Vedtaget politiske resolutioner
Landsstævnet 2016
EU
18. Nej til rejsecirkus i EU
Det er velkendt, at EU bruger mange penge på rejsecirkusset mellem Bruxelles og Strasbourg. Det
kan ikke være rigtigt både fra et økonomisk eller miljømæssigt synspunkt, at folk skal rejse mellem
de to byer. Vi i VU går ind for, at det skal være muligt at lave mindre justeringer i EU-traktaten,
således at EU kan effektiviseres, spare penge og spare miljøet for unødvendig lastbiltrafik.
Stillet af Christopher Trung Paulsen, støttet af VU Slagelses mini-LSK samt VU Kolding og VU
Vejles mini-LSK

19. Nok paranoia - Afskaf småkagekravet
”En meningsløs lovgivning, der ikke har nogen som helst effekt”.
Sådan beskriver både Forbrugerrådet Tænk og Foreningen for Dansk Internethandel cookieloven,
der i praksis betyder, at alle hjemmesider skal informere nye besøgende om brugen af cookies. Og
netop fordi de besøgende hele tiden bliver mødt med nye bannere, de skal klikke ’OK’ til, går
informationen tabt, og bliver i stedet til et irritationsmoment, som ingen egentlig sætter sig ind I.
Venstres Ungdom mener, at cookie-loven er en meningsløs lovgivning, der virker yderst
generende for de danske internet-brugere. Internetsiderne bør fortsat informere om brugen af
cookies, men IKKE nødvendigvis i form af en pop-up besked el.lign. irriterende tiltag,
som alle vi danske internetbrugere bliver bedt om at acceptere gang på gang på gang på gang på
gang... Blandt andet på vu.dk.
Stillet af Christopher Trung Paulsen, støttet af VU Slagelses MiniLSK

20. Mediecensur skal stoppes!
Ytringsfriheden og mediefriheden må og skal være ukrænkelig - også i allerede optagne EU-lande.
I Venstres Ungdom mener vi, at EU skal slå hårdt ned på de medlemsnationer, der krænker disse
friheder. Hvis en medlemsnation krænker frihederne, skal EU kunne sanktionere landet
økonomisk, indtil det er rettet op, og de atter lever op til frihederne. Blot fordi man er medlem af
EU, skal man ikke kunne opføre sig, som man vil.
Stillet af Casper Pedersen og Frederik Bast Phillip, støttet af VU Odenses Mini-LSK samt VU
Kolding og VU Vejles mini-LSK.

21.F**k Erdoganistan
EU lavede i starten af 2016 en aftale med Tyrkiet omkring en løsning på den tiltagende
flygtningekrise. Ser man bort fra de juridiske spidsfindigheder med forslaget, så må vi efter det fejl
lykkede statskup i Tyrkiet tage denne aftale op til overvejelse. Erdogan sidder med fingeren på en
geopolitisk skakbrik, der sætter EU meget dårlig overfor Tyrkiet, et land der tidligere ønskede at
være medlem af EU. I stedet ser vi Erdogan tilrane sig næsten diktatoriske beføjelser og EU kan
ikke sanktionere Tyrkiet grundet den tidligere nævnte aftale.
Derfor siger VU: Ingen aftale med Erdoganistan, så længe oppositionskræfter og demokratiet er
blevet sat ud af spil i Tyrkiet.
Stillet af Morten Lond, støttet af VU Århus’ mini-LSK

22. Kontrol med ydre grænser som forudsætning for åbne europæiske grænser
VU støtter den europæiske ide om et samlet Europa med fri handel og den frie bevægelighed af
goder, kapital og arbejdskraft. Men alt dette står under pres. For da Schengen-samarbejdet blev
gennemført, og de mange ydre grænser i mellem EU-landene blev til indre grænser, så skabte
man også en gigantisk ydre grænse mellem Europa og resten af verden. Men EU har vist sig ude
af stand til at varetage denne vigtige del af det europæiske projekt. Danmark har set sig nødsaget
til, at genindføre grænsekontrollen.
I VU mener vi derfor EU i højere grad, med meget større politi- og militærmæssige beføjelser, skal
kunne varetage den effektive bevogtning af de ydre grænser. De åbne indre grænser forudsætter,
at vi kan beskytte EU’s
ydre. Så længe dette ikke er tilfældet, så støttes en midlertidig grænsekontrol.
Stillet af Morten Lond, støttet af VU Århus’ mini-LSK

