Vedtaget resolutioner 2018
Arbejdsmarked og erhverv
2. Lad staten selv betale for udgravningen af oldtidsminder
Lige nu skal den selvstændige betale, når han eller hun ønsker at bygge. Det er i samfundets
interesse, at disse minder bliver gravet op, og derfor må det også være staten, som betaler.

Stillet af Rasmus Schmidt, Lasse Damtoft (VU Aalborg), Jens Jørgen Demant (VU Tønder), Mads
Juul (VU Haderslev), Victor Conradsen (VU Aabenraa) og Henrik Ravn (VU Aabenraa). Støttet af VU
Tønder, VU Haderslev og VU Aabenraa og VU Syd- og Sønderjyllands mini-LSK

3. Fjern feriepenge og gør dem til en del af lønnen
For det første: alle mennesker, som har et arbejde, spilder hvert år mindst 15 minutter på at få
søgt feriepenge, hvis ikke de glemmer det. For det andet: det er ikke statens opgave at føre
opsparing for borgerne. For det tredje: systemet skal administreres - det skal vi ikke bruge det
offentliges penge på.

Stillet af Rasmus Schmidt, Lasse Damtoft, VU Aalborg, Jens Jørgen Demant, VU Tønder, Mads Juul,
VU Haderslev, Victor Conradsen, VU Aabenraa, Henrik Ravn, VU Aabenraa og Louise Thomsen, VU
Randers, støttet af VU Haderslev, VU Aabenraa og VU Københavns mini-LSK.

EU
5. Nej til overimplementering af EU-regler
En stor del af dansk lovgivning tager sig afsæt i EU-lovgivningen. Desværre har danske politikere
gentagne gange, gennem national lovgivning og administration, ofte overimplementeret EUlovgivningen og dermed gået længere end EU-lovgivningen kræver det. Denne tendens har
forværret dansk konkurrenceevne, eftersom danske virksomheder og dansk landbrug som resultat
har skulle overholde flere omkostningsdrivende krav end deres europæiske konkurrenter.

Venstres Ungdom mener derfor, at Danmark bør skære ned på konkurrenceforvridende
implementering og fremtidigt forhindre overimplementering af EU-regler.

Stillet af EU-ordfører Kasper Justesen og udenrigs- og forsvarsordfører Morten Møller Sørensen.
Støttet af VU Randers’ mini-lsk.

6. Udløbsdato på EU-lovgivning
EU-lov er en stor og kompleks størrelse. Hvert år bliver hundredvis af nye forordninger og
direktiver vedtaget oveni bunken af allerede eksisterende EU-lovgivning. En udløbsdato på EUlovgivning på 15 år vil give parlamentarikerne en naturlig årsag til at revidere gamle love, der ikke
længere er relevante, og som er ude af trit med tiden. Således bliver det muligt løbende at
nedbringe mængden af lovgivning, mens også nutidige parlamentarikere kan få indflydelse på
allerede vedtaget lovgivning, og dermed sikre mere folkelig forankring i EU-systemet.

Stillet af Casper Pedersen, kandidat til Europa-Parlamentet, Niels Frederiksen, VU Sydfyn.

7. Toldmur
I EU har vi indført en toldmur, hvilket vil sige, at man EU-landene imellem kan købe toldfrit, mens
der pålægges told på ikke-EU-landes produkter. Dette sørger for, at en stor del af forarbejdningen
af råstoffer og -varer finder sted i Europa. En forarbejdning, som lige så godt kunne have haft
fundet sted i et uland, men på grund af høje toldsatser ville produkterne blive dyrere og
selvfølgelig have ringe konkurrencevilkår på markedet. Toldmuren er med til at bibeholde jobs i
Europa, men man må se i øjnene, at den er konkurrenceforvridende og blokerer for en lang række
u-landes mulighed for vækst og rigdom. Derfor bør vi i Europa slippe markedet frit og afskaffe
toldmuren.

Genindstillet af Casper Pedersen, kandidat til Europa-Parlamentet, Niels Frederiksen, VU Sydfyn.

8. EU skal aldrig opkræve skat

EU er grundlæggende et godt handelsfællesskab. Sådan skal det forblive, og derfor er der
områder, hvor EU ikke skal blande sig. Et af disse områder er skatteområdet. Opkrævning af skat
er en kerneopgave for nationalstaten og et godt eksempel på nærhedsprincippet. Derfor er det
også vigtigt, at vi i Venstres Ungdom siger klart fra, når man begynder at snakke om at give EU
kompetencerne til at diktere vores skattepolitik, opkræve borgernes hårdt tjente penge, og vi siger
nej til en EU-bestemt selskabsskat.

10. En fælles europæisk energiunion
Europa er udfordret af en stigende energidependens af Rusland. Mange EU-lande får stadig helt
eller delvist opfyldt deres gasbehov gennem russiske gasledninger. Senest er det Tyskland, som
med oprettelsen af gasledningen North-Stream 2 vil blive yderligere afhængig af russisk
energileverance. Rusland har historisk set været en geopolitisk trussel mod Europa, derfor er en
stigende afhængighed af russisk energi både en energipolitisk og sikkerhedspolitisk trussel mod
Europa. Venstres Ungdom bakker derfor op om EU-kommissionens planer om en fælleseuropæisk
energiunion. Gennem en fri handel med energi internt i EU, flere investeringer i energieffektivitet
og en ny infrastruktur vil det være muligt for EU at producere mere europæisk energi og mere
vedvarende energi, som vil være positivt for hele EU - både energipolitisk, klimapolitisk og
sikkerhedspolitisk.

Stillet af EU-ordfører Kasper Justesen, udenrigs- og forsvarsordfører, Morten Møller Sørensen,
Fritvalgt i PU, Sebastian Bærnthsen, retsordfører, Ivan Al-Hilali, Patrick Spangsberg, VU Varde, og
Mathias Wurtz Kolster VU Herning. Støttet af VU Randers’ mini-lsk.

Flygtninge og integration
15. Danmark er en velfærdsstat, ikke et socialkontor
Når man som indvandrer kommer til Danmark, forventer vi, at man er i stand til at forsørge sig
selv. Det betyder, at man skal have et arbejde og ikke ligge de sociale kasser til last de første fem
år, hvor man som indvandrer er bosat i Danmark.
Stillet af William Kierstein Nordby, VU Vejle og EU-ordfører Kasper Justesen

16. Sænk beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft
Ordrebøgerne er fulde og ledigheden er på sit højeste siden finanskrisen. Men det er svært for
virksomhederne at finde nye folk at ansætte. Det er derfor forundrende, hvorfor
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF hævede beløbsgrænsen for opholds- og
arbejdstilladelse i Danmark fra en lønindtægt på 375.000 kr. til en lønindtægt på 408.000 kr.
samtidig med, at de ændrede ved, at udlændinge ikke kan medregne gratis bil og bolig i deres
lønindtægt.

