Resolutioner vedtaget ved landsstævnet i 2019
Vedtagende arbejdsmarkeds- og erhvervsresolutioner
1. Afskaf fradraget ved faglige kontingenter
Hvorfor skal faglige organisationer have særstatus, så medlemskontingentet kan fradrages i skatten?
Foruden fagforeningernes primære arbejde, som nok vil vække stor diskussion, bruger de også store
summer på politisk kampagne for venstrefløjen, for ikke at tale om deres direkte millionstøtte til røde
partiers valgkampe. Seneste skud på stammen er 3F’s navnesponsorat for 3F Superligaen. Her bruger
Danmarks største fagforening mange millioner på at reklamere for sig selv og på at skaffe gratis
Superligabilletter til sine medlemmer. Hvorfor skal alt dette indirekte støttes af det offentlige med et
skattefradrag?

2. Beløbsgrænsen ved udenlandsk arbejdskraft sænkes til overenskomst-niveau
Danmark har brug for arbejdskraft, og når den ikke kan hentes i Danmark, så må den hentes i udlandet.
Derfor bør grænsen for at hente arbejdskraft ind sænkes, så den er på overenskomst niveau. Erhvervslivet
skriger på arbejdskraft så det kan gøre danmark rigere, og det støtter VU op om.

3. Afskaf arbejdsmarkedsbidraget for unge under 18
Ved at afskaffe arbejdsmarkedsbidraget for unge under 18, gør man det mere appellerende for unge at
bidrage til samfundsøkonomien, og dermed lærer man flere unge at stå på egne ben, i stedet for at nasse
på statskassen.

4. Nyttejobs
Det er rimeligt, at arbejdssøgende der er erklærede jobklar af jobcenteret skal arbejde for deres
kontanthjælp. Det sikre at den ledige holder sig i gang og får indarbejdet en rutine, som gør dem godt
rustet til en inddragelse på arbejdsmarkedet. Det vil også gavne samfundet, at den ledige udfører et
nyttejob.

5. Kan du arbejde, skal du arbejde.
Hvis man er sund og rask og er i stand til at arbejde, som arbejdsløs, skal man arbejde. Et arbejde er med til
at integrere og motivere den enkelte borger. Alle unge under 30 år, der er i stand til at arbejde, skal i
aktivering, det er med til at mindske muligheden for at unge bliver langtidsledige. I VU mener vi, at hvis
man kan arbejde skal man arbejde, for samfundet skyld og for sin egen skyld.

6. Drop kontanthjælpsmodtageres ydelse under ferie
I dag får borgere som har modtaget kontanthjælp 12 sammenhængende måneder ret til 4 ugers ferie. Det
betyder at borgeren kan fortsætte med at modtage kontanthjælp i disse 4 uger, hvor vedkommende ikke
står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi mener ikke at ferie er en menneskeret - og slet ikke når det sker på
skatteborgernes regning. Det skal ikke være forbudt for kontanthjælpsmodtagere at tage på ferie, men

systemet bør ændres, så man ikke modtager kontanthjælp under ferie, hvorfor at man selv må spare op til
ferien.

7. 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.

8. Stop arbejdsmarkeds-muren!
I dag er det danske arbejdsmarked udfordret af den høje danske overenskomstbestemte 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 derefter at lade dem stige løbende i løn.
Forslaget vil særligt være en integrationskatalysator, fordi indvandrere og flygtninge vil få kontakt til
arbejdsmarkedet og derigennem vil de hurtigere lære sproget, og de vil indgå i et kollegialt fællesskab. I
Venstres Ungdom vil vi derfor gerne i samråd med arbejdsmarkedets parter indføre en dansk
indslusningsløn.

