1. Sæt dagpengene fri!
En velkendt liberal parole lyder, at skatten bør kunne udregnes på en serviet. Det udtrykker ønsket om enkelhed og overskuelighed i den
enkelte borgers omgang med det offentlige – det skal være snildt og uden unødig bureaukrati. Men når det kommer til offentlige
overførselsindkomster, så er de liberale anti-bureaukratiske paroler endnu ikke til stede. I 1951 fyldte dagpengelovgivningen 421 sider,
medens den i dag er på over 29.000 sider. Det mener Venstres Ungdom er utilstedeligt og unødvendigt. Vi har ambitionen om, at
dagpengereglerne bliver overskuelige og afbureaukratiserede, så modtagere af ydelsen kan få reglerne serveret på en serviet. Derfor mener
Venstres Ungdom, at dagpengebureaukratiet bør stoppes og kraftigt reduceres, så ressourcerne bruges på reel jobskabelse og ikke
papirnussende statsbureaukrati
Stillet af August Stengaard
2. Dagpengeperioden bør halveres igen
I dag har dagpengemodtagere alt for lang tid til at finde sig et nyt job. Der er alt for stor risiko for, at man i løbet af perioden mister tilskyndelse
til at opretholde sin aktive jobsøgning. Unødigt lange ledighedsperioder betyder, at folk mister den tætte tilknytning til arbejdsmarkedet, og
dermed går vi glip af tabt produktivitet, lavere vækst og et alt for dyrt dagpengesystem. Derfor mener Venstres Ungdom, at vi bør halvere
dagpengeperioden fra de nuværende 2 til 1 år. Det vil føre til et øget arbejdsudbud på 12.000 personer og 7,2 mia. kr. større BNP.
Stillet af Christian Broholm og August Stengaard
4. Ingen dagpenge lige efter uddannelse
Det giver ingen mening at færdiguddannede kan gå fra SU til dagpenge dagen efter deres dimission. Det skal derfor ikke være tilladt at kunne få
statslige subsidier til dagpenge lige efter endt uddannelse.
Stillet af Bauke Keulen og støttet af VU Esbjergs mini-lsk
5. Afskaf folkepensionen
I Danmark når man fylder 65 år, så har man automatisk, uagtet af ens øvrige økonomiske forhold, optjent retten til at modtage den universelle
velfærdsydelse, folkepensionen. Det skaber et alt for kraftigt incitament til at trække sig fra arbejdsmarkedet i den alder, hvilket mindsker
arbejdsudbuddet og derfor mindre vores samlede velstand. Desuden rammer folkepensionens universelle velfærdsprincip også enormt socialt
skævt, fordi A.P. Møller Mærsk på lige fod med metalarbejderne på det gamle Lindø-værft modtog folkepension. Derfor mener Venstres Ungdom,
at folkepensionen bør afskaffes, fordi det er personers eget ansvar at spare op til deres alderdom.
Stillet af August Stengaard og Sean Crawford
6. Afskaf efterlønnen
Den tidligere VK-regering tog et afgørende opgør med den overflødige efterlønsordning. Nu er det tid til endeligt at få den afskaffet. Der er ingen
grund til at lokke raske og arbejdsdygtige ældre væk fra arbejdsmarkedet for tidligt i en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Derfor
mener Venstres Ungdom, at efterlønnen skal afskaffes helt – det vil give et øget arbejdsudbud på 24.000 og et øget BNP med 14,4 mia.
Stillet af Christian Broholm og August Stengaard
7. Kære erhvervsliv: drop suttekludene
I Venstres Ungdom mener vi, at det er tid til at gøre op med de utallige subsidier, fradrags- og støtteordninger, der fra stat og kommuners sider
bliver fordelt ud til udvalgte brancher og selskaber. Det betyder, at investeringer ikke bliver udnyttet effektivt og begrænser mulighederne for
reel vækst. I stedet bør vi fokusere på at sikre lempelige vilkår for virksomhederne helt generelt.
Stillet af Christian Broholm, Arbejdsmarked- og Erhvervsordfører
8. Hold fast i netneutralitet!
“…. [ Loading - 27 days remaining ] …..”
Forestil dig ovenstående tekst hver gang du besøger en hjemmeside, som ikke havde en aftale med din internetudbyder om at give dem penge
under bordet.
Netneutralitet er det, som holder dig fra at betale for pakker for adgang til forskellige hjemmesider. Netneutralitet er også det, der gør, at det
frie marked er fastholdt på internettet.

Netneutralitet er princippet om, at internetudbydere ikke må begrænse den frie adgang til at sende og modtage data. Det betyder, at uanset om
du benytter internettet til nyheder eller underholdning, så må din internetudbyder ikke prioritere din trafik på internettet lavere end alle andres.
Det skal ikke forveksles med, hvilken hastighed din internetforbindelse har. I VU mener vi, at du selv bestemmer, om du vil gå på YouTube eller
RedTube!
Stillet af Christopher Trung Paulsen og Simon Kastrup Ottosen

9. Afskaf kontanthjælpsmodtagernes ret til ferie
Kontanthjælpen er udelukkende til, at den arbejdsløse kan have de basale midler til at få en hverdag til at hænge sammen. Det er penge til tag
over hovedet, tøj på kroppen, mad på bordet, osv. Meningen med kontanthjælp er ikke luksuriøsitet, hvilket er det, ferie er. Når man er på
kontanthjælp, så lever man af skatteborgernes penge. Derfor er det vigtigt at man fokuserer på det væsentlige: at komme i arbejde.
Stillet af Silas Kondas, VU Øresund

10. Go’ tur i luksusfælden
Den samlede danske venstrefløj ønsker efter eksempler på gældsættelser at lægge et loft over, hvor meget selskaber kan tage i rente på de
infamøse kvikløn. Forslaget udgør endnu et eksempel på, at politikerne ikke har tillid til, at danskerne evner at træffe egne valg og forholde sig
til konsekvenserne af dem. Vi bliver kun klogere som samfund, hvis vi får lov til at tænke selv og har et personligt ansvar for vores handlinger.
Det får vi ikke ved at lade staten beskytte os mod dårlige beslutninger.
Stillet af Simon Lindkær og Christian Broholm
11. Nedlæg Vækstfonden
Staten bør ikke drive eller eje virksomheder, der opererer på markeder, hvis opgaver fint kan løses af private aktører. Derfor giver det heller
ingen mening, at staten via en institution som Vækstfonden udlåner til og investerer i specifikke virksomheder. I stedet skal staten fokusere på
at skabe lempelige rammevilkår og lav skat for erhvervslivet helt generelt og overlade investeringerne til private.
Stillet af Christian Broholm, Arbejdsmarked- og Erhvervsordfører
12. Lad butikkerne afvise kontanter
I dag har danske butiksejere ikke lov til at drive kontantløse forretninger i alle døgnets 24 timer. Det forhindrer visse butikker i at tilpasse sig
netop deres marked. Vi skal naturligvis ikke tvinge det kontantløse samfund ind over hverken forbrugere eller butikker, men hvis enkelte
ønsker at drive butikker, hvor man ikke modtager kontanter, så skal staten ikke forhindre dem i det. Og kunder, der foretrækker kontanter, kan
altid gå andetsteds hen.
Stillet af Christian Broholm, Arbejdsmarked- og Erhvervsordfører