En beløbsgrænse på 408.000 kr. er utrolig høj, og det er de færreste stillinger, hvor virksomheden
står og mangler kvalificeret arbejdskraft til en løn tæt på topskatten. Derfor gør Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti og SF det næsten umuligt for bl.a. små virksomheder i Danmark at ansætte
kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.
Derfor foreslår Venstres Ungdom, at beløbsgrænsen sænkes til mellem 250.000 kr. og 300.000 kr.
om året, hvilket vil gøre det muligt for små virksomheder i Danmark at ansætte udenlandsk
kvalificeret arbejdskraft og undgå overophedning af dansk økonomi.

Stillet af William Kierstein Nordby, VU Vejle, Anders Kjær, VU Billund/Grindsted, Kultur, Ideologiog Religionsordfører Casper Enevoldsen, Lasse Damtoft, VU Aalborg, Victor Sejr VU Aabenraa og
støttet af Billund/Grindsteds mini-LSK.

Personlig frihed, religion og kultur
17. Venstres Ungdom hylder ytringsfriheden
Venstres Ungdom støtter til enhver tid op om ytringsfriheden. Efter terrorangrebene i København i
februar 2015 har der været stemmer, som ønsker, at vi som folk skal være bedre til at udøve
selvcensur. Dette siger Venstres Ungdom nej til.

Som liberale mener vi, at man skal have lov til at ytre sig, som man ønsker. Du skal have lov til at
være så stor en idiot, som du vil, men selvfølgelig også forvente, at du bliver set som en idiot. I
Venstres Ungdom ønsker vi ikke at lade mørkemænd, politisk korrekte eller andre påføre os
censur. Vi skal i stedet stå vagt i frihedens navn.

Genindstillet af Nana Hyttel Alrø, VU Frederiksberg, Casper Enevoldsen, KIR-ordfører.

19. Afskaffelse af kulturkanon
I Venstres Ungdom siger vi altid nej til smagsdommeri. Det gælder også, når latterlige forslag om
kulturkanon kommer frem. Lad kulturen stå fri.

Genindstillet af Nana Hyttel Alrø, VU Frederiksberg, Casper Enevoldsen, KIR-ordfører.

20. Human papillomavirus-vaccine til begge køn!
I dag har vi et overset ligestillingsproblem. Kvinder slipper for at betale for en HPV-vaccine, mens
mænd skal betale cirka 1500 kroner. I dagens Danmark er der årligt 370 kvinder, der får
livmoderhalskræft, 90% af dem stammer fra HPV. Der er overvældende 400-500 danske mænd,
der årligt får kræft, som følge af HPV-infektionen. Ligestilling på et sådant område bør være en
prioritet i det danske samfund, fordi vacciner skaber folkesundhed. Med Danmarks i forvejen store
velfærdsstat bør det ikke være et problem at skabe råderum til ligestilling på vaccinationsområdet.
Derfor mener Venstres Ungdom, at alle i den danske befolkning bør have ret til skatteyderbetalt
HPV-vaccine.

Stillet af Katrine Høfner (VU Vesthimmerland), Rebecca Hovgaard, Caroline Masello, Marie
Sønderhaven, Anne Sofie Vestergaard, Cathrine Nielsen, Anne-Sofie Søe (VU Aalborg), Louise
Thomsen, Camilla Søe, Sara Rønning-Bæk, Mette Oxholm, Caroline Stage, Katrine Fugl (VU
København), Stella Tommerup, Marie Overgaard, Stine Niebuhr (VU Aarhus),, Frida Bjertrup (VU
Randers), Nana Hyttel (VU Frederiksberg), Rikke Møller (VU Odense), Anna Rosendal (VU
Middelfart), Rosa Knudsen (VU Gladsaxe), Annika Clemens (VU Skanderborg), Sandra Folmand (VU
Bornholm), Amanda Sofie Duus (VU Ballerup), Tilde Nielsen (VU Østfyn), Sarah Sand (VU
Holstebro), Natasja Madsen (VU Hedensted), Kristine Oddershede (VU Roskilde/Lejre), Trine
Curting, Christina Kirkeby, Maria Ladegaard (VU Nordsjælland), Nicoline Højlund (VU Herning),
Petrine Johannesen (VU København), Emilie Stæhr (VU Nordkysten), Julie Pauch Nymark, og KIRordfører Casper Enevoldsen. Støttet af VU Nordjyllands mini-LSK.

21. Fjern dele af kirkeministeriet
VU tror på, at den evangeliske-lutheranske kirke, som menes at have det meste af den danske
befolkning i ryggen, bør stå på egne ben og vise, at den kan klare sig på lige vilkår med de andre
religioner, som også eksisterer i Danmark. Mens vi venter på, at kirke og stat bliver separeret,
ønsker Venstres Ungdom, at al personregistrering og begravelseslovgivning overlades til
socialministeriet i stedet for at ligge hos kirkeministeriet. Det giver ingen mening at overlade
bestemmelser på de to måske nok mest afgørende tidspunkter i vores liv til et ministerium, som
diskriminerer og favoriserer én religion frem for andre.

Stillet af KIR-ordfører Casper Enevoldsen, Anders Kjær, VU Billund/Grindsted, Lasse Damtoft, VU
Aalborg, Victor Sejr, VU Aabenraa, William Kierstein Nordby, VU Vejle og støttet af VU
Billund/Grindsteds mini-LSK.

23. BEVAR KONGEHUSET
I Danmark er vi så heldige at have en institution, der fungerer som et unikt samlingspunkt for hele
landet, og som formår at bringe individer sammen på kryds og tværs af geografiske, økonomiske,
kulturelle og politiske forskelle. Denne institution er samtidig økonomisk rentabel for Danmark.
Derfor er det sund fornuft at bevare det danske kongehus, som størstedelen af befolkningen
holder så meget af.

Stillet af Louise Thomsen, VU Randers, Frida Bjertrup, VU Randers, Mathias Würtz, VU Herning,
Sarah Sand, VU Holstebro, Nana Alrø, VU Frederiksberg, Juliane Jenvall, VU Furesø, Anna Rosendal,
VU Middelfart, Amanda Duus, VU Ballerup, Sofie Christensen, VU Egedal, Simon Pihl, VU Hillerød,
skatte- og finansordfører August Stengaard, arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører Marcus
Andersen, Rikke Møller, VU Odense, Alex Ørum, VU Vejle, Rebecca Hovgaard,VU Aalborg, Lai
Balsig, VU Frederiksberg, Tilde Nielsen, VU Østfyn, Emil Bak, VU Frederiksberg, Sebastian Just, VU
Allerød, Christian Broholm VU Herlev/Rødovre og Jonas Lehmann, VU Frederiksberg.