9. Den frie pension
Det danske pensionssystem er blottet for individuel frihed og personligt ansvar. Politikerne beslutter
hvornår du skal gå på pension, hvordan du skal gøre det og begrænser hvor mange penge du kan efterlade
til din egen alderdom. Hvis man spørger venstrefløjs-apostlene så ved politikerne og staten nemlig bedst
hvordan hvert enkelt menneske skal leve sit liv – og deres alderdom. I stedet for dette ufrie og rigide
pensionssystem bør man sætte individets frihed først. Friheden til at gå på pension som 35 årig. Friheden til
at spare meget eller lidt op til sin pension. Friheden til at arbejde som 90 årig. Mennesket er i sin natur
forskellig og det bør komme til udtryk ved størst mulig individuel frihed – også i vores pensionssystem. I
Venstres Ungdom mener vi derfor, at folkepensionen bør afskaffes og at borgeren selv bør bestemme sin
pensionsalder.

Vedtagende EU resolutioner
13. Nej tak til rejsecirkus i EU
I dag bruger EU bruger alt for mange penge på at rejse mellem Bruxelles og Strasbourg. Det kan ikke være
rigtigt både fra et økonomisk eller miljømæssigt synspunkt, at EU skal være et rejsecirkus der flytter sig
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.

14. VU støtter det skotske folks rettighed til løsrivelse fra Det Forenede Kongerige.
Skotland stemte overvejende for et remain under Brexit-afstemningen. Uafhængighedsdiskussionen er igen
blevet rele-vant efter udsigten til et muligt no-deal Brexit. Det skotske tilhørsforhold til EU er derfor
stærkere end det overvejende engelske flertal, som var skyld i udfaldet af folkeafstemningen i 2016.
Venstres Ungdom er et liberalt ungdomsparti og derfor bakker vi til enhver op om et folkeslags ret til at
bestemme over egen skæbne.

15. Venstres Ungdom er imod transnationale lister i EU
Selvom EU på nuværende tidspunkt ikke tillader transnationale lister (lister som borgere i alle EU-lande kan
stemme på), er der stadig partier og politikere i Europa, som ønsker at indføre transnationale lister i EU.
Det gælder f.eks. Europa-parlamentarikere fra Radikale Venstre, som Venstre samarbejder med i EU, samt
mange partier i LYMEC (European Liberal Youth), som VU er medlem af. Derfor er det vigtigt, at vi i VU
kæmper imod indførelsen af transnationale lister i EU.
Transnationale liste vil være en stor ulempe for kandidater og partier fra små stater som Danmark, hvor vi
har langt færre midler og ressourcer end for eksempel de franske og tyske partier. Reformerne i EU skal
fokuseres på at gøre EU slankere og mere effektivt, ikke på at gøre det endnu mere uoverskueligt for de
europæiske vælgere.
EU er - og skal fortsat være - et samarbejde mellem nationalstater, hvor man fortsat prioriterer lokal
repræsentation. Derfor er vi i Venstres Ungdom imod transnationale lister i EU.

Vedtagende flygtninge & integration resolutioner
19. Ansæt flygtninge på 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 til det danske arbejdsmarkedet, fordi flygtninge vil få kontakt til arbejdsmarkedet
gennem den lavere startløn, mens de er i Danmark.

Vedtagende klima, miljø & transport resolutioner
28. VI VIL HA’ UBER TILBAGE!
Uber gjorde det uendeligt meget lettere at komme rundt for færre penge. Samtidig forsikrede Uber både
sine passagerer og chauffører, og de oplevede forsvindende få klager. De danske politikere sige fra overfor
taxaindu-striens monopol, men i stedet kæmpe for initiativer, som Uber ved at liberalisere taxaloven og
skabe ens vilkår for alle udbydere af persontransport.
Drop det dumme krav om sædeføler bilerne og forældet papirkvittering. Folk skal selv have lov til at
bestemme hvilket transportmiddel de vil benytte.
Monopol skaber højere priser og dårlig service, hvorimod fri konkurrence sikrer innovation, lave priser og
god service!