13. Afskaf fagforeningsfradrag
Venstres Ungdom mener, at fagforeningskontingentet IKKE skal være fradragsberettiget. Det kan ikke være det offentliges opgave at
understøtte foreningsmedlemskaber, forsikringer eller lignende. Besparelsen på fagforeningsfradraget skal gives tilbage til de arbejdende folk
igennem en skattelettelse.
Stillet af Louise Thomsen og Jakob Sabroe. Støttet af VU Randers’ mini-LSK
15. Ingen skat på robotter
I Venstres ungdom mener vi, at vi i fremtiden skal undlade at beskatte robotteknologi. Det giver ingen mening, at beskatte udvikling i
fremtidens industri, hvis vi vil være førende inden for dette felt. Det er centralt for dansk økonomi, at dansk erhvervsliv har de bedste og mest
højteknologiske muligheder for at øge produktiviteten og gå forrest i den globale konkurrence. Derfor giver beskatning af fremtidens
produktion ingen mening.

Stillet af Casper Christiansen, Nadja Larsen, August Stengaard og Tobias Baadsgaard
18. Demokratiet er stærkest, når alle bliver repræsenteret.
I Venstres Ungdom byder vi forslaget om paneuropæiske valglister til Europa-Parlamentsvalget hjerteligt velkommen. Det er en selvfølge, at
befolkningen naturligvis skal repræsenteres af de kandidater, som de mener, de har mest til fælles med, om det er en dansker, tysker eller en
helt tredje er ikke det afgørende. De nationale lister behøver ikke at udgå, hvorfor vi ser det som en oplagt mulighe at udskifte briternes
pladser med en paneuropæisk valgliste, når de udtræder. Vi skal ikke være bange for at åbne os for omverden. Demokratiet er stærkest, når alle
bliver repræsenteret.
Stilles af Esben Jakobsen, VU Odense; Anne-Sofie S. Møller, VU Middelfart og Casper Pedersen, Europaordfører.
19. Afskaf forsvarsforbeholdet
Vi lever i dag i en verden, hvor de europæiske lande kæmper over hele verden for de samme værdier og principper, en friere og bedre verden. Den
kamp har betydet, at de europæiske lande har skabt de samme fjender, står over for mange af de samme sikkerhedstrusler og er deltager i de
samme konflikter verden over. EU har i mange år forhandlet aftaler med omkringliggende lande til de udsatte områder, men det er aftaler, som
Danmark står udenfor qua vores forsvarsforbehold. Hvis Danmarks indsats i verden skal være bedre, så kræver det, at vi bliver set som en del af
en global aktør. Derfor ønsker Venstres Ungdom, at vi hurtigst muligt afskaffer vores forsvarsforbehold, således vi kan tage del af ansvaret for
en bedre verden, men også så vi kan få et effektivt forsvar. Et godt forsvar er et stærkt forsvar!
Stillet af Europaordfører Casper Pedersen
20. Danmark skal også beskytte Europa!
EU har en lille musketered, ligesom NATO har en stor musketered - EU’s musketered kræver, at de andre EU-lande hjælper med støtte, hvis et
land blive angrebet. Efter terrorangrebet i Frankrig i 2015 aktiverede Holland musketereden, artikel 42. Danmarks forsvarsforbehold gør, at vi
ikke er forpligtet til at hjælpe Frankrig eller andre lande, som måtte benytte artikel 42, ligesom Danmark ikke har mulighed for at benytte denne
musketered. Venstres Ungdom mener, at selvom at Danmark ikke er forpligtet til det, bør vi altid besvare og støtte lande som aktiverer artikel
42. Danmark har et medansvar for at beskytte Europa og vores samarbejde. Et angrib på et medlemsland er et angrib på hele EU og de
europæiske værdier.
Stillet af Europaordfører Casper Pedersen
23. Danmark skal tage imod kvoteflygtninge
En af de stramninger, Venstre har fået igennem i regeringsperioden, er, at vi ikke længere skal tager imod FN’s kvoteflygtninge, som vi ellers har
modtaget 500 af de sidste år.
I Venstres Ungdom mener vi, at Danmark selvfølgelig skal tage imod kvoteflygtninge – det er de flygtninge, der har det værst og derfor de
svageste flygtninge.
Danmark har fået asylansøgereantallet af spontane flygtninge ned på et niveau nu, som gør, vi sagtens kan løfte vores internationale ansvar og
tage imod de kvoteflygtninge, som vi har forpligtet os til.
Stillet af Tobias Sonne
25. Syrienkrigere hører ikke til i Danmark
Vælger man at rejse til Syrien eller andre steder i konfliktzonen for at tilslutte sig Islamisk Stat, skal det ikke være muligt at vende tilbage til
Danmark, og man bør derfor få frataget sit danske pas og/eller opholdstilladelse. I Venstres Ungdom mener vi ikke, at syrienkrigere hører til i
det danske samfund, ligeledes mener vi, at de godt og vel 65 hjemvendte syrienkrigere, som pt. befinder sig i Danmark, bør retsforfølges og
udvises, såfremt det er muligt.
Stillet af flygtninge- og integrationsordfører Naja Sanvig Knudsen
26. Din kæreste, dit valg
Det er bekymrende, at 59 procent af unge indvandrerkvinder på mellem 18-29 år, som bor i ghettoområder, føler, de får begrænset deres frihed
og selvbestemmelse af deres familie, når de skal vælge kæreste eller ægtefælle. I Venstres Ungdom mener vi, at man selv må vælge, hvem man

er kærester med – det skal mor og far ikke blande sig i. VU ønsker derfor at styrke den tværsektorielle indsats i de udsatte boligområder for at
komme den negative sociale kontrol til livs.
Stillet af flygtninge- og integrationsordfører Naja Sanvig Knudsen