Flygtninge og integration
25. Dine handlinger har konsekvenser
I Venstres ungdom mener vi, at der skal være hårde konsekvenser overfor, asylansøgere, der
begår grov kriminalitet. Således at asylansøgere, der begår sådan kriminalitet, kan hjemsendes.
Når man kommer til at land som flygtning, må man respektere og følge de love, der gælder.
Stillet af Nadja Larsen og Casper Christiansen

26. Integration via indslusningsløn
I dag er det danske arbejdsmarked udfordret af den høje danske mindsteløn på lige over 100
kroner. Udfordringen ligger i, at det danske arbejdsmarked også består af personer, som ikke er i
stand til at producere for, hvad den danske mindsteløn er på. Derfor skal det være muligt for de
danske virksomheder at ansætte medarbejdere på en såkaldt indslusningsløn, hvor virksomheden
kan ansætte medarbejdere til en startløn på eksempelvis 70 kroner for så at lade dem stige
løbende i løn. Forslaget vil særligt være en integrationskatalysator, fordi
migranter vil få kontakt til arbejdsmarkedet og derigennem vil de hurtigere lære sproget, og de vil
indgå i et kollegialt fællesskab.
Stillet af August Stengaard, Tobias Baadsgaard og Nicolai Løvgret

27. Stop generalisering
I dag handler den offentlige debat ofte om indvandring og flygtninge. Grupper i det danske
samfund har tendens til at generalisere disse som kriminelle. Det er vigtigt at vi i VU melder klart
ud: Indvandrere og flygtninge kan ikke skæres over én kam, og vi er ikke i krig mod islam. Vi skal
bekæmpe og italesætte radikalisering, vi skal kæmpe for frihedsrettigheder og vi skal holde på
ytringsfrihed for alle. Vi må aldrig synke så lavt, at vi generaliserer indvandrere og flygtninge til at
være de egentlige fjender.
Stillet af Gunvor Mejlhom Pedersen, Jan Andersen, Lasse Damtoft og Cecilie Frederiksen - støttet
af VU Nordjyllands mini-LSK

Klima, miljø og energi
28. Kattegatbro NU!
VU var op igennem 90’erne særdeles hårde modstandere mod en Storebæltsbro. Den
infrastrukturelle udvikling skal vi ikke være imod i fremtiden, og slet ikke når det gælder en
Kattegatbro mellem Jylland og Sjælland.
Forbedring af transporttiden gennem Danmark vil gøre det danske samfund endnu rigere, samt
gøre Danmark endnu tættere end Storebæltsbroen har gjort så godt i de sidste 20 år.
Stillet af Morten Lond, støttet af VU Århus’ mini-LSK

29. Gødningsreglerne skal have et nabotjek
Venstres Ungdom mener, at gødningsreglerne i landbruget skal justeres så landmændenes vilkår i
højere grad ligestilles med landmændene i vores nabolande, som eksempelvis Tyskland. Hvis vi
skal sikre konkurrencedygtigheden, må vi sikre frihed og tillid til landbruget.
Stillet af Christopher Trung Paulsen, støttet af VU Slagelses Mini LSK

30. Økologi er en by i Rusland
I Venstres Ungdom hylder vi det frie valg. Derfor skal der ikke skelnes mellem buræg og frilands
æg, økologiske grøntsager og pesticidebehandlede frugter, når det kommer til f.eks.
landbrugsstøtte fra EU. Ligeledes skal Uffe Elbæk, Alternativet eller andre politikere på
Christiansborg ikke bestemme, hvordan de danske landmænd skal indrette deres landbrug - derfor
skal den konkurrenceforvridende ekstra støtte til økologiske hippie-landmænd afskaffes.
Nej tak til økologi og formynderi, og ja tak til et frit marked og det frie valg.
Stillet af Nadja Rosing Larsen, Casper Christiansen, Tobias Baadsgaard, Frederik Phillip og Rane
Schjøtt, støttet af VU Århus

Transport og trafik
90. Afskaf registreringsafgiften
Venstres Ungdom mener, at det er meningsløst at beskatte indregistreringen af køretøjer. Det er
en socialistisk opfindelse, hvis eneste formål er at tjene penge til statskassen. Registreringsafgiften
på 105 – 180 % begrænser danskernes adgang til nye, store og hurtigere biler og parkerer
danskernes vognpark i middelalderen.
Stillet af Christopher Trung Paulsen, støttet af VU Slagelses mini-LSK