24. Selvfølgelig skal abort være fri i Danmark!
Venstres Ungdom går selvfølgelig ind for, at kvinder i Danmark skal have fri adgang til abort. Lige
nu er de gældende regler, at en kvinde over 18 år frit kan få foretaget en abort inden udgangen af
12. graviditetsuge. Dette kan ske uden, at kvinden skal stå til regnskab og begrunde sit valg. I
Danmark har vi et velfungerende abortsystem, hvor kvinder, der søger om senere abort end 12.
Graviditetsuge, skal have det besluttet af et fagpanel. Vi giver læger og andet sundhedspersonale
retten til at nægte at deltage ved en abort, f.eks. hvis dette strider imod deres religiøse
holdninger. Der er derfor ingen logik i at ville forbyde eller ændre vores frie abort, når den
fungerer for alle involverede parter.

I EU er det udelukkende Malta, der endnu forbyder deres kvinder at foretage en abort. Det
understreger kun, at abort selvfølgelig skal forblive lovligt i Danmark. Selv konservative Irland har
nu fri abort. Der er altså ingen gode argumenter for, at vi som liberale skal begrænse og
indskrænke rettighederne for gravide, som var vi et konservativt styre.

Det må være kvindens ve og vel, der står højest, også som et moderne samfund. Derfor går
Venstres Ungdom SELVFØLGELIG ind for fri abort i Danmark.

Stillet af Julie Pauch Nymark, VU Bornholm. Støttet af:
Mette Oxholm, VU København, Camilla Søe, VU København, Clara Frydenberg, VU Rudersdal,
Maria Ladegaard, VU Nordkysten, Louise Thomsen, VU Randers, Anna Rosendal, VU Middelfart,
Sandra Folmand, VU Bornholm, Juliane Jenvall, VU Furesø, Kristian Nørgaard, VU
Billund/Grindsted, Rasmus Sand, VU Herning, Simon Lindkær, VU Østfyn, Anders Bach, VU
København, Emilie Demant, VU Odense, Stine Hjelmer, VU Nordkysten, Marie Christensen, VU
Århus, Maria Lagoni, VU Esbjerg, Sara Rønning-Bæk, VU København, Frida Bjertrup, VU Randers,
Katrine Fugl, VU Guldborgsund, Laura Duus, VU København, Johanne Stensgaard, VU København,
Stine Niebuhr, VU Århus, Karen Frese, VU København, Alberte Hemmingsen, VU Slagelse, Nana
Hyttel, VU Frederiksberg, Caroline Stage, VU København, Petrine Johannesen, VU København, Rosa
Sejer Ingstrup, VU Gladsaxe, Feline Drachmann,VU Roskilde/Lejre, Emilie Stæhr, VU Nordkysten,

Nicoline Lauritsen, VU Herning, Stephanie Lemming, VU Haderslev, Tilde Nielsen,VU Østfyn,
Kristine Oddershede, VU Roskilde/lejre, Trine Curting, VU Guldborgsund, Katrine Høfner, VU
Vesthimmerland, Amanda Duus, VU Ballerup, Rebecca Hovgaard, VU Aalborg, Caroline Masello,VU
Aalborg, Anne Sofie Vestergaard, VU Aalborg, Stelle Tommerup, VU Randers, Rikke Møller, VU
Odense, Cathrine Nielsen, VU Hjørring, Christina Kirkeby, VU Rudersdal, skatte- og finansordfører
August Stengaard, Frederik Bast Phillip, VU Odense, udenrigs- og forsvarsordfører Morten Møller
Sørensen.
VU Bornholm’s mini-LSK, VU Middelfarts mini-LSK, VU København mini-LSK, VU Fyns mini-LSK og
VU Nordjylland’s mini-LSK.

27. VU siger ”nej tak” til venstrefløjsfeministiske initiativer
Københavns Kommune har lovgivet omkring, at der skal være et advarselsmærkat på reklamer
med retoucherede modeller på. Når Københavns Kommune gør dette, så fordummer de borgerne
og fortæller en historie om, at det er synd for dem, da de så vil blive et offer for det skønhedsideal,
som reklamen viser. Derfor siger VU "nej tak" til venstrefløjens offerliggørelse af borgerne!

Stillet af KIR-ordfører Casper Enevoldsen. Støttet af VU Syd- og Sønderjyllands mini-LSK.

29. Konfirmationsforberedelse bør foregå udenfor skoletiden
I vores moderne tid er det ikke længere hverken naturligt eller fornuftigt, at
konfirmationsforberedelse finder sted i skoletiden. Folks religion er et privat anliggende, som ikke
bør hverken tilgodeses eller bekæmpes af en statslig institution. Hvis folk mener, at de og deres
børn får mere ud af at blive undervist i diverse guder og himmelnisser end samfundsfag og fysik,
skal det ikke skabe huller i skoleskemaet for de elever, der ikke ønsker dette, hvorfor det skal
foregå udenfor skoletiden.
Venstres Ungdom mener derfor, at konfirmationsforberedelse ikke skal foregå i skoletiden.

Stillet af: Martin Søgaard, VU Aalborg, Nicolai Løvgret, VU Nordfyn, Mikael Kristensen, VU Aalborg,
Søren Bendtsen, VU Aalborg. Støttet af VU Nordjyllands mini-LSK

30. I Venstres Ungdom mener vi, at det er okay at skyde ulve
I Venstres Ungdom mener vi, at det enkelte individ bør prioriteres højere end et dyr. Derfor mener
vi også, at det er okay at skyde en ulv, hvis familier og borgere i de områder, som ulvene lever i,
føler sig truet. Det samme gør sig gældende i kampen for beskyttelse af landmændenes husdyr,
som skal kunne gå og græsse i fred på markerne.

Stillet af Rasmus Schmidt, Lasse Damtoft, VU Aalborg, Jens Jørgen Demant, VU Tønder, Mads Juul,
VU Haderslev, Victor Conradsen, VU Aabenraa, Henrik Ravn, VU Aabenraa. Støttet af VU Tønder,
VU Haderslev og VU Aabenraa. Støttet af VU Syd- og Sønderjyllands mini-LSK

31. VU går ind for et vildsvinehegn
VU går ind for, at der må blive bygget et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse, som vil skulle
betales af private investorer. Hvis der kommer svinepest til Danmark, vil Danmark tabe
eksportindtægter for 11 mia. kr. til tredjelande - vi må derfor gøre alt, hvad der står i vores magt
for at holde svinepest ude af landet.

Stillet af Rasmus Schmidt, Jens Jørgen Demant, VU Tønder, Victor Conradsen, VU Aabenraa og
Henrik Ravn, VU Aabenraa. Støttet af VU Tønder og VU Aabenraa. Støttet af VU Syd- og
Sønderjyllands mini-LSK

Retspolitik
32. Voldtægtsmænd bag tremmer!
I Danmark er der årligt 944 anmeldelser (2017) på voldtægt. Det estimeres af det
kriminalpræventive råd, at der er langt flere tilfælde end de anmeldte. Man finder
gerningsmanden i 70% af de anmeldte tilfælde, og kan derfor give en straf. Dog er straffen for
voldtægt alt for lav. I 2016 hævede man straffeniveauet fra 2 ½ år til 3 ½ år bag tremmer. Det er
stadig alt for lavt.
Hvis man slog hårdere ned på de gerningsmænd, der findes, vil det sende et godt signal til de, der
ikke henvender sig, efter at de er blevet voldtaget. Derved vil man kunne stoppe langt flere

voldtægtsmænd. Derfor mener Venstres Ungdom, at man bør stramme strafferammen for
voldtægt. Dommerne bør have mulighed for at give op til 12 år bag tremmer.