27. Du er velkommen, hvis du bidrager
Velfærdsstaten har i dag i forvejen alt for mange nydere!
Vi vil gerne have indvandrere til Danmark - det kræver bare, at de kan bidrage positivt til det danske samfund. Det vil sige, at de skal kunne
forsørge sig selv, overholde Danmarks love og besidde vilje og lyst til at integrere sig i det danske samfund.
Stillet af af flygtninge- og integrationsordfører Naja Sanvig Knudsen
28. Negativ udvikling skal vendes ved indslusningsløn
Andelen af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp er steget med 82 procent i løbet af de sidste syv år. Denne udvikling er dybt bekymrende,
da den både er skadelig for integrationen og samfundsøkonomien. Hvis vi skal tage imod flygtninge, så skal vi integrere dem, og det sker ikke
ved at placere dem på jobcentre. En indslusningsløn fungerer således, at en arbejdsgiver kan tilbyde en flygtning et arbejde for 70 kr. i timen og
derefter lade vedkommende stige i løn, når den arbejdende tilegner sig flere kundskaber. Det giver jo ingen mening for en arbejdsgiver at betale
en medarbejder, der ikke kan dansk eller kender til noget, 120 kr. i timen og så skulle undvære medarbejderen i 20 uger.
Vi tror, at man ved at indføre en indslusningsløn på 70 kr. i timen og adbrede integrationsydelsen, så den rammer flere, vil afhjælpe problemet.
Stillet af flygtninge- og integrationsordfører Naja Sanvig Knudsen og Julie Pauch Nymark
29. Åben op for forskning af thorium-energi
Tilbage i 1986 vedtog det daværende folketing, at atomkraft ikke skulle være en del af den fremtidige danske energipolitik. Dette har sidenhen
forvoldt konsekvenser for vores forskning på området, da det i dag ikke helt er muligt at lave forsøg med energitypen. Danmark er et
videnssamfund og skal være med i den internationale konkurrence om at skabe den bedste energikilde. Derfor mener Venstres Ungdom, at vi i
Danmark skal fjerne alle eventuelle barrierer for forskning at thoriumbaseret energi i Danmark.
Stillet af Rane Schjøtt, Louise Ahle og Nicolai Løvgret – Støttet af VU Århus Mini-LSK og VU Fyns Mini-LSK
30. Afskaf pesticidafgiften
Danske landmænd har i forvejen begrænsede plantebeskyttelsesmidler til rådighed sammenlignet med vores nabolande. Derudover betales der i
Danmark afgift ud fra mængden af hvert enkelt plantebeskyttelsesmiddel. Det svækker konkurrenceevnen og er endnu en af dyre afgifter, som
danske landmænd må betale, inden første krone er tjent. Danske landmænd betaler mere end 200 kr. pr. hektar for at bruge
plantebeskyttelsesmidler. Til sammenligning betaler svenske landmænd omkring 25 kr. pr. hektar, og tyske landmænd spiller uden afgift.
Der er behov for tillid til landbrugserhvervet, danske landmænd vil ikke bruge flere plantebeskyttelsesmidler, såfremt afgiften afskaffes, da de i
forvejen er dyre, og der ikke er grund til at bruge mere end højest nødvendigt. Undersøgelser viser, at afgiften har en marginal
adfærdsregulerende effekt. Derimod er det fortsat væsentligt at se på de enkelte plantebeskyttelsesmidler og regulere efter miljøbeskyttelsen.
Giv danske landmænd bedre konkurrencevilkår, i stedet for en tåbelig afgift som ikke ændrer på brugen af plantebeskyttelsesmidler.
Stillet af Kristian Nørgaard, Nicolai Løvgret og VU Tønder – Støttet af VU – Fyns Mini-LSK
31. Afskaf Landbrugsstøtten
Den fælles europæiske landbrugsstøtte blev etableret tilbage i 1962 på grund af fødevaremangel i Europa. Dengang blev 50% af EU’s samlet
budget brugt på støtten. I dag er vi nede på 36%, og vi har ikke længere brug for den. Siden 80’erne har landbrugsstøtten betydet
overproduktion i hele Europa. Udover det er landbrugsstøtten med til at forvride markedet, om end vi kigger på søjle 1 eller søjle 2. Venstres
Ungdom mener, at Landbrugsstøtten skal afskaffes. Venstres Ungdom mener ikke, at nogen brancher skal holdes kunstigt i live, når branchen
sagtens kan fungere uden. Støtten skal selvfølgelig ikke fjernes fra den ene dag til den anden, men over mange år, så ingen landmænd skal
bukke under.
Stillet af Nicolai Løvgret og Morten Møller – Støttet af VU Århus Mini-LSK og VU Fyns Mini-LSK

32. Hvorfor må vi æt smide ajle å a mark?
Ka’æt pass at vi æt må spræ vor gylle å vor jorde, fra vor overfylt tanke før føst februar på ufrossen jorde?
Næj, det ka simpelthen æt pass. Vi har nærm’st æ mulihæd for a kom a me’æt andre steder. Og hvorfor ska’æt omkring a minister fyrst, det ka
ta flere u’er….
Kan det passe, at gylle ikke må spredes før første februar, selvom frosten for længst er borte? Det er vi i Venstres Ungdom imod.
Stillet af Kristian Nørgaard VU Billund/Grindsted og Lasse Damtoft VU Aalborg.
33. Omdømme
Venstres Ungdoms mener, at der er behov for at tale landbrugserhvervet op. Alt for længe har dyrefanatikere og uvidende veganere siddet på
den landbrugspolitiske dagsorden. Der er behov for at gøre op med fordomme om landbruget, tale landbrugserhvervet op og give de danske
landmænd mere anerkendelse. Dansk landbrug har i mange år været en vigtig grundsten i vores samfund, og det skal det fortsat være. Derfor
skal skræmmebilledet om, at alle landmænd ikke går op i dyrevelfærd, bæredygtighed og udledning ændres. Det gøres bl.a. igennem information
og oplysning, så der gøres op med den heksejagt, der i øjeblikket foregår efter danske landmænd. VU opfordrer derfor til, at dansk landbrug får
bedre vilkår, mere tillid, og den respekt det fortjener!
Stillet af Kristian Nørgaard, Nicolai Løvgret og VU Tønder
40. Afskaf planloven
Planloven er en hæmsko for den private ejendomsret. Planloven begrænser dels det enkelte individ i at bestemme på sin egen grund, men er
samtidig også en stopklods for erhvervslivet i forhold til at drive erhverv på en hensigtsmæssig måde. Derfor går Venstres Ungdom ind for, at
planloven afskaffes, så den private ejendomsret respekteres.
Stillet af Morten Dam og Andreas Rubek
42. Lad tobaksfirmaerne reklamere igen
Der kan ikke være en sjæl i kongeriget, der ikke ved, at det er farligt og sundhedsskadeligt at ryge. Dem, der vælger at ryge, har truffet et frit
valg, og de vælger at leve med risiciene. I lyset deraf giver det ingen mening, at tobaksfirmaerne ikke får lov til at reklamere på lige vilkår med
andre selskaber, der i mange tilfælde også sælger sundhedsskadelige produkter. Vi behøver ikke barnepigestatens beskyttelse for at modstå
tobakfirmaernes reklamer!
Stillet af Simon Lindkær, Magnus Just Madsen og Christian Broholm
43. Ligestil bloddonationen
I dag er det ikke muligt for homoseksuelle mænd at donere blod. Venstres Ungdom mener, retten til at donere blod bør være en allemandsret,
og at diskriminering på baggrund af fordomme ikke bør være grund til at udelukke donerer, som de syge landet over desperat har brug for.
Venstres Ungdom mener desuden, alle frivillige donorers blod bør testes for sygdomme, således vi sikrer, at blodbankernes blod er sundt.
Stillet af Stephanie Lemming, Storkredsformand for Syd- og Sønderjylland & Nana Hyttel Alrø, Kultur-, Ideologi- & Religionsordfører Støttet af VU
Syd- og Sønderjyllands mini-lsk
44. Forbyd monopolisering af behandling af transpersoner
I dag er behandlingen af transpersoner stærkt monopoliseret til at foregå udelukkende på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet i København.
Venstres Ungdom undrer sig over, at det frie sygehusvalg er undtaget for transpersoner og mener, Sundhedsstyrelsens behandlingsplan af
transpersoner bør liberaliseres, således at det er muligt at modtage behandling hos lige så kompetente læger i resten af landet. Det skal ikke
være sværere at blive den, man føler sig som, hvis man bor i Tønder i stedet for i Hovedstaden.
Stillet af Stephanie Lemming, Storkredsformand for Syd- og Sønderjylland & Nana Hyttel Alrø, Kultur-, Ideologi- & Religionsordfører Støttet af VU
Syd- og Sønderjyllands mini-lsk.
45. Mangfoldighed bør ikke koste en øre