92. Uber er frihed på fire hjul!
I Danmark foregår der fra myndighederne og venstrefløjens side lige nu en systematisk heksejagt
på fremskridt og frihed. Uber har gjort det uendeligt meget lettere at komme rundt for færre penge
og givet flere adgang til at blive kørt rundt. Samtidig forsikrer Uber både sine passagerer og
chauffører og har oplevet forsvindende få klager. De danske politikere skal ikke gå taxaindustriens
monopolistiske ærinde men i stedet kæmpe for initiativer, som Uber ved at liberalisere taxaloven
og skabe ens vilkår for alle udbydere af persontransport.
Stillet af Simon Lindkær, Frederik Bast Phillip og Michael Gasberg

93. Drop begrænsningerne på motorcykelkørekort
Som det ser ud nu, er motorcykelkørekort inddelt i tre kategorier efter motoreffekt og alder. Når
man er 18 år, må man tage kørekort til en forvokset symaskine (max. 11 kW), når man er fyldt 20,
må man opgradere til en lidt større men stadig lille motorcykel (max. 35 kW), og først når man er
24 år, (eller 22 år med 2 års erfaring på en lille motorcykel), må man tage kørekort til en ordentlig
motorcykel. Der bør ligesom ved bilkørekort ikke være begrænsninger for størrelse af motorcykel,
når først man har taget kørekort.
Stillet af Louise Ahle Jensen, støttet af VU Århus’ mini-LSK

95. Tre spor på hele E20 over Fyn
Næsten dagligt oplever man køer på E20 over Fyn som følge af uheld. Det skyldes hovedsageligt
fynboernes manglende evne til at føre en bil forsvarligt, men det skal ej lægge dem til last. For at
sikre en hurtigere over fart over Fyn foreslår Venstres Ungdom, at E20 over Fyn udvides til tre
spor, således at vores mindre bemidlede fynske landsmænd har mere plads at boltre sig på.
Stillet af Stillet af Michael Gasberg, Klima-, miljø- og transportordfører og Tobias Baadsgaard
Ingvartsen, VU Odense, støttet af VU Nordjyllands og VU Nordsjællands mini-LSK

96. Hærvejsmotorvej
En velfungerende infrastruktur er fundamentet for vores vækst og velstand, og det bør derfor være
en topprioritet at investere i vores vejnet. Hærvejsmotorvejen har i mange år været på
tegnebrættet, og den vil være en stor gevinst for hele Jylland samt aflaste den i forvejen hårdt
belastede E45. Venstres Ungdom ønsker derfor en motorvej, der skal gå fra Kolding, øst om
Billund, vest om Silkeborg, over Viborg og tilstøde E45 nord for Hobro.
Stillet af Stillet af Michael Gasberg, Klima-, miljø- og transportordfører, støttet af VU Nordjylland og
VU Nordsjællands mini-LSK

97. Realistisk togfond
Efter olieprisens fald har togfondens finansieringsgrundlag vist sig at være meget utilstrækkeligt.
Fonden indeholder nogle fornuftige forslag, så som elektrificering af jernbanerne og lokale
hastighedsopgraderinger, men også håbløse forslag som f.eks. en togbro over Vejle Fjord.
Togfondens størrelse skal justeres, så finansieringen passer, og de fornuftige initiativer skal
bevares.
Stillet af Stillet af Michael Gasberg, Klima-, miljø- og transportordfører. - støttet af VU Nordjylland
og VU Nordsjællands mini-LSK

Personlig frihed, religion og kultur
38. Dit liv!
Venstres Ungdom støtter kampen for aktiv dødshjælp. Vi er alle enige om, at vi selv er herre over
vores egen krop. Vi bestemmer selv, om vi ryger, drikker eller spiser lidt for meget på MacD. Så
burde det ikke også være vores eget valg, efter lang tids sygdom, at vælge vores død? Retten til
eget liv er den allermest grundlæggende rettighed, mennesker overhovedet har, og det følger
heraf, at man også har retten til selv at vælge, hvordan man vil herfra.
Derfor mener VU, at terminalt syge patienter, med svære lidelser, naturligvis skal have ret til at få
afsluttet deres liv.
Stillet af Chris Preuss, landsformand & Simon Lindkær, formand for politisk udvalg, Julie Pauch
Nymark, Christopher Trung Paulsen, støttet af VU Gentoftes mini-LSK, VU Nordsjællands miniLSK og VU Slagelses mini-LSK

39. Religionsfrihed gælder også påklædning
I et land som Danmark, hvor vi har religionsfrihed, skal det på offentlige steder aldrig være forbudt
at gå med religiøse beklædningsgenstande, det gælder også niqab, kalot og tørklæde.
Stillet af VU Slagelses mini-LSK