Stillet af Martin Dommerby, VU Aalborg, støttet af Katrine Høfner, VU Vesthimmerland, Martin
Søgaard, VU Aalborg, Anne-Sofie Søe, VU Aalborg og skatte- og finansordfører August Stengaard.
Støttet af VU Nordjyllands mini-LSK
35. Herre i eget hus, menneske i egen natur
Det er en helt grundlæggende rettighed at forsvare sin egen ejendom. I Danmark er det i dag
desværre sådan, at denne rettighed ikke er tilstrækkeligt sikret. Det er fuldkomment utilstedeligt,
at man ikke alene skal gå med frygten for overfald i egen ejendom, men også skal frygte, at et
retmæssigt forsvar af sin private ejendom kan medføre en voldsdom. Hvis ikke man skal kunne
forsvare sin egen ejendom uden at skulle straffes for dette, hvad skulle man så kunne forsvare?
Udsættes man for et voldeligt overfald i sit eget hjem, så skal man kunne forsvare sig med mere
end blot hårde ord. Derfor mener Venstres Ungdom, at man ikke skal kunne dømmes for
selvforsvar af sin egen private ejendom.

Stillet af Sigurd Hilligsø, VU Aalborg, og Skatte- og finansordfører August Stengaard.

36. Legalisér narkotika
”Din personlige frihed går til dit medmenneskes næsetip”. Dette citat kan vi alle blive enige om
som liberale, og derfor burde hårde stoffer også legaliseres. Hvad frie individer foretager sig i
privat lag mod egen krop, er hverken dit, mit eller nogen andres anliggende, og derfor burde disse
være frit tilgængelige på markedet.

Stillet af Malthe Taankvist, VU Skanderborg.

38. Fængsel er fængsel
Stillet af retsordfører Ivan Al-hilali, støttet af Herning-, Aarhus- og midtjyllands mini-lsk

Der skal sættes en stopper for luksuriøse goder som de indsatte i landets fængsler har adgang til.
Det kan ikke være rigtigt, at man via et ophold i fængslet kan sikre sig udlandsrejser,
dykkercertifikater med mere. VU mener, at et fængsel er et fængsel , og ikke en billet til
underholdning på vore alles regning!

Stillet af KIR-ordfører Casper Enevoldsen, Anders Kjær, VU Billund/Grindsted, Victor Sejr, VU
Aabenraa, Martin Søgaard, VU Aalborg, og William Kierstein Nordby, VU Vejle. Støttet af VU
Billund/Grindsteds mini-LSK. Støttet af VU Syd- og Sønderjyllands mini-LSK.

39. Ofret før gerningsmanden
I Venstres Ungdom sætter vi altid ofrets ve og vel over gerningsmandens.
Når man foretager retspolitiske foretagender, og retssystemet afgiver dom, skal dette forhold
synliggøres både ift. strafudmåling og tiltag for offerets velbefindende. Det kan ikke være rigtigt, at
en voldtægtsmand kan være ude af fængslet igen, inden offeret overhovedet våger at bevæge sig
udenfor sin bolig! Derudover skal diverse særlige tilbud til vores kriminelle nedprioriteres, og
ressourcerne skal i stedet bruges på ofrene.

Stillet af retsordfører Ivan Al-hilali, støttet af Aarhus- og midtjyllands mini-lsk.

41. Statens uanede midler skal stoppes!
Der skal sættes en stopper for statens uanede midler, som bliver brugt i retssager imod borgerne.
Når staten taber en sag, så er den tabt, og kun undtagelsesvis skal staten have mulighed for drage
borgerne i lange, besværlige og dyre ankesager. Statens midler skal ikke bruges på at vinde
ankesager!

Stillet af retsordfører Ivan Al-hilali, støttet af Herning-, Aarhus- og midtjyllands mini-lsk

Skat og finans
44. Nej tak til adfærdsregulerende skatter!

Man bør antage, at den almene dansker er et fornuftigt individ, som besidder evnen til at træffe
egne beslutninger. Derfor skal staten ikke prøve på at regulere den enkeltes drikkevaner,
spisevaner, rygevaner og så videre, gennem åndssvage skatter og afgifter. Om man vil drikke en øl,
spise nogle nødder eller ryge en smøg, bør være op til den enkelte - ikke staten! Derfor mener
Venstres Ungdom, at adfærdsregulerende skatter og afgifter bør afskaffes.

Stillet af Caroline Masello, VU Aalborg, Anne-Sofie Søe Larsen, VU Aalborg og Rebecca Hovgaard
VU Aalborg. Støttet af VU Nordjyllands mini-LSK.

45. Afskaf arbejdsmarkedsbidraget
I Danmark har vi en særlig skat, der straffer folk, der går på arbejde, og favoriserer folk på offentlig
forsørgelse - nemlig arbejdsmarkedsbidraget. Vi tager mere end 8% ekstra af folks indkomst, blot
fordi de vælger at gå på arbejde til gavn for det danske samfund. Arbejdsmarkedsbidraget er altså
en skat, vi udelukkende pålægger den arbejdende del af befolkningen, som folk på offentlige
ydelser er fritaget fra. Desuden er arbejdsmarkedsbidraget en bruttoskat, der således ikke påvirkes
af fribeløb eller fradrag. I Venstres Ungdom mener vi, at individet selv skal have lov at høste
frugten af deres hårde arbejde, og at der desuden altid skal være et stærkt incitament til at tage et
arbejde. Derfor mener vi, at arbejdsmarkedsbidraget skal afskaffes omgående. Vi skal ikke straffe
folk for at gå på arbejde.

Stillet af Lasse Damtoft, VU Aalborg, Anders Kjær, VU Billund/Grindsted, KIR-ordfører Casper
Enevoldsen, Victor Sejr, VU Aabenraa og William Kierstein Nordby, VU Vejle. Støttet af VU
Billund/Grindsteds mini-LSK samt støttet af VU Syd- og Sønderjyllands mini-LSK.

46. Blockchain og kryptovaluta skal ikke reguleres væk
Som med så meget ny teknologi i Danmark er blockchain-teknologien udsat for en overhængende
reguleringsfare. Der er enorme potentialer og perspektiver i blockchain, hvor særligt følsomme
oplysninger til evig tid kan sikres og opbevares uden nævneværdig risiko for manipulation med
informationerne. Den mest kendte udnyttelsesform af blockchain er kryptovaluta, hvor denne

banebrydende teknologi muliggør en ny decentral valuta fri for centralbankers kontrol og
mulighed for skævvridninger.
Derfor mener Venstres Ungdom, at man fra politisk hånd ikke bør indføre regulering og
særbeskatning af nye fremadstormende kryptovalutaer, som også vil have skadende effekter på
de uendelige anvendelsesmuligheder af blockchain-teknologien.