29. Klimakrisen skal løses internationalt
Når klima-forhippede danske socialister i deres forvildelse foreslår at indføre en dansk afgift på
flyrejser har det den komplet modsatte virkning. Danmark er nemlig en del af EU’s kvotesystem for CO2-udledning, hvor udledningen fra flyrejser er inkluderet og dermed vil en dansk særafgift på flyrejser gøre vores
kvoter for CO2-udledningen til overs og således til rådighed for andre mere CO2-udledende lande og
virksom-heder – Højere danske flyafgifter vil altså være ensbetydende med bedre velfærd for andre lande. I
Venstres Ungdom mener vi derfor, at EU’s kvotesektor bør udvides med flere områder startende med
transportsektoren, så vi løser klimaudfordringen gennem internationalt samarbejde i stedet for
nationalpolitisk symbolisme.

32. En ambitiøs klimaaftale
I Danmark er vi kommet langt med den grønne omstilling, og vi skal endnu længere. Dog må vi også
erkende, at det er umuligt for os at redde hele verden alene. Vi skal derfor sørge for, at vi får Paris-aftalen
helt i mål på verdensplan - og det gør vi ikke ved at sætte målsætninger, men ved at gøre det til handling. Vi
bliver derfor nødt til at kræve, at verden sætter forpligtende reduktionsmål, som de kan holdes op imod. Vi
skal have EU til at forlange, at vi forhandler en ny international aftale på plads, hvor man rent faktisk bliver
holdt op imod, hvad man har aftalt. Vi foreslår at aftalen skal indeholde et kriterium om, at alle lande skal
bruge 0,5% af deres BNP på grøn innovation/forskning eller grønne investeringer.

33. En international CO 2 -afgift til fordel for forbrugerne
Den nuværende danske klimakamp er i øjeblikket et symbolpolitisk kapløb om at foreslå det ene
planøkonomiske forslag efter det andet, hvor man pletvis beskatter CO 2 -udledningen på tilfældigt
udvalgte produkter, hvilket i højere grad giver venstrefløjs-symbolisterne en god følelse i maven, end det
reelt vil redde klimaet. Når man spørger den internationale mainstream-økonomer peger de entydigt, og på
tværs af politiske skel på, at det mest virkningsfulde og omkostningseffektive redskab for at bekæmpe
klimaforandringerne er at indføre en international CO 2 afgift, hvor provenuet bliver betalt tilbage til
borgerne. Vi formår hermed at skabe en grøn omstilling, som hverken baserer sig på hule nationale

løsninger eller ender med at sende regningen til samfundets i forvejen fattigste medborgere. Således har
man internationalt erfaret, at over 90 % af den indkrævede Co2-afgift bliver betalt tilbage til borgerne, og
dermed går det ikke til at unødigt polstre statskassen. Derfor går vi i Venstres Ungdom ind for en
international CO 2 afgift, som vil erstatte alle nuværende CO 2 afgifter, men samtidig ikke fede statskassen
op med særbeskattet provenu, således vi med den økonomiske fagvidenskab i hånden kan tage bugt med
klimaproblematikken.

34. Grøn forskningsfond
Den eneste måde hvorpå vi kan nå den globale målsætning om at temperaturen max må stige med 1,5
grader celcius inden 2100 er gennem innovation og nye teknologier. Det kræver banebrydende teknologier
at reducere den globale udledning mærkbart - og Danmarks bedste måde hvorpå vi kan bidrage, er gennem
at supplere verden med hvad vi er bedst til. Teknologi og nye løsninger. Vi mener, at en fond på 5,5 mia. kr
vil komme langt. Måden hvorpå vi skal finansiere denne fond, er gennem de allerede meget forurenende
produktionsformer. I VU går vi ind for at dem der forurener betaler for det de forurener - og derfor mener
vi, at den mest liberale løsning er, at de penge som staten tjener på forurenende teknologier gives til grøn
forskning.