41. Kvoter er for fisk, ikke for kvinder
Ofte hører vi venstrefløjen hylde kvoter som et værktøj, der fremmer ligestilling i vores samfund.
Denne tanke er dog grundlæggende forkert og er en hån af kvinders evner.
Derfor skal der ikke gøres forskel på kønnene med kvoter og lovgivning. Denne særbehandling
fungerer som en omvendt ligestilling. Kvinder skal, ligesom mænd, vælges på baggrund af deres
kvalifikationer og kompetencer, ikke deres køn. Hvis vi via lovgivning fremmer ét køn frem for et
andet, opnår vi aldrig ligestilling, tværtimod. I Venstres Ungdom tror vi på, at kvinder sagtens kan
klare sig selv, og ikke har behov for hjælp fra statens side af.
Stillet af Tilde Nielsen, Juliane Jenvall og Emilie Karner Hansen

44. Frihed skaber dynamik og vækst – også i software
I dag bruger staten software, som er udviklet igennem lukket kildekode i langt de fleste af de
større systemer, som køres. Dette software er oftest dyrt at udvikle, og grundet den lukkede
kildekode kan programmet kun supporteres af den originale udvikler. Venstres Ungdom mener

derfor, at alt statslig software bør have en åben kildekode, så nye funktioner kan udvikles af de
bedste og billigste udbydere på markedet.
Stillet af Simon Ottosen, Christopher Trung & Morten Lond

45. Crowdsourcing giver både billigere og bedre software
I dag bruger staten den samme udvikler til et IT-system i hele systemets levetid. Dette gør at
staten er bundet til at enhver opdatering til programmet skal udvikles af det originale firma. Dette
ville svare til at firmaet som byggede den første vej i Danmark har krav på at lægge de resterende
veje i det danske vejnet. Venstres Ungdom mener at staten derfor bør se de nye teknologiske
muligheder i øjnene, og udnytte crowdsourcet programudvikling, som gør at statens software kan
udvikles af en gruppe enkelte individer, der modtager betaling som svarer til deres indsats i
udviklingen af den nye funktion.
Stillet af Simon Ottosen, Christopher Trung & Morten Lond

46. Nej til censur - fordi det ikke dur!
På nuværende tidspunkt har Danmark sat en blokering på alt fra spillehjemmesider til sider om
lægemidler - vel og mærke en blokering, der nemt kan omgås af menigmand med nutidens
teknologi. Venstres Ungdom er imod censur på internettet, og mener at Danmark bør stoppe
ethvert forsøg på at censurere internettet for den danske borger.
Stillet af Simon Ottosen, Christopher Trung & Morten Lond

56. Min penis, mit valg
Venstres Ungdom sætter barnets ret til egen krop over forældrenes religiøse hensyn.
Drengeomskæring skal derfor først foregå, når barnet er fyldt 18 år og selv kan træffe
beslutningen. En omskæring uden medicinsk formål udgør et varigt religiøst stempel fra
forældrene, som er presset ned over hovedet på barnet. Det er et overgreb mod barnets
personlige frihed til egen krop og har bevisligt medført problemer med sexlivet som voksen.
Venstres Ungdom tager derfor klar afstand fra omskæring af drenge, så længe barnet ikke er
myndigt.
Stillet af Camilla Søe, Birgitte Søe, Mette Jeppesen, Marie Sønderhaven Christophersen, VU
Gentoftes mini-LSK og
Christopher Trung Paulsen støttet af VU Nordjyllands mini-LSK, VU Slagelses mini-LSK og VUVestegnen

60. Frihed til kys og kram
Børnehavebørn bruger størstedelen af deres vågne timer i daginstitution langt væk fra hjemmet.
Venstres Ungdom anerkender, at et hvert barn har behov for omsorg og vi mener derfor, at
pædagogerne bør have mulighed for at give dette, når den primære omsorgskilde, forældrene, ikke
er til stede. Derfor mener Venstres Ungdom, at berøringsangsten skal italesættes og give
pædagoger frihed til at yde den omsorg som børn fortjener.
Stillet af Nana Alrø, Rebecca Hovgaard, Helena Hjørringgaard støttet af VU Nordjyllands mini-LSK