Stillet af Skatte- og Finansordfører August Stengaard

47. Staten skal ikke drive og eje privat virksomhed.
Det danske statselskeri er særdeles udbredt og indtil været evigt-eskalerende. Således har denne
blinde kærlighed ledt til den tro, at staten selvfølgelig bør drive privat virksomhed og agere
selskabsejer i en lang række af tilfælde, hvor statsligt engagement er helt unødvendig og med til at
gøre mere skade end gavn. De mest fallerede eksempler på unødig statsejerskab er kriseramte
Postnord, altid upålidelige DSB og Ørsted der først oplever vækst når statens aktieandel mindskes
gevaldigt. Når en privat virksomhed politiseres bliver beslutningerne af ringere kvalitet, fordi der
ikke er samme nøjsomhed med udgifterne grundet manglen på effektiv konkurrence i den
politiske sfære. Derfor mener Venstres Ungdom, at staten ikke skal drive, eje og i øvrigt blande sig
i virksomheder som helt problemfrit kan fungere på private hænder.

Stillet af Skatte- og finansordfører August Stengaard. Støttet af Anders Bach (VU København),
Bauke Keulen, VU Varde og VU Københavns mini-LSK.

Social, sundhed og kommunal
50. Stop administrativt spild og pulje-tyranni!
Vores skattekroner går alt for ofte til administrativt spild. Politikerne gør alt ofte en ære ud af at
øremærke penge i mange puljer til bestemte formål. Mange gange er puljerne så små, at en alt for
stor del af skattekronerne går til administration. Skal et særligt område prioriteres, så gør det uden
at lade alle pengene forsvinde i administration.

Stillet af Kristian Nørgaard, VU Billund/Grindsted, Sarah Sand SOSUKU ordfører, Nikolaj Leed VU
Assens

51. Kommunekasserne skal ikke være en pengetank
Kommunernes kassebeholdninger har nået et alarmerende højt niveau de seneste år. Faktisk er
der snart flere penge end i statskassen. Men hvad kommunalpolitikerne alt for ofte glemmer, er,
at kommunekassen er fyldt med skattekroner. Trods flere tiltag er rimelige skattelettelser ikke
blevet en del af kommunernes budgetter. Derfor er det nødvendigt at fastsætte rammer, der gør,
at kommunerne ikke bliver ved med indkræve alt for høje skatter til ingen verdens nytte.
Skattekronerne skal ikke stables i kommunekassen, men tilbage i borgernes lommer.

Stillet af Kristian Nørgaard, VU Billund/Grindsted, Maria Lagoni Andersen, VU Esbjerg

52. Den private sektor er forudsætningen for den offentlige, ikke omvendt!
Stat, kommuner og regioner driver alt for ofte konkurrenceforvridende erhvervsvirksomhed til stor
skade for private virksomheder. Det er ikke en offentlig opgave at drive erhvervsvirksomhed, og
hensynet til det private må veje højere. Uskrevne kommunal- og myndighedsfuldmagtsregler
bruges alt for ofte til at drive vidtgående offentlig erhvervsvirksomhed. Det ulige konkurrence- og
opgavetyveri skal stoppe, og derfor skal reglerne strammes og kontrollen med kommunerne
skærpes!

Stillet af Kristian Nørgaard, VU Billund/Grindsted, Maria Lagoni Andersen, VU Esbjerg og Julie
Nymark, VU Bornholm

53. Afskaf hovedstadsudligningen
Udligningsmageriet i Danmark er gået alt for vidt. Foruden store administrative omkostninger,
giver det store udligningsapperat ikke danske kommuner et tilstrækkeligt incitament til at være
erhvervsvenlige og få folk i arbejde. Udligningsordningen skal reduceres væsentligt, så
omfordelingen alene understøtter de økonomisk svageste kommuner. Men først og fremmest skal

hovedstadsudligningen afskaffes. Hovedstadskommunerne skal ikke have en økonomisk
særordning - det sender blot en større regning videre til landets øvrige kommuner.

Stillet af Kristian Nørgaard, VU Billund/Grindsted, Maria Lagoni Andersen, VU Esbjerg, Sarah Sand
SOSUKU ordfører, Nikolaj Leed, VU Assens

55. Et hjertestop i Thyborøn skal også redes
I dag er der stor forskel på udrykningstider udenfor de tre største byers metropolregioner. Det
tager meget længere tid for en ambulance at komme frem til en landsby i Thy i sammenligning
med en udrykning til f.eks. Roskilde. Derfor skal vi have fat i en ekstra akuthelikopter, der især kan
hjælpe i yderområderne.

Støttet af Mathias Würtz, VU Herning. Støttet af VU Hernings mini-lsk.

Transport, trafik og miljø
59. Afskaf afgifter på el og elvarme
I Venstres Ungdom mener vi, at afgifter på el og elvarme skal ned på et rundt nul. Selvom VLAKregeringen har sænket afgiften til 15 øre/kilowatt-time fra 2021, er det slet ikke nok. Meget af
vores el kommer allerede fra vedvarende energikilder, men ønsker vi en reel grøn omstilling, skal
afgiften helt væk. Ved en fjernelse af afgiften vil vi tilskynde en hurtigere grøn omstilling til gavn
for både miljøet og danskerne.

Stillet af klima, miljø- og transportordfører Mikkel Nimgaard Schultz, støttet af Københavns MiniLSK.

60. Økologi er ikke en menneskeret
Økologi er et personligt tilvalg, man gør sig. Derfor skal man selvfølgelig have muligheden for at
købe økologisk – men man skal bare selv betale for det. Derfor er vi meget imod, at økologi får
statslige subsidieordninger, da de sundhedsmæssige fordele ved økologi stammer mere fra
mavefornemmelser end reel forskning.

Stillet af klima, miljø- og transportordfører Mikkel Nimgaard Schultz

62. Differentierede gødningskvoter
En gødningskvote, som gælder for hele landet, gavner ikke de danske landmænd eller den danske
produktion. Det kan ikke passe, at det danske korn i dag ikke kan bruges i fødevareproduktion.
Ikke engang tyske grise vil spise det, de danske landmænd producerer. Derfor går vi ind for en
differentiering af gødningskvoter, så de fastsættes ud fra jordtypen. I dag kan de jyske marker tåle
meget mere, end de får. Vi skal tilbage til at producere korn, som har nok protein til, at vi selv kan
bruge det i fødevareproduktion.