Det Danmark, vi kender, er et tolerant land, hvor minoriteter respekteres som en del af vores fælles kultur og samfund. Danmark har været
foregangsland for bl.a. kønnenes ligestilling og LGBT-personers rettigheder. Hvordan DR kan forsvare årligt at bruge 2 millioner kroner på en
såkaldt ’mangfoldighedskonsulent’ stiller vi os i Venstres Ungdom mildest talt undrende overfor. Ønsker DR’s bestyrelse at opleve
mangfoldigheden, skal de blot kigge ud af deres vinduer – det koster ikke en øre.
Stillet af Mark Glibstrup, VU Kolding, Alex Ørum & William Kierstein Nordby, VU Vejle, Stephanie Lemming, Storkredsformand for VU Syd- og
Sønderjylland og Nana Hyttel, Kultur-, Ideologi-, og Religionsordfører Støttet af VU Syd- og Sønderjyllands mini-LSK
46. Intet er gratis
Venstres Ungdom ønsker øget brugerbetaling på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket,
teaterbesøg, lægebesøg osv. Vi skal ud over den tankegang, at kommunale tilbud er gratis. I virkeligheden koster det hvert år samfundet
masser af penge. Bag alle offentlige ydelser er der altid en skatteborger, der betaler. En øget brugerbetaling kan være med til at rette fokus på,
at intet er gratis.
Stillet af Joakim Madsen VU Aalborg Støttet af VU Aalborgs mini LSK
47. Retten til at dø i eget hjem
Af de, der har taget stilling til, hvor de ønsker at dø, svarer 70%, at de ønsker at dø i hjemmet. Alligevel er det kun under halvdelen, der får
deres ønske opfyldt grundet uklar ansvarsfordeling mellem de forskellige led i sundhedsvæsnet. Det mener vi ikke er godt nok, og det er
uværdigt for de døende. Derfor synes vi, at man i langt højere grad skal fokusere på at få tydeligtgjort ansvarsfordelingen mellem hjemmeplejen,
den praktiserende læge og hospitalet, så flere døende kan afslutte livet i trygge og vante rammer.
Stillet af Helena Hjørringgaard & Marie Sønderhaven VU Aalborg Støttet af VU Aalborgs mini LSK
53. Barsel skal være øremærket barnet
I Venstres Ungdom mener vi, at barsel skal være øremærket barnet. I Danmark har fædre/medmødre kun ret til to ugers fædreorlov, som skal
holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Moderen har derimod ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Hvis et barn er kommet til
verden ved fx surrogat (rugemor), vil barnet have op til 34 uger med forældrene hjemme, før det sendes i daginstitution - ligegyldigt om barnet
har to fædre, en mor og en far, eller to mødre. Hvis et barn er født ind i “en god gammeldags kernefamilie med mor og far”, vil barnet have op til
46 uger hjemme med forældrene, før det sendes i daginstitution. Børn, hvis familie ikke passer ind i barselslovgivningens forældede definitioner
af familiekonstellationer, bliver dermed sendt i daginstitution 12 uger før andre børn. Barsel er til for, at barnet skal have en start i trygge, nære
omgivelser med masser af kærlighed og forældreomsorg, hvorfor barslen skal være øremærket barnet og ikke moderen.
57. Afskaf monarkiet
Den fundamentale liberale idé bygger på, at alle mennesker fødes lige og frie. At alle mennesker er lige for loven. Dette er desværre ikke tilfældet
i dagens Danmark. Fødes man som medlem af kongefamilien, er man både hævet over loven og sikret at leve for andre menneskers skattekroner
hele sit liv.
Mange påstår, at kongehuset samlet set medfører en større indtægt end udgift for Danmark målt i kroner og ører. Mange påstår også, at
kongehuset er med til at give national sammenhængskraft. Uanset argumenterne er og bliver kongehuset en principielt uliberal og forkert
institution og bør af derfor afskaffes. Principperne må veje tungest.
Stillet af Bertil Spring, Kristian Lausten, Morten Møller, Mikkel Toudahl, Frederik Bast Philip, Kasper Justesen, Sebastian Boisen, Sarah Carlsen,
Morten Dam og Nicolai Løvgret.. Støttet af VU Københavns mini-LSK og VU Randers’ mini-LSK.
58. Dumt svin i egen ejendom
Den private ejendomsret er det allerhelligste, og derfor skal staten ikke blande sig i, hvorvidt f.eks. diskoteksejeren ikke ønsker homoseksuelle,
muslimer, mennesker med anden hudfarve, samt ammende speltmødre ind på sin privatejede ejendom.
Stillet af Morten Dam Dam, Andreas Rubek, Kasper Justesen, støttet af VU Aarhus mini-LSK
59. Forbyd kunstig befrugtning af singlekvinder!
Det burde forbydes for singlekvinder at blive kunstig befrugtet, dette er ikke grundet kvinderne selv, men deres mangel på fædre. Det handler
nemlig om børnenes tarv. Det danske samfund, som har så travlt med at modernisere sig selv og være foregangsland for alt og alle, bliver

simpelthen nødt til at stille spørgsmålstegn ved manglerne; hvor er værdierne? Hvor er familiens samhørighed? Hvor er vores ansvar overfor
børnene?
Der hersker ingen tvivl, at disse kvinder bliver fantastiske mødre, når de får ansvaret for et barn. Dog har barnet ret til at have to forældre til at
varetage, beskytte og elske det. For barnet vil efter al sandsynlighed føle en splittelse og ikke mindst længsel efter det manglende led i
stamtræet. Forestil dig en opvækst hvor halvdelen af din herkomst er ukendt, forestil dig alle de ubesvarede spørgsmål, forestil dig den
ensomhed, fortvivlelse og ikke mindst nysgerrighed, som nager.
Børn til solomødre vil uden tvivl blive opfostret på bedste vis i kærlige hjem, men det er ikke nok. Problemet består i at man fratager barnet
retten til at kende begge sine forældre allerede inden dets eksistens. Det er simpelthen uetisk, når man er alvidende om, hvilke tanker og
spørgsmål, der vil følge dette individ gennem hele livet. Spørgsmål som er så fundamentale, at de har hørt til hele menneskehedens eksistens.
Nemlig kendskabet til vore ophav. Dette fænomen burde ikke stoppes på grund af mødrenes evner, men grundet barnets tarv.
Stillet af Nicoline Gaardsøe