Retspolitik
61. Legaliser cannabis
I Venstres Ungdom går vi ikke ind for at kriminalisere helt almindelige eller lovlydige personer. Det
sorte marked for cannabis i Danmark er stort, og det er meget omkostningstungt at bekæmpe.
Samtidig er det ingen hemmelighed, at organiserede kriminelle tjener styrtende på videresalg af
cannabisprodukter. Kriminaliseringen af cannabis marginaliserer også de mange syge mennesker,
der bruger den medicinsk, fordi de ikke har andet
valg. Vi tror ikke på at forbud og kriminalisering af folk er vejen frem. Vi tror, at oplysning om
skadevirkninger og frie muligheder for individer til at leve som de selv ønsker, er den bedste måde
at skabe et veludviklet samfund på. Venstres Ungdom ønsker derfor, at cannabis bliver legaliseret i
Danmark.
Stillet af Christopher Trung Paulsen, støttet af VU Slagelses MiniLSK

71. Nej til juridisk abort
Venstres Ungdom mener, at begrebet ”frihed under ansvar” er centralt for den liberale identitet.
Med andre ord skal mænd altså også bære konsekvenserne af deres handlinger, såfremt de gør
en kvinde gravid. Det er popliberalisme af værste skuffe at betragte retten til at være ”deadbeat
dad” som ligestilling. I en situation med faktisk abort er der ikke længere et barn at tage hensyn til,
og barnets tarv må altid veje tungere end en forsmået fars behov for ikke at have som minimum et
økonomisk ansvar for sit barn. Juridisk abort er ”frihed uden ansvar” og kan aldrig være liberal
politik.
Stillet af Simon Lindkær, Emilie Demant, Juliane Jenvall, Tobias Baadsgaard, Michael Gasberg,
Sean Crawford, Nikolaj Leed, Frederik Bast Phillip, Christian Broholm og Bertil Spring. Støttet af
VU Odenses min-LSK, VU Aalborgs mini-LSK, VU-Vestegnen

Skat og finans
73. Nej tak til aktieavancebeskatningen
Den danske aktieavancebeskatning på 42 % er yderst skadelig og skal omgående fjernes. En
sådan beskatning af kapital har nemlig meget store negative effekter på investeringer i Danmark,
hvilket bremser produktiviteten og væksten. Særligt når Danmark i forvejen halter gevaldigt efter
andre sammenlignelige lande på særligt de to punkter; Produktiviteten og væksten.
Stillet af Nicolai Løvgret, August Stengaard, Mette Jeppesen og Marie Sønderhaven
Christophersen, støttet af VU Nordjyllands mini-LSK

Social- sundhed- og kommunalpolitik
80. Reagensglas er ingen undtagelse
Venstres Ungdom går ind for, at kvinder, der kun kan blive gravide gennem reagensglasmetoden,
godt selv må
vælge leverandøren af sæden - også selvom det er en de kender. Det er ikke kvindens skyld, at
hun ikke kan
blive gravid på naturlig vis, og derfor er det til skamme, at hun straffes ved, at man fratager hende
friheden til
at vælge.
Stillet af Christopher Trung Paulsen

83. Ingen tvungne økologiske frikadeller
Venstres Ungdom mener, at alle institutioner (offentlige som private) selv skal bestemme, hvilke
madvarer, de
vil servere. Hverken kommunen eller staten skal dermed kunne sætte regler for økologi,
vegetarmad, svinekød
etc. Dette er op til de respektive bestyrelser.
Stillet af Annika Clemens, støttet af VU Århus’ mini-LSK

85. Brugerbetaling på lægebesøg
Brugerbetaling på lægebesøg med maksbetaling på 500 kr.
Stillet af VU Randers’ mini-LSK

86. Snus
Svensker-tobak, mundguf, mus, muzza, Liberalisme-bolsje og Mussolini. Ja, kært barn har mange
navne, men der findes ikke nogle saglige argumenter for ikke at lovliggøre snus, som ikke kan
klares med en god tandbørste. På baggrund af et EU-direktiv er Danmark blevet tvunget til at
kriminalisere salget af snus. Dog har Sverige formået at forhandle en særaftale, så de har kunnet
bevare snussalget. Derfor skal Danmark stille krav om en lignende aftale, så snus igen kan blive
lovligt!
Stillet af Stillet af Morten Dam Laursen, Jacob W. Jørgensen, VU Ballerup, Tobias Baadsgaard
Ingvartsen, VU

Odense, støttet af VU Nordsjællands mini-LSK
87. Man skal kunne vælge en sygehusbestyrelse
En sygehusbestyrelse bestående af ledende overlæger og en repræsentant for sygeplejestaben,
som er valgt af sundhedspersonalet. Bestyrelsen skal varetage personalets interesser på tværs af
faggrupper og i samspil med regionen. En sådan bestyrelse vil sikre en stemme fra
sundhedspersonalet, som alt andet lige er dem, der har mest viden på området.
Stillet af Camilla Søe, støttet af VU-Vestegnen