Stillet af klima, miljø- og transportordfører Mikkel Nimgaard Schultz

63. Nordsøolien – Opret en oliefond
Danmark har nydt godt af sin nordsøolie. Det er et olie- og gaseventyr, som har skabt
arbejdspladser og sikret vores energiuafhængighed. Problemet er dog den måde, som politikerne
har formøblet de indtægter, som staten har haft af nordsøolien. I stedet for at fremtidssikre
indtægten, er den hvert år havnet direkte på finansloven. Prisen på olie er stærkt svingende, og
overskud det ene år kan hurtigt vende til et underskud det næste år, da vi er direkte afhængige af
den aktuelle pris på olie. Derfor går Venstres Ungdom ind for at skabe en oliefond, efter norsk
model, hvor pengene bliver investeret, så afkastet af denne fond kan sendes videre til statskassen.
Dette sikrer en stabil indtægt, der er uafhængig af den direkte oliepris, samt fremtidssikrer de
midler, vi måtte få af nordsøolien.

Stillet af klima, miljø- og transportordfører Mikkel Nimgaard Schultz

64. Fracking er det nye grønt
Udbredelsen af fracking som udvindingsmetode af naturgas i USA har skabt en stor industri med
mange jobs samtidigt med, at det har nedbragt CO-udligningen kraftigt. Europas grønne politik har
til sammenligning kostet enormt mange jobs uden at have haft noget, der minder om samme

effekt på klimaet. Fracking er rent og ufarligt, og det kan øge dansk og europæisk velstand
markant samtidigt med, at vi kan blive selvforsynde på gas og nedbringe vores CO-udligning. Altså
er der kun gode ting ved denne udvindingsmetode, selvom venstreorienterede tosser i SF og
Greenpeace spreder udokumenterede påstande om det modsatte. I Venstres Ungdom elsker vi
fracking og alt det gode, som det bringer med sig!

Stillet af klima, miljø- og transportordfører Mikkel Nimgaard Schultz, støttet af Københavns MiniLSK.

65. Sænk kravet på ammoniakreduktion
Danmark risikerer, at store dele af landbrugsproduktionen flytter til udlandet, hvis der ikke rettes
op på den danske overimplementering af EU’s miljøkrav. Derfor bør det nuværende danske krav
om 24 pct. reduktion af udledning af ammoniak i landbruget sænkes til 6 pct., som er
gennemsnittet i EU.

Stillet af klima, miljø- og transportordfører Mikkel Nimgaard Schultz, støttet af Københavns MiniLSK

66. Stop Københavns Kommunes krig mod bilister
Københavns Kommune fører en aggressiv krig mod bilister. Veje lukkes, parkeringspladser
nedlægges, og senest vil venstrefløjen i Borgerrepræsentationen hæve prisen på
parkeringslicensen med 9900%. Krigen mod bilismen går hårdest ud over børnefamilier, som
oftest har brug for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen, mens de mere velhavende
borgere kan se frem til en nemmere adgang til P-pladser. Venstres Ungdom mener derfor, at den
aggressive krig mod bilismen i København bør få en ende.

Stillet af klima, miljø- og transportordfører Mikkel Nimgaard Schultz

67. Differentierede fartgrænser skal indføres

Differentierede fartgrænser er fremtidens smarteste måde at sikre optimal anvendelse og
optimering af danskernes tid. Det bør være muligt at hæve fartgrænsen, når der er få biler på
vejene - f.eks. om natten - eller omkring et vejarbejde, når der ikke er arbejde på strækningen. Det
vil sikre en langt bedre sammenhængskraft og ikke have en væsentlig effekt på antallet af ulykker.

Stillet af klima, miljø- og transportordfører Mikkel Nimgaard Schultz, støttet af VU Københavns
Mini-LSK.

68. Motorvejsring omkring Herning
Herning mangler lige nu 11 km motorvej henholdsvis nord og syd for Herning. Den sidste
udbygning af motorvejen vil ikke blot gøre Herning til den første by i Skandinavien med en
motorvejsring, den vil også gøre det meget nemmere at komme fra Holstebro til Aarhus.

Stillet af Nikolaj Bender, støttet af VU Hernings mini-lsk og støttet af VU Midtjyllands Mini-lsk

69. Ikke flere møginvesteringer
Letbaner på stribe er gennemgående et helt tåbeligt spild af skatteborgernes penge, og har ikke
nogen samfundsøkonomisk berettigelse samtidig med, at der findes mange langt bedre
alternativer til disse. Dette spild af borgernes penge mener VU er uansvarligt, og VU mener af den
årsag, at større offentlige anlægsprojekter skal kunne forsvares ud fra et samfundsøkonomisk
perspektiv.

Stillet af Peter Harbo, VU Vesthimmerland, Lasse B. Sørensen, VU Vesthimmerland, skatte- og
finansordfører August Stengaard. Støttet af VU Nordjyllands mini-LSK

71. Afskaf §3-jord
§3-jord fratager landmændene retten til at drive jord, som ikke har været i drift i mere end 5 år,
hvilket er direkte frihedsberøvende.

Stillet af Victor Sejr Conradsen, VU Aabenraa og Henrik Ravn, VU Aabenraa. Støttet af VU Syd- og
Sønderjyllands mini-LSK.

72. Kernekraft er vejen frem
Kernekraft, også kendt som atomkraft, er en meget effektiv og stabil energikilde. Verdens
energiforbrug er stigende, og man er nødt til at kigge på alternativer til traditionelle energikilder
som kul og olie. Kernekraft har desuden enormt spændende fremtidsudsigter med Thorium som
energikilde samt mulige fusionsreaktorer. Kernekraft vil i fremtiden kun blive mere rentabelt.
Samtidig er det en ren energikilde, som har næsten ubegrænsede naturlige ressourcer. Derfor
mener vi i Venstres Ungdom, at vi skal se bort fra venstrefløjens skræmmeretorik og indføre
kernekraft i Danmark.

Stillet af klima, miljø- og transportordfører Mikkel Nimgaard Schultz

Uddannelse
76. Valgfagsblokke skal give større frihed og bedre undervisning
Alle elever er forskellige. På trods af dette, er rigtig meget af undervisningen tilrettelagt fra
Slotsholmen, før læreren overhovedet møder eleven. Der er stadig behov for en grundfaglighed;
elever skal fortsat kunne læse og regne, og også være dygtigere end de er i dag. Men vi skal
samtidig i større grad give den enkelte skole mulighed for ”valgfagsblokke”, hvor skolerne selv
bestemmer, hvilke valgfag de vil udbyde. Det vil give bedre mulighed til skolerne for udnytte de
særlige kompetencer, de har, og give eleverne mere frihed til at lære omkring det, de interesserer
sig for. Dette giver bedre undervisning. Derfor mener Venstres Ungdom, at folkeskolerne skal have
større mulighed og ansvar for at tilrettelægge valgfagsblokke selvstændigt fra den øvrige
undervisning.

Stillet af Thilde Hjelmkær Nielsen, Frederik Bast Phillip, Juliane Jenvall, Regitze Hinrichsen og
skatte- og finansordfører August Stengaard. Støttet af VU Fyns mini-LSK.