60. Straf de onde hackere - og beløn de gode.
VU mener ikke, at hackere skal have fri adgang til vores offentlige systemer og beskyttet data - dog tror vi ikke længere på, at staten efter 30
års digitalisering kan få styr på den sikkerhed, som konstant har haltet efter. Derfor vil vi åbne op for samme ordning, som flere store firmaer og
flere lande rundt omkring har adopteret - vi vil belønne de ærlige mennesker, som finder fejl i offentlige systemer og afhjælpe problemerne med
passende præmier. Vi skal ikke politianmelde og kriminalisere de dygtige IT-professionelle til en sådan grad, at det nu bedre kan betale sig at
forholde sig tavs om et hul i statens IT-systemer i stedet for at pointere fejlen og i værste fald blive smidt i fængsel.
Stillet af Christopher Trung Paulsen og Simon Kastrup Ottosen
63. Kamera på politimænd
For at beskytte borgerens ret til at løfte bevisbyrden i sager med ordensmagten, men også for at hjælpe politiet i lignende sager, ønsker
Venstres Ungdom, at politiet skal bære kropskamera.
Stillet af Frederik Alexander Bjarno Pedersen, Kevin Sundin Hjulmand og Petrine Louise Johannesen
64. At give bøder skal ikke være profitabelt!
Når politiet giver bøder, er det en direkte indtægtskilde for dem selv. Derfor ser man flere steder, at politiet har et incitament til at inddrive
bøder i stedet for at bruge ressourcerne på grovere kriminalitet.
Derfor skal bødeindtægterne i stedet gå direkte i statskassen og derefter blive fordelt på retsvæsenet, så der ikke er en direkte sammenhæng
mellem mængden af udstedte bøder og indtægt.
Stillet af Morten Dam Laursen
65. Nej til sessionslogning!
I disse tider er der tale om at genindføre sessionslogning i det skjulte, på Christiansborg. Det er et forslag, som vil medføre en massiv krænkelse
af privatlivets fred hos den almindelige borger. Derfor er det vigtigt, at vi i VU står frem og siger nej til overvågningssamfundet og nej til
sessionslogning!

Stillet af Morten Dam Laursen
70. Fjern ANPG-kameraer
AutomatiskNummerPladeGenkendelse-kameraer hænger nu på mange motorvejsbroer i Danmark og overvåger flere hundrede tusinde biler om
dagen. Alles nummerplade bliver fotograferet og gemt, så staten altid ved, hvor du befinder dig. Det er i bedste George Orwell-stil, at politiet
konstant får flere beføjelser til at bruge og gemme den data, som de vil. Nej tak til overvågning, som gør alle til mistænkte!
Stillet af Morten Dam og støttet af VU Århus mini lsk
71. Ressourcer til politiet.
Politiet ressourcer har i lang tid været for få og prioriteret for dårligt. I stedet for at bruge så mange penge på fartkontrol, grænsebomme mv.
skulle de hellere bruges på reelt politiarbejde, som opklaring af personfarlig kriminalitet. Politiet skal have flere ressourcer til at opklare røverier,
overfald og generelt til at gøre bybilledet mere sikkert!
Stillet af Morten Dam og VU Århus mini lsk
72. Hæv straffen for hævnporno
Straffen for at dele et privat nøgenbillede af ekskæresten uden dennes samtykke, lyder i dag på bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Helt
konkret er der tale om straffelovens § 264 d. Venstres Ungdom mener, at strafferammen skal hæves markant, da 6 måneders fængsel ikke kan
retfærdiggøre ødelæggelsen af offerets liv.
Stillet af Christopher Trung Paulsen og Simon Kastrup Ottosen
73. Man kan ikke tage patent på logik
I dag er det muligt at tage patent på software, hvilket er en tikkende bombe for den teknologiske udvikling. I dag eksisterer der milliarder af
linjer kildetekst og millioner af programmer i verden som resultat af den hastige IT-udvikling. Dette betyder, at ingen kan overskue, om der
eksisterer såkaldt prior art på området, og derfor udvikles en frygt for at overtræde loven selv ved udvikling af simple programmer. Venstres
Ungdom mener, at man ikke kan tage software-patenter, som reelt set er patent på logik i et program.
Stillet af Stillet af Simon Ottosen, Christopher Trung & Morten Lond
74. Legaliser peberspray
I dagens Danmark har almindelige, lovlydige borgere ikke mulighed for at beskytte sig selv i nattelivet eller andetsteds. De kan sågar få en stor
bøde for at være i besiddelse af peberspray. Peberspray skal legaliseres for at forsvare borgeren, hvor politiet ikke kan.
Stillet af Louise Thomsen, Morten Dam og Jakob Sabroe, Støttet af Randers’ mini-LSK.
75. Fokus på cyber sikkerheden!
Flere danske instanser har været offer for hacking og spionage som f.eks. Forsvaret og Mærsk. Dette er en udvikling, som er farlig for vores
virksomheder og nation. USA er uden tvivl blevet ramt af russiske hackere ved det sidste præsidentvalg. Der var masser af spekulationer om,
hvorvidt franskmændene skulle udsættes for det samme. Vi har altså eksempler på valg, som bliver manipuleret af hacking. Venstres Ungdom
mener derfor, at der straks må tage hastige beslutninger for at optimere det danske cyber security!
Stillet af Morten og Martin Lund, støttet af VU Randers’ mini-LSK.
76. SKAT skal have ansvar
(Imens vi venter på at den danske skattelovgivning bliver simplificeret…)
Efter de kæmpe milliardskandaler i SKAT har det mest skandaløse ikke været skandalerne i sig selv, men derimod at SKAT selv ikke engang ved,
hvem der har ansvaret, det viser, at hele SKAT som system er råddent til grunden, og at det derfor skal splittes op i en masse mindre klart
definerbare institutioner for forskellige typer skat, inkl. en, der laver uafhængig kontrol, så ansvaret kan fordeles ordentligt i fremtiden.
Stillet af Simon Andreasen
77. Stop beskatning på dødspenge