88. Nej til chips
Sundhedspersonalet på de danske sygehuse har brug for mere tillid fra politikerne - ikke mindre. At
chippe sundhedspersonalet, for at spare 12 minutters spildtid om dagen, er derfor et groft overgreb
på lægens og sygeplejerskens faglige integritet, hvilket Venstres Ungdom tager stærkt afstand fra!
Stillet af Camilla Søe, støttet af VU-Vestegnen

89. Samme regionssystem
I dag skal der oprettes en ny journal, hvis der er en patient, der skifter sygehus på tværs af
regioner. Dette hænger dårligt sammen med strategien om at lave specialsyghehuse og det gør, at
der skal stilles de samme spørgsmål, når en patient starter i et sygehus i en anden region. I stedet
for, at der er fem forskellige regionsjournalsystemer, skal der være en enkelt.
Stillet Karoline Thomsen og Rasmus Overgaard, støttet af VU Kolding og VU Vejles mini-LSK

Bilag 10: Resolutioner
10.1 Indfør obligatorisk valg om organdonation
Danmark mangler organer, men Staten kan aldrig som udgangspunkt eje nogens krop. Derfor
mener VU for helt pragmatisk at imødekomme problemet, at i forbindelse med andre opgaver når
borgeren bliver myndig, skal der forelægge et obligatorisk valg omkring organdonation. Således
sikrer man at alle borgere får taget stilling til organdonation, en beslutning, der til enhver tid vil
kunne laves om. Med denne model sikres det, at alle tager aktivt stilling til organdonation uden at
gå på kompromis med princippet om, at alle ejer deres egen krop.
Stillet af Camilla Søe, Flygtninge- og integrationsordfører, Katrine Fugl, VU København og Katrine
Lund, VU Skanderborg.

10.2 Færre kommunale prestigeprojekter
Det er ikke kernevelfæd eller kommunernes opgave at igangsætte kommunale prestigeprojekter,
som bænke til flere tusinde kroner, klokker der ringer for hvert fødte borger, skibakker etc. Derfor
skal de kommunale projekter begrænses, således at kommunernes fokus kun tillægges
kernevelfærd.
Stillet af VU Københavns mini-LSK’

10.3 Nedlæg facaderådenes magt i landet
I en del kommuner er der opstillet frivillige facaderåd, der skal dømme, hvorvidt huse opfylder
kriterier ift. bevaring af ældre huse, eller sætter rammer for, hvordan huse skal se ud generelt i de
enkelte byer. Er husene ikke i overensstemmelse med facaderådets smagsdommeri, skal
husejerne betale dagbøder, indtil deres hus opfylder facaderådenes kriterium. Dette er et brud på
den private ejendomsret, og facaderådene skal ikke have den magt, de har nu.
Stillet af VU Københavns mini-LSK

10.4 Afkriminalisering af narko
Narko skal afkriminaliseres efter den portugisiske model, da misbrugere ikke skal dømmes som
forbrydere, men anses som mennesker med et hårdt misbrug. Det er den mest humane metode for
at give misbrugere et værdigt liv uden at blive chikaneret af politiet og få ødelagt deres liv gennem
plettede straffeattester.
Stillet af VU Københavns mini-LSK

10.5 Bøder for at misse lægeaftaler
Udebliver en patient fra sin lægeaftale, er det ikke kun lægens tid der spildes, men også de mange
andre patienter, der står i kø for at komme til lægen. Derfor skal der indføres bøder til missede
lægeaftaler, så patienterne bliver mere opmærksomme på deres aftaler med lægen.
Stillet af VU Københavns mini-LSK

Uddannelse
101. Lærermerit til fagfolk
Det skal kunne lade sig gøre, at man med en god faglig baggrund, som f.eks. tømrer, skal kunne
tage en kort læreruddannelse på 1 år for at få den didaktiske og pædagogiske viden, man skal
bruge som lærer.
Stillet af Christopher Trung Paulsen

103. Magten tilbage til universiteterne
Universiteterne skal selv fastsætte optagelseskravene for deres egne uddannelser. Det er det
eneste logiske. I dag er det Ministeriet for Uddannelse og Forskning, der fastsætter kravene efter
en indstilling fra uddannelsesinstitutionerne. I Venstres Ungdom mener vi, at det skal være op til
uddannelsesinstitutionerne selv at fastsætte, hvilke kompetencer, der skal være de afgørende for
at blive optaget på deres uddannelse. Vi skal gøre op med centraliseringen af beslutningerne
omkring vores uddannelser og lægge mere magt og indflydelse hos institutionerne. Det er nu
engang universiteterne selv, der bedst ved, hvilke kompetencer og hvilket niveau, der er
nødvendigt for at gennemføre uddannelsen.
Stillet af Tilde Nielsen og Emilie Karner Hansen, støttet af VU Odenses og VU Nordsjællands miniLSK