77. Fra lektiecaféer til bedre timer

Med folkeskolereformen i 2013 bestemte man at tvinge lektiecaféerne ned over hovedet på
eleverne helt ned til 4. klasse. Det har ført alt for lange og udmarvende skoledage med sig, som
har drænet alle eleverne for energi og virkelyst i fritiden. Samtidig har vi en stor udfordring med
alt for få faglærte. I stedet for de tidsdræbende lektiecaféer burde man tilrettelægge disse
undervisningstimer med øje for problemet med for få faglærte. Derfor mener Venstres Ungdom,
at man bør fjerne de tvungne lektiecaféer og i stedet lave valgfag rettet mod de praktiske
færdigheder.

Stillet af Skatte- og finansordfører August Stengaard, Regitze Hinrichsen, Thilde Hjelmkær, Emma
Engel. Støttet af VU Fyns mini-LSK

79. Omlæg ‘kristendomsundervisning’ til ‘religionsundervisning’
I bekendtgørelsen for folkeskolen står der, at alle elever skal have kristendomskundskab på alle
klassetrin, undtagen det år, de går til konfirmationsforberedelse. I et multireligiøst land som
Danmark kan vi ikke blive ved med kun at lære vores børn om den danske kristendom, men
derimod udfolde forståelsen for andre religioner - også i de mindre klasser. Derfor mener Venstres
Ungdom, at kristendomskundskab skal omlægges til religionskundskab.

Stillet af Frederik Printz, Martin Søgaard, Cathrine Louise Nielsen, Rebecca Hovgaard, Caroline
Masello Horsens VU Aalborg.

Udenrigs- og sikkerhed
85. Min raket er større end din
Danmark er en af grundlæggerne af European Space Agency (ESA), men er et af de lande, som
giver mindst (225 mio. kr.). En Rambøll rapport siger, at vi får 4,5 gange omsætningen af hvad vi
bidrager med til ESA. Derfor skal Danmarks bidrag til ESA øges til 1 milliard kroner. ESA vil til
månen, og VU vil have Danmark med.

Stillet af Mikael Kristensen og Søren Bendtsen. Støttet af VU Nordjyllands mini-LSK

88. Ram oligarkerne på pengepungen
Set i lyset af Ruslands annektering af Krim, invasion af Østukraine samt politiske elimineringer er
det vigtigere end nogensinde, at Danmark og Europa benytter sig af alle tilgængelige midler for at
lægge pres på Putin og den russiske centralregering. En lang række rige russiske oligarker holder
hånden under Putins regime. Derfor er det vigtigt, at Danmark og andre EU-lande rammer disse
oligarker, hvor det gør mest ondt, nemlig på pengepungen. Danmark burde derfor sætte sig i
spidsen for en koordineret indsats, som fastfryser indflydelsesrige russiske oligarkers aktiver i EU i
tilfælde af yderligere fjendtlige tiltag fra russisk side.

Stillet af Kasper Justesen, Morten Møller Sørensen og Mathias Wurtz Kolster. Støttet af VU
Randers’ mini-lsk .

89. Danmark skal have flere kampfly
Danmark valgte i 1975 at købe 58 F-16 fly - men i 2016 valgte Danmark kun at købe 27 F-35. Disse
27 fly er ifølge Forsvarsforligskredsen tilstrækkelige til at forsvare vort land. Foruden dette skal
omtrent 8 af dem stå fast på en amerikansk base. Dette betyder, at der reelt kun er 20 fly, som
skal beskytte det danske luftrum i tilfælde af krig. Dette er på ingen måde acceptabelt, hvis man
ønsker, at det danske forsvar skal kunne beskytte landet.
Lad os nu forstå, at frihed rent faktisk koster penge! Lad os købe flere kampfly!

Stillet af Søren Ulka, Marcus Andersen, Emilie Stæhr Frederiksen, Jonatan Svarrer, Kristine Seneca
Larsen og Sofie Christensen, støttet af VU Nordsjællands mini-LSK, støttet af VU Københavns miniLSK.

90. Koordineret udvisning af russiske diplomater
Russisk aggression på Krim og i Østukraine samt den politisk motiverede eliminering af politiske
modstandere i Europa har medført, at et antal EU-lande har valgt at udvise russiske diplomater.
Det er vigtigt at sende et signal til den russiske centralregering om, at en aggressiv udenrigspolitik,
der truer Europa geopolitisk, vil blive sanktioneret. Udvisning af russiske diplomater er et
essentielt middel til at sende netop dette budskab til russerne. Venstres Ungdom mener derfor, at

Danmark burde tilslutte sig en koordineret udvisningsindsats af russiske diplomater på EU-niveau i
tilfælde af flere fjendtlige tiltag fra den russiske regerings side.

Stillet af Morten Møller Sørensen og Kasper Justesen. Støttet af VU-Randers mini-lsk.

91. Asyl til Danmarks støtter
Danmark har de seneste år deltaget i adskillige militære operationer i særligt Mellemøsten. I løbet
af disse konflikter har danske soldater gentagne gange været afhængige af lokale civile borgeres
hjælp. Uden denne lokale bistand havde de danske soldaters opgave været betydeligt
besværligere og de militære risici havde sandsynligvis været betydeligt større. Derfor mener
Venstres Ungdom, at Danmark, på trods af en stram politik, burde tildele vore støtter i
Mellemøsten asyl såfremt deres fremtidige sikkerhed ikke kan garanteres på lang sigt.

Stillet af Mikael Kristensen, Søren Bendtsen, Morten Møller Sørensen og Kasper Justesen støttet af
VU Randers’ mini-lsk

92. Praise the peace (Nordkorea)
Når Nordkorea endelig tager et skridt i den rigtige retning mod det at være et civiliseret samfund,
er det vigtigt, at vi støtter dem. Ikke fordi de skal have deres vilje, og vi skal fremstå som lallede
hippier, men fordi det er et skridt i den rigtige retning for verdensfreden. Alt skal gøres med
omtanke, men det er også vigtigt at gribe chancen, når den en sjælden gang byder sig.

Støttet både af Hernings og VU Midtjyllands mini-lsk Stillet af Mathias Würtz.

93. USA er Danmarks tætteste allierede
Fundamentet for Vestens sikkerhed er det stærke transatlantiske partnerskab mellem EU og USA.
Protektionistiske tiltag og politiske kræfter på begge kontinenter arbejder aktivt for at udfordre
denne historiske alliance. Den vestlige og liberale verdensorden er udelukkende afhængig af et
stærkt økonomisk og militært partnerskab mellem USA og Europa. Danmarks sikkerhed som

småstat er derfor i særdeleshed afhængig af et godt forhold til USA. Derfor er det Venstres
Ungdoms holdning, at USA er og vil forblive ved med at være Danmarks tætteste allierede.

Stillet af Morten Møller Sørensen og Kasper Justesen støttet af VU Randers’ mini-lsk.