Det er uretfærdigt over for borgerne, at de skal betale skat af en allerede beskattet arv. Formålet med arven er i bund og grund at lade sin værdi
gå videre til sine næste - altså ens beslægtede og andre, som man gerne har villet skænke en værdi. At man skal beskattes for en videregivelse
af ens værdier til sin egen familie og nærtstående personer er komplet umoralsk. Derfor skal arveafgiften afskaffes.
Stillet af Petrine Johannesen
78. Afskaf selskabsskatten
En selskabsskat giver ingen mening, da det bør være individer og ikke selskaber, der beskattes. Selskabsskatten er blot endnu et rødt tiltag for
at implementere mest mulig beskatning, hvilket i dette tilfælde er en massiv bremse på det danske vækstpotentiale.
Stillet af Morten Dam, Kasper Justesen, Jakob Sabroe og Kristian Lausten. Stillet af August Stengaard, Arbejdsmarkeds og erhvervsordfører
Christian Broholm, skat- og finansordfører Tobias Baadsgaard Støttet af VU Randers’ mini-LSK
79. Afskaf topskatten
VU går ind for en afskaffelse af topskatten og dermed et fladt proportionalt skattesystem. Og grunden dertil går på to ben. Først og fremmest,
så er topskatten ganske utilstedelig rent værdimæssigt. Det skal nemlig aldrig være et samfundsideal at straffe hårdt arbejde og higen efter
viden og uddannelse. Og det er det, topskatten gør lige nu – den straffer de ekstra arbejdstimer og den lange videregående uddannelse.
Dernæst er det andet ben det økonomiske. Ifølge finansministeriets beregninger vil en afskaffelse af topskatten kun ”koste” statskassen
halvdelen af, hvad den lige nu får i provenu fra topskatten. Dertil skal bemærkes, at nylige økonomiske undersøgelser påviser, at en fjernelse af
topskatten faktisk vil skaffe flere penge i statskassen. Derfor mener VU, at topskatten skal afskaffes, fordi den værdimæssigt og økonomisk
ikke er til at leve med.
Stillet af August Stengaard, Arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører Christian Broholm, skat og finansordfører Tobias Baadsgaard, Helena
Hjørringgaard & Marie Sønderhaven
80. Nej tak til statslån!
Venstres Ungdom tager kraftigt afstand fra trekløverregeringens forslag om indførelse af statslån og deri nødvendigvis også oprettelse af en
statsbank – det forslag hører ingen steder hjemme i borgerlig-liberal funderet regering. Idéen om at staten skal påtage sig en opgave, hvor
private aktører i forvejen varetager kundernes interesser og behov på fineste vis, er fuldstændig forrykt og aldeles overflødigt. Dernæst vil en
statslig indblanding på lånemarkedet blot udvande de private aktørers konkurrencedygtighed og på længere sigt gøre lånemarkedet afhængigt
af den fromme og gavmilde formynderstat – og det er et scenarie, som burde få det til at løbe kold ned ad ryggen på enhver liberalsindet person.
Tilhængere af forslaget vil uigennemsigtigt nævne, at det vil spare skatteborgerne for en hulens masse penge – der er dog tale om et falsum. De
eventuelle sparede penge er udelukkende tilvejebragt via en øget risiko for staten. Derfor er det beregnede beløb, der kan spares, slet ikke
garanteret – desuden er det en smule uden for statens ansvarsområde at spekulere på vegne af skatteborgerne, hvis der skal spekuleres og
tages risiko, så kan borgerne godt selv finde ud af det. Derfor mener Venstres Ungdom, at alle tanker om statslån skal forkastes omgående og
regeringen skal vende tilbage til dens oprindelige borgerlige-liberale ophav.
Stillet af August Stengaard, Christian Broholm og Tobias Baadsgaard
82. Afskaf ejendomsskat
Såfremt den private ejendomsret er ukrænkelig, må enhver borger også eje sin ejendom til fulde. I dag er det dog sådan, at man skal betale skat
af sin ejendom, på trods af at man ikke tilfører værdi til den. Det medfører, at nogle mennesker ikke har råd til at blive i deres hus på trods af at
de har købt og betalt for den. Derfor må og skal ejendomsskatten fjernes, for at beskytte den ukrænkelige ejendomsret!
Stillet af Morten Dam og Louise Thomsen
83. En ny økonomisk politik i Danmark
Venstres Ungdom mener, at fokusset i den danske økonomiske politik bør omlægges. Politikernes automatreaktion, når konjunkturcyklussen
og samfundsøkonomien ikke lige går deres vej, er at skrue op for statens i forvejen tårnhøje udgifter i et udokumenteret håb om helende effekt
på de økonomiske nøgletal. Det sker på borgernes bekostning i form af tabt velstand – det må og skal stoppes nu! Vi mener derfor, at brugen af
en aktivistisk finanspolitik skal høre op nu. I stedet for den blinde tro på en aktivistisk finanspolitik, så bør der i stedet kigges på
virksomhedernes rammevilkår og pengepolitikken. Med den rette pengepolitik, hvor pengemængden holdes i et stabilt stigende leje, så vil der
være store velstandsgevinster at hente for danske økonomi. Derfor mener Venstres Ungdom, at vi bør føre en ny økonomisk politik til gavn for
borgerne!