104. Afskaf afgangsprøven og ind med eksamen!
Venstres Ungdom støtter op om en folkeskole, hvor forventninger, krav og muligheder går hånd i
hånd. Folkeskolens afgangsprøve sætter ingen rammer for elevers arbejdsindsats, fordi du ikke
behøver at bestå prøverne for at få et afgangsbevis. Derfor mener VU, at alle fag skal bestås
indenfor 3 forsøg, før det er muligt at afslutte sin folkeskoleuddannelse. Såfremt man ikke består 3.
forsøg, vil det være muligt at gå året om. Alt for mange cykler rundt i systemet med ikke beståede
karakterer, hvorfor de aldrig får bevis på at have bestået et fag.
Stillet af Jakob Hartig, Christoffer Lilleholt og Tobias Baadsgaard

105. Flere praktikpladser med lavere elevløn
Mange kompetente og ambitiøse unge mennesker bremses på deres uddannelsesvej af alt for få
praktikpladser. Det skal der gøres noget ved, så erhvervsuddannelserne bliver endnu mere
attraktive og mindre urovækkende. Derfor mener Venstres Ungdom, at arbejdsmarkedets parter
bør opfordres til at sænke lærlingelønnen med 5 kroner i timen, hvorved der vil blive skabt 2.200

flere praktikpladser. Endvidere bør der i højere grad være en progression i elevlønnen i løbet af
uddannelsen.
Stillet af August Stengaard

106. Almen dannelse på skemaet i folkeskolen
Venstres Ungdom mener, at alment dannende redskaber som privatøkonomi og forberedelser på
arbejdsmarkedet skal være en del af pensum i folkeskolen. At kunne lægge et budget og skrive en
jobansøgning er fundamentale redskaber for alle danskere, som vil kunne gøre op med den
sociale arv og udruste fremtidens arbejdskraft til at opfylde de krav, vi stiller til dem. Om
undervisningen tilrettelægges som en del af matematik og samfundsfag, som en emneuge eller
noget helt tredje er op til skolerne selv.
Stillet af Louise Ahle Jensen, Annika Clemens og Rane Schjøtt, VU Århus

114. Fjern tilskud til efterskoler
I Danmark bruger vi årligt 1,9 milliarder kr. på tilskud til efterskoler. Efterskoler er for mange ikke et
spørgsmål om faglig dygtiggørelse men derimod blot en oplevelse. Det er ikke statens opgave at
finansiere ”oplevelser”. Venstres Ungdom mener derfor, at statens tilskud til efterskoler skal
fjernes.
Stillet af Nana Alrø, Rebecca Hovgaard, Helena Hjørringgaard støttet af VU Nordjyllands mini-LSK

Udenrigs og forsvar
127. Krig er altid sidste udvej
Krig kan nogle gange være nødvendigt. Men krig er også på alle måder forfærdeligt. Civile slås
ihjel, og samfund ødelægges. Derfor skal alle andre kanaler som diplomati og økonomiske
sanktioner udtømmes, før man går i krig. Krig skal altid være sidste udvej.
Stillet af Jakob Kromann

129. 2% af BNP på det danske forsvar
Danmark skal bruge 2 % af deres BNP på forsvaret pga. den øget trussel mod Danmark.
I den nuværende udenrigspolitiske situation er vi kommet i en situation, hvor Danmark er presset
med internationale missioner i bl.a. Mellemøsten. Det har stor effekt på vores nedslidte forsvar.
Derfor skal Danmark følge NATO’s anbefaling og øge forsvarsbudgettet til 2% af BNP, så
Danmark stadig kan være en aktiv spiller udenrigspolitisk.
Stillet af VU Randers’ mini-LSK