95. Kapitalismen er de fattiges ven!
FN har nogle højt besungne verdensmål, som den globale venstrefløj i øjeblikket forsøger at tage
patent på at levere løsninger på. Det er rigtig ærgerligt ikke kun for os gode liberale, men også for
alle verdens fattige. I begyndelsen af 1990 var 36% af verdens befolkning ekstremt fattige, medens
det gør sig gældende for under 10% af verdens befolkning i dag. Hvis det ikke var for markante
markedsliberale reformer verden over i denne periode, så havde denne fantastiske udvikling ikke
fundet sted. Dette vidner om, at vi har fundet vejen, vi skal gå, for at imødekomme verdensmålet
om at udrydde fattigdom. Vi har altså fortsat brug for flere liberale reformer for alverdens
markeder. Derfor mener Venstres Ungdom, at afskaffelsen af fattigdom går gennem den fortsatte
udbredelse af frihandel og kapitalisme. Frihandel er uden tvivl det, der skaber mest vækst i
verden.

Stillet af Sofie Christensen, Casper Pedersen, Europa-Parlamentskandidat og August Stengaard,
Skatte- og Finansordfører.

96. Fred på demokratiske betingelser
Konflikten mellem staten Israel og det palæstinensiske folk er en tilsyneladende endeløs fortælling
om vold og religiøse spændinger. Mens forhandlingerne om en fredelig løsning på konflikten
konstant ligger i dødvande, har Hamas opbygget et terrorapparat, der dels udgør en drabelig
trussel mod israelske borgere og dels nægter palæstinensere i Gaza nogen form for civiliseret
tilværelse. Israel er Mellemøstens eneste demokrati, og de fortjener derfor vores fulde opbakning
til, at forhandlingerne om en fredelig løsning med to stater genoptages. Forudsætningen for en
sådan løsning er, at Hamas og øvrige terrorgrupperinger ikke længere udgør en trussel i Gaza og
på Vestbredden, at Israels sikkerhed kan garanteres, og at en eventuel palæstinensisk stat
opbygges i overensstemmelse med demokratiske værdier. Venstres Ungdom tror på, at løsningen

på konflikten er at etablere fred på demokratiske betingelser uden at gå på kompromis med det
israelske folks sikkerhed.

Stillet af Sofie Karoline Jensen, VU København, Nana Hyttel Alrø, VU Frederiksberg, Mikkel
Nimgaard Schultz, VU Greve/Solrød, Christian Broholm, VU Frederiksberg, Casper Pedersen, VU
Kolding, Louise Thomsen, VU Randers, Karen Frese, VU København

97. Pas på den russiske bjørn!
Det russiske samfund er anderledes. Meget anderledes. Friheden til forskellighed respekteres ikke
i Rusland, og det er vigtigt at tage afstand til de modbydelige metoder, der anvendes i det russiske
samfund.

Stillet af Mathias Würtz Kolster, støttet af VU-Herning og Midtjyllands MINI-lsk

Diverse 1
100. Det er ikke en menneskeret at bo i KBH K.
Hvert eneste år lidt før studiestart boomer Facebook og andre sociale medier med opslag fra
sagesløse unge studerende, der nærmest kræver en lejlighed før studiestart midt inde i KBH K og
gerne til under 4.000kr. Det er ikke en menneskeret, og det skal de unge studerende også have
besked om. Derfor vil Venstres Ungdom opfordre til, at unge studerende enten søger til
forstadskommunerne ved København eller til nogle af de fantastiske andre studiebyer som
Odense og Aalborg.

Stillet af Anders Kjær, Casper Enevoldsen, Lasse Damtoft, Victor Sejr og William Kierstein Nordby
støttet af Billund/Grindsteds mini-LSK.

101. Afskaf borgerforslag
Siden den 24. januar har det været muligt at stille og indsende borgerforslag, og opnår man
tilslutning fra 50.000 stemmeberettigede danskere tvinges Folketinget til at behandle forslaget. VU
mener, at dette er en fordummende og forsimplet tilgang til demokratiet.

Vi har et af verdens mest velfungerende repræsentative demokratier, og har gennem en lav
spærregrænse og proportionelle valg rig lejlighed til at vælge folkevalgte, som repræsenterer os.
At kunne indsamle 50.000 underskrifter forudsætter ikke, at man ser et politikområde i dets rette
sammenhæng eller kan anvise finansiering til sit forslag; forudsætninger, der er helt afgørende for
at føre fornuftig politik.
Endvidere har borgerforslagstiltaget fuldstændigt fejlet i relation til sit faktiske formål: nemlig at
engagere den ”menige” borger. Borgerforslagene er snarere blevet anvendt som
kampagneværktøjer af stærke interesseorganisationer som fagbevægelsen og elev- og
studenterbevægelsen.

Et stærkt demokrati er et samtalende, deliberativt og repræsentativt demokrati. Ikke et
enkeltsagsdemokrati. VU siger nej til borgerforslag.

Stillet af Simon Lindkær (VU Østfyn), Frederik Bast Phillip Michael Gasberg, Tobias Baadsgaard,
Maria Ladegaard, Ivan Al-hilali, Morten Møller Sørensen, Sarah Sand, Sebastian Boisen og
Sebastian Bærnthsen. Støttet af VU Aarhus’ Mini-LSK

103. Ja tak til Tour De France
Tour De France skal til Danmark. Det vil være en kæmpe ære og mulighed for Danmark, hvis
verdens største cykelløb også kom forbi Danmark. Det vil være med til at udvikle områderne, hvor
ruten skal køres, samt det vil være et samlingspunkt for nationen. Vores foreningsliv er unikt i
Danmark – og at give det muligheden for at vises frem gennem touren, er en gylden mulighed,
som vi ikke skal lade passere.102. Kommunale folkeafstemninger er ansvarsforflygtigelse

Fjern muligheden for bindende kommunale folkeafstemninger! - Læg den ind i ideologi.
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i fællesskab indført adgang til, at et flertal i
landets kommunalbestyrelser kan udskrive kommunalt bindende folkeafstemninger. Det er
ansvarsforflygtigelse og populisme i højeste potens. Kommunalpolitikere har ansvaret for, at

kommunen fører en sammenhængende politik, og at kommunens økonomi forvaltes ansvarligt.
Det kan kommunale folkeafstemninger sætte en kæp i hjulet for.

Ydermere er kommunale folkeafstemninger skadelige for det lokale demokrati. Det lokale
demokrati udmærker sig ved sin samtale, den lette adgang til politikerne og muligheden for nemt
at påvirke sit partis politik. Denne fremragende model skal ikke erstattes af folkeafstemninger om
landsbyskoler, cykelstier, Amager Fælled og andet fladpandet enkeltsagsnonsens.

Stillet af Simon Lindkær (VU Østfyn), Frederik Bast Phillip (VU Odense), Maria Ladegaard (VU
Hørsholm/Fredensborg), Michael Gasberg (VU Frederiksberg), Tobias Baadsgaard (VU Odense)

Stillet af Mikkel Schultz, støttet af Københavns Mini-LSK