Stillet af August Stengaard, Morten Møller Sørensen og Patrick Spangsberg
86. Friere kommunal serviceramme skaber sund konkurrence
Landets kommuner fratages friheden ved at staten beslutter, hvor meget kommunerne må bruge på service- og anlægsbudgetter. Lempede
man på de nuværende regler, ville dette skabe en sund konkurrence kommunerne imellem. Kommunerne skal ikke være ens, derfor skal
kommunerne også selv beslutte, hvad deres skattekroner skal gå til så længe lovgivningen overholdes. Det er klart, at der er behov for
maksimumsbudgetter, således at det kan kontrolleres, hvor meget den offentlige sektor vækster – men det må altid være op til de folkevalgte i
kommunerne, hvordan pengene skal fordeles. Hvor ellers have et lokaldemokrati?
Stillet af Kristian Nørgaard, VU Billund/Grindsted
87. Udligningsordningen er gået for vidt!
Venstres Ungdom mener, at den kommunale udligning er gået over gevind. Målet var fra starten at sikre, at alle kommuner har samme
muligheder for at yde et grundniveau af service. Det er gået over gevind, og ordningen giver i dag ingen mening. Der udlignes på et hav af
parametre, og det er både dyrt og bureaukratisk. Der er kommuner uden incitament for at være mere erhvervsvenlige, fordi de så udelukkende
mister udligningskroner. Omvendt er enkelte kommuner meget dårligt stillet økonomisk og har svært ved at leve op til et grundniveau af
service. Der er behov for en ny og mere retfærdig model. Udligning mellem kommunerne skal være gennemsigtigt og på et absolut minimum. Det
skal kunne betale sig at være erhvervsvenlig, uden at fortjenesten skal afleveres til de andre. VU mener derfor, at udligningsordningen skal
beskæres og forsimples, så alle kommuner kan levere et grundniveau af service.
Stillet af Kristian Nørgaard, VU Billund/Grindsted
88. Fjern afgifter på cigaretter
I dag bliver den almene borger tvunget til at betale ekstra for sine cigaretter, såfremt de er usunde. VU mener, at velfærdsstaten skal betales
over skatten og ikke ved at brandbeskatte den almindelige danske borger endnu hårdere!
Stillet af Morten Dam og støttet af VU Esbjergs mini-lsk
90. Ingen statsstøttede livsstilsoperationer
I VU går vi ind for et frit samfund, hvor man har retten til at leve, som man vil. Dette betyder også, at man selv må tage ansvar for sit eget liv og
sine egne handlinger. Derfor burde livsstilsoperationer ikke være statsstøttet, da det enkelte individ selv må leve med konsekvenser af sit valg
af livsstil, og det kan derfor aldrig være statens ansvar at finansiere livsstilsoperationer.
Stillet af Sarah Carlsen, Frida Bjertrup og Sebastian Boisen. Støttet af VU Randers’ mini-LSK
96. Liberalisér taxalovgivningen
VLAK-regeringens ændringer af taxalovgivningen er et skridt i den rigtige retning, men desværre et alt for lille et af slagsens. De gamle, dyre og
ineffektive taxaselskaber bliver fortsat beskyttet via lovgivningen, idet man eks. er tvunget til at køre med taxametre og sædefølere i bilerne.
Det betyder, at vi holder nye transportløsninger og ny teknologi uden for, hvilket går hårdt udover danske forbrugere, danske arbejdsløse og
økonomien i det hele taget. Vi skal droppe beskyttelsen af de gamle vognmænd og i stedet omfavne fremtidens teknologi og arbejdsformer.
Derfor mener vi i Venstres Ungdom, at det er tid til at foretage en omfattende liberalisering af taxalovgivningen.
Stillet af Christian Broholm, Arbejdsmarked- og Erhvervsordfører, Sean Crawford, VU Gribskov, Kasper Horsted, Anders Glavind
97. Højresving i udvalgte lyskryds skal være lovligt
I dag er det i udvalgte kryds lovligt at dreje til højre, også selvom det er rødt. Venstres Ungdom mener, at dette også bør være lovligt for
motordrevne køretøjer, selvfølgelig med fortrinsret for køretøjer med grønt lyst.
Stillet af Nicolai Løvgret – Støttet af VU Aarhus Mini-LSK, VU Fyns Mini-LSK, VU Randers, Frida Bjertrup Nielsen og Kristian Lausten.
98. Broer skal bygges, så det gøres muligt at udbygge
Infrastrukturen i Danmark fungerer ikke optimalt. Dette kan skyldes mange ting, men en vigtig faktor, som ikke altid tages højde for, er den
måde, vi gennemfører politik i Danmark, når det handler om transport. Vi er nødt til at tage højde for udvikling og kigge længere frem end til
næste valg. Venstres Ungdom mener, at når der skal bygges nye motorveje, tunneller eller broer, skal man klargøre projektet til at kunne
udvides, hvis presset på infrastrukturen vokser i fremtiden. Dette kan gøre processen hurtigere, men også billigere for den danske statskasse.

Stillet af Christian Cidlik og Nicolai Løvgret – Støttet af VU Aarhus Mini-LSK
99. E45 skal udbygges med 3 spor mellem Randers og Vejle skal være VU’s højeste prioritet
I de senere år har Venstres Ungdoms Landsstævne valgt at støtte diverse asfalt- og broprojekter over hele landet. Dette er godt, da
investeringer i motorveje er meget tiltrængt herhjemme og vil kunne bidrage til øget vækst i Danmark. Der er dog brug for en prioritering af,
hvilke projekter som skal have mest opmærksomhed og først iværksættes. Her kommer produktionsdanmarks hovedåre, E45, ind i billedet.
Hver eneste dag sander trafikken til. Så hvis man vil have vækst uden for Hovedstaden – og hvor det giver allermest mening, skal en udvidelse af
E45 prioriteres som det vigtigste infrastrukturelle projekt.
Stillet af Kristian Lausten – Støttet af VU Århus Mini-LSK
100. Hold fingrene fra Airbnb
I Venstres Ungdom mener vi ikke, at hverken stat eller kommuner skal begrænse mulighederne for at udleje sin bolig. I Københavns Kommune
har flere røde politikere luftet idéer om at begrænse udlejning af egen bolig via Airbnb til et bestemt antal dage om året. Det mener vi er helt
forkert: Når man ejer eller lejer en bolig, skal man selvfølgelig have lov til at disponere over den og udleje præcist så meget, man ønsker, via
tjenester som Airbnb. Det er til gavn for både udlejer, lejer og væksten.
Stillet af Christian Broholm, Arbejdsmarked- og Erhvervsordfører & Sean Crawford, VU Gribskov
106. Niveaudeling ja tak!
I Venstres Ungdom mener vi, at folkeskolerne i højere grad skal have lettere ved at indføre niveauinddelt undervisning. Rammerne for at indføre
niveaudeling blev ved den seneste folkeskolereform løsnet, dog blev de ikke løsnet nok. Venstres Ungdom mener, at det skal være op til den
enkelte skole, hvorvidt og hvordan de ønsker sig at anvende niveaudeling. Det er ude på de enkelte skoler, at man bedst ved, hvordan man løfter
lige netop denne skoles elever bedst muligt, og møder dem på det niveau de er på - derfor skal det være op til de enkelte danske skoler, hvordan
de ønsker at skabe rammerne for deres institution.
Stillet af Juliane Jenvall
107. Strakssupplering
I Venstres Ungdom mener vi, at det skal være muligt at supplere gymnasiale fag, så snart disse er afsluttet. Det giver ingen mening, at elever
skal vente til, at de har fået studenterhuen på, før de kan få lov til at supplere de fag, som de skal bruge for at komme ind på drømmestudiet. I
stedet kunne man ligeså godt kan bruge sommerferien mellem 1. og 2.g eller 2. og 3.g på det. Ved at indføre supplering ved endt fag, gør man
det ikke bare nemmere for eleverne at blive færdige, det kommer også hele samfundet til gavn, da de unge kan komme hurtigere videre i deres
uddannelsesforløb.
Stillet af Juliane Jenvall
108. Lad unge tage ansvar for egen uddannelse og økonomi!
Unge mennesker bør selv kunne finde ud af at passe et studie og vurdere, hvor meget de kan arbejde ved siden af. Fribeløbet begrænser de
dygtiges muligheder for at gå ud og tilegne sig nye kompetencer i erhvervslivet og måske tillige få en god løn for det. I stedet skal de bruge
energi på at spekulere i, hvor meget de må arbejde for ikke at ramme fribeløbet. Flid og dygtighed skal altid kunne betale sig, og derfor mener
VU, at fribeløbet bør afskaffes.
Stillet af Juliane Jenvall
109. Pengene skal følge eleven
I Venstres Ungdom går vi ind for et frit skolevalg i alle henseender. Derfor skal pengene følge eleven og ikke den enkelte uddannelsesinstitution.
Stillet af Kasper Justesen og Kristian Lausten. Støttet af VU Randers’ mini-LSK
113. Sæt folkeskolen fri