130. Danmark skal være garant for en smart aktivisme
Danmark har de seneste 20 år deltaget trofast og loyalt i de militære missioner, som USA og
NATO har ledet rundt om i verden. Det skal vi blive ved med, for det har gjort os til én af USA’s
nærmeste europæiske allierede og dét er ikke en position, man skal kimse ad. Samtidig har det
givet legitimitet til missionerne, og det har aflastet de større nationer. Men vi har også haft en
tendens til bare at slå hælene sammen og gøre, hvad vi blev bedt om, i stedet for at stoppe op og
tænke over, hvordan vi egentlig bedst kan bidrage til den pågældende mission. Dét er en fejl, som
vi skal lave om på i fremtiden. Vi skal se kritisk på missionerne, inden vi påbegynder arbejdet, og vi
skal bidrage med idéer til, hvordan missionen kan løses smartere. Vi skal komme med konstruktive
bidrag de steder, hvor vores ressourcer og ekspertise bruges bedst. Det betyder ikke, at vi skal
støtte mindre eller være mere tøvende i vores deltagelse, men det betyder, at vi skal tænke, før vi
handler. Det har både vi og vores allierede gavn af.
Stillet af Jakob Kromann, støttet af VU Århus’ mini-LSK

131. Putin er vestens fjende
Efter Sovjetunionens sammenbrud blomstrede håbet om gensidig forståelse og samarbejde
mellem Vesten og Rusland. Vladimir Putin har i sine år som præsident gradvist kvalt dette håb, ført
Rusland mod en mere og mere konfrontatorisk linje mod omverdenen og genoplivet russisk
imperialisme. Under Putins ledelse har Rusland undertrykt minoriteter, invaderet nabolande og ført

en fordækt hybridkrig mod både naboer og Vesten, og Putin er slet ikke færdig endnu. Denne
hybridkrig indeholder også brugen af propaganda rettet særligt mod NATO, som Rusland ser som
sin fjende. En alliance af frie nationer er kun fjender med dem, der vil dem ondt – og
det vil Putin. VU opfordrer til sammenhold i Vesten og NATO mod aggression, fordømmer Vladimir
Putin og håber for det russiske folks fremtids skyld, at de en dag får en mere frihedsorienteret
leder.
Stillet af Jakob Sabroe, Nicolai Svejgaard og Kristian Lausten

132. #NeverTrump
Venstres Ungdom har i mange år haft tradition for at støtte de republikanske præsidentkandidater i
USA, men i år skal være en undtagelse. Den republikanske præsidentkandidat, Donald Trump, er
en skamløs populistisk demagog og ekstremt uegnet til embedet. Han er modstander af frihandel
og har med sin kommentarer om NATO, sat spørgsmålstegn ved den eksisterende vestlige
verdensorden, som vi i Danmark og Europa nyder godt af. Derfor tager Venstres Ungdom klar
afstand fra Donald Trump’s kandidatur til posten som USA’s præsident
og den frie verdens leder.
Stillet af Stillet af Michael Gasberg, VU Frederiksberg, Martin Hessellund Søgaard, VU Aalborg og
Diego Andrés Flores, VU Aalborg, Tobias Baadsgaard Ingvartsen, VU Odense, Frederik Bast
Philip, VU Odense, Simon Lindkær, VU Østfyn, støttet af VU Nordjyllands og VU Nordsjællands
mini-LSK

Diverse
134. Luk Langeskov st.
I Venstres Ungdom mener vi ikke, at vi skal have stationer, hvis eneste formål er at gøre livet nemt
for Simon Lindkær. Derfor ønsker vi at lukke Langeskov St. Det vil være bedre for resten af
pendlerne, for Politisk Udvalg og ikke mindst vil det være træls for Simon.
Stillet af Michael Gasberg, Casper Pedersen, Sebastian Just, Marie Tofte, Casper
Christiansen, Tobias Baadsgaard og Frederik Phillip, støttet af VU Kolding og VU Vejles mini-LSK

136. Erstat togbusserne med party-busser!
I Venstres Ungdom er vi så trætte af togbusser. Grundet sporarbejde har VU’ere landet over været
forsinkede, når de skulle til oplæg, debatter eller fester. Her er der særligt fokus på transport
mellem Roskilde og Odense. Derfor foreslås det, at de gamle togbusser udskiftes med moderne
party-busser, som vi i Venstres Ungdom tidligere har haft massiv succes med.
Stillet af Nadja Rosing Larsen, Casper Christiansen, Tobias Baadsgaard og Frederik Phillip

138. Dværgekast som dansk nationalsport
I Venstres Ungdom mener vi, at ”dværge-kast” er en hidtil overset sportsgren, og derfor indstiller vi
til, at ”dværge-kast” bliver Danmarks nye nationalsport. I denne anledning vil vi gerne donere
Emilie Demant, såfremt nogle skulle have et ønske om at træne denne sportsgren.
Stillet af Casper Christiansen, Mikkel Toudahl, Anne-Louise Damkjær og Birgitte Søe.