I Danmark har vi store problemer med niveauet og resultaterne i vores folkeskoler. Flere forkerte beslutninger og prioriteringer i tidens løb har
ført til dårlige uddannelsesinstitutioner, hvor der fokuseres på en lav fællesnævner, og hvor ingen elever får det optimale ud af deres
undervisning.
Vil man gøre op med folkeskolens problemer, mener vi i Venstres Ungdom, at det er altafgørende at gøre vores folkeskoler til selvejende
institutioner og dermed sætte folkeskolen fri. Vi må have tillid til, at dem der beskæftiger sig med den enkelte skole til daglig har bedre
forudsætninger for at drive og udvikle den end en tilfældig statslig eller kommunal embedsmand. Som i så mange andre tilfælde er mere
selvbestemmelse en god ting. En fri skole er en god skole!
Stillet af Sean Rask Crawford, VU Gribskov
114. Afskaf Ulandsbistanden
Vi skal afskaffe ulandsbistanden, da der ikke er nogen sammenhænge mellem vækst i udviklingslande og ulandsbistand.
Stillet af Maria Arapidou
115. VU står på det israelske folks side
Israel og området omkring staten har alt for længe været præget af krig, terror og ustabilitet. Det er tragisk, at jøder på verdensplan skal
udsættes for forfølgelse, fordi Israel forsvarer sit territorium og sin befolkning, og det er tragisk, at palæstinensiske civile må lade livet på
grund af Hamas’ kujonagtige taktikker om menneskelige skjolde. Israel er demokratiets og frihedens bastion i Mellemøsten og fortjener vores
opbakning. Men for den israelske befolknings og fredens skyld må der arbejdes på en løsning, hvor palæstinensiske terrororganisationer vil
miste deres folkelige opbakning. En sådan løsning kræver, at det palæstinensiske folk også anerkendes, og at deres grundlæggende rettigheder
søges overholdt. Det er på tide at sikre, at det israelske folk kan leve i fred og uden missilangreb fra Gaza.
Stiller af Kristian Lausten, Nicolai Svejgaard, Christian Brøns, Kasper Justesen, Sebastian Boisen, Morten Møller og Jakob Sabroe. Støttet af VU
Randers’ mini-LSK
116. Danmark skal have ubåde!
Det danske forsvar skal forbedres og fornyes. Danmark er historisk og traditionelt set en søfartsnation. Flåden har i flere år lidt under
nedskæringer og ringe bemandning. En essentiel del af en moderne flåde er ubåde. Ubåde er gode både som kampenheder og
rekonoseringsenheder. Både Norge og Sverige har otte ubåde hver, og derfor skal Danmark naturligvis også forbedre sit maritime arsenal med
ubåde.
Stillet af Morten Møller, Kasper Justesen, Louise Thomsen og støttet af VU Randers’ Mini-LSK.
117. Nordkorea skal presses
Nordkorea har udviklet et atomvåben i stand til at ramme Japan og USA. Dette er fuldstændigt uacceptabelt. FN har strammet sine sanktioner
imod landet. Dette er ikke tilstrækkeligt for at knække Nordkorea. Verdenssamfundet skal implementere yderligere sanktioner mod styret, så
længe landet udvikler atomvåben. Derfor mener Venstres Ungdom, at verdenssamfundet skal forpligtes til yderligere sanktioner mod
Nordkorea, indtil landet dropper udviklingen af atomvåben.
Stillet af Morten Møller, Kasper Justesen og Louise Thomsen, støttet af VU Randers’ mini-lsk.
119. TTIP er godt for den transatlantiske samhandel
Den transatlantiske handels- og investeringsaftale mellem EU og USA er yderst positiv og fremmende for global vækst og velstand. Aftalen vil
skabe mere samhandel og således øge den samlede velstand. Politiske vinde på begge sider af Atlanten blæser for en protektionistisk
handelspolitisk dagsorden, det bør vi bekæmpe med vores støtte til TTIP. Derfor går Venstres Ungdom ind for mere international handel og imod
protektionistisk nationalisme.
Stillet af August Stengaard
120. Arktis skal i fokus

Arktis bliver i disse år en vigtigere og vigtigere del af verden, og Danmark er gennem Grønland en arktisk stormagt. Derfor har vi også nogle
forpligtelser ift. en masse forskellige opgaver i området. Det kan være alt fra suverænitetshåndhævelse, miljøbeskyttelse og redningsaktioner.
Opgaver som forsvaret forventes at kunne løse. Desværre ligger det sådan, at det danske forsvar slet ikke er rustet til at varetage disse
opgaver i det arktiske område. Derfor skal forsvaret opgraderes (bl.a.) med fokus på Arktis, så vi i Danmark bliver i stand til at påtage os det
ansvar, der følger med, når vi sidder på kontrollen over områderne.
Stillet af Morten Møller Sørensen, Nicolai Svejgaard, Jakob Kromann og Julie Nymark
121. Nej tak til Trumps handelsmure
Den nyvalgte amerikanske præsident Donald Trump har udmærket sig ved at annullere en række gældende og modsætte sig en række
fremtidige regionale frihandelsaftaler. Trumps adfærd på dette område er en hån mod den vestlige, liberale tradition for åbne markeder på tværs
af landegrænser og lægger voldsomme begrænsninger på alle implicerede økonomier. I Venstres Ungdom ved vi, at økonomi ikke er et
nulsumsspil – frihandel gør os alle sammen rigere og sikrer fredelige, diplomatiske relationer på tværs af landegrænser og kontinenter.
Stillet af Christian Broholm, Arbejdsmarked- og Erhvervsordfører & Sean Crawford, VU Gribskov
122. Giv Polen tørt på!
Det europæiske samarbejde bygger på demokratiske værdier. hvorfor man som medlemsstat naturligvis skal respektere demokratiske værdier.
Venstres Ungdom ser med stor bekymring på udviklingen i Polen, hvor blandt andet rettigheder som pressefriheden og ytringsfriheden
blbegrænset. Basale menneskerettigheder bliver brudt, og landet er nu længere væk fra EU’s værdier end mange ikke-medlemslande er! Derfor
mener Venstres Ungdom, at EU skal slå hårdt ned og bruge de redskaber, som man har i sin magt for at få Polen til at rette ind. Man bør fx
anvende økonomiske sanktioner, begrænse Polens adgang til det indre marked og fratage dem deres stemmeret. Får det dem ikke til at ændre
deres politik, kan det blive nødvendigt at ekskludere dem fra det europæiske samarbejde. I Venstres Ungdom tror vi på demokrati og
ytringsfrihed, gør man ikke det, hører man ikke hjemme i EU.
Stillet af Casper Pedersen og Sean Crawford
141. Fyn som transitvej
Danmark består af to dele. Sjælland og Jylland i herlig forening. Men i mellem disse landsdele spøger et element i midten. Forbindingspunktet Fyn
er som et sort hul, der suger livets dyrebare tid for de sjællændere, som skal passere dets øde vider for at nå til det forjættede Jylland. Vi
foreslår derfor, for at sikre de sande danske pilgrimme i deres overfart og undgå unødigt tidsspilde, at aflukke alle fynske afkørsler over E20.
Dertil skal der bygges en stor mur rundt om motorvejen (som Fyn skal betale for!), som vil beskytte overfarten.

Stillet af Morten Lond, Rane Schjøtt og Julie Nymark – Støttet af VU Århus Mini-LSK