35. God økonomi i grøn energi
Det skal kunne betale sig at investere i grøn energi! Derfor vil vi i venstres ungdom gøre det sådan, at når
du selv producerer grøn energi, skal du kunne sælge det til elnettet for samme pris som du køber strøm fra.
Det vil sige at du som ejer af et solcelle- eller vindmølleanlæg vil få 2,28 kr. pr. kwh. i stedet for de 25 øre.
Det lagt sammen med at flere køber elbiler vil sikre vi får grøn transport, fra grøn strøm, til et grønt
Danmark.

36. Landbruget skal ikke straffes urimelig hårdt
Det danske landbrugs økonomi har været trængt I mange år. Det er den desværre stadig for mange
landmænd, men erhvervet som helhed har fået det bedre. Derfor er det heller ikke rimeligt, at den
fremgang som landbruget oplever nu skal ædes af reguleringsliderlige røde lejesvende, der beskylder et af
Danmarks vigtige erhverv for alverdens ulykker. Derfor skal vi i VU stå fast på, at driftige landmænd selv
skal være med til at udvikle de løsninger, der er behov for i fremtiden – de skal ikke baseres på gode
mavefornemmelser og flotte skåltaler.

39. Hæv fartgrænsen for traktorer
Alle nye traktorer er i stand til at køre 45 km/h, derfor giver det ingen mening at de kun må køre 30 km/h.
Ved at hæve fartgrænsen til de 45 km/h vil de trafikken omkring traktorer blive lettet. Landmanden vil
kunne komme hurtigere omkring. Desuden er bremserne på traktorer ikke længere en udfordring.
Bremserne på traktorer er blevet markant bedre de seneste 30 år. Det vil ikke være en hindring for en
traktor at den skal bremse for andre i trafikken. Det vil altså overordnet ikke være problematisk eller til
gene for nogen at sætte fartgrænsen for traktorer op.

40. Bedre og smartere fartkontrol
Vi har alle prøvet at køre på en lang landevej, hvor der ikke noget trafik også bliver man blitzet fordi der
holder en fotovogn, hvis eneste formål er at tjene penge til staten. I Danmark burde vi lave en bedre
fartkontrol, hvor der er mindre fokus på fotovogne, og mere fokus på stærekasser. Disse stærekasser skal
opstilles i farlige områder f.eks. ved skoler, børnehaver eller farlige kryds. Derfor mener VU at der skal være
bedre og smartere fartkontrol i Danmark, så der ikke længer er fokus på at tjene penge, men at man fanger
farlige bilister.

42. Økologi kan klare sig selv
Vi har frit forbrugervalg i Danmark, og det skal der blive ved med. Dog skal vi også holde fast på, at økologi
altså ikke er en menneskeret. Derfor skal vi afskaffe den urimelige ekstra økonomiske støtte, der bliver
givet for at producere økologisk. Økologi er et selvstændigt produkt, der selvfølgelig skal kunne klare sig
selv.

43. Realistiske Klimamål
Klimaet er vigtigt, og vi skal gøre enormt meget for at løfte vores del af ansvaret. Men vi må ikke glemme at
have realismen med i klimapolitikken. Derfor skal vi ikke forpligte os på at have reduceret med 70% i 2030,
som den nye regering vil forpligte os til. Vi skal satse på at gå efter realistiske mål, så omstillingen ikke
skader dansk erhvervsliv, og kræver for omfattende indgriben i helt normale menneskers dagligdag. Derfor
skal vi gå efter en gradvis omstilling frem mod CO-neutralitet i 2050, men hvor vores virksomheder og
befolkningen kan følge med.

Vedtagende kultur, ideologi & religion resolutioner
53. Færre penge i apanage til kongehuset!
Kongehuset modtager omkring 100 mio. Kr. Årligt i apanage, og yderligere omkring 250 mio. kr. Til blandt
andet vedligeholdelse af slotte, hvilket er alt for meget. Disse penge kunne bruges på meget andet såsom
skattelettelser, en tredje limfjordsforbindelse eller fjernelse af afgifter. Apanage burde kun udbetales til de
personer, som er i direkte linje til tronen, disse personer bør så derefter kunne vurdere hvorvidt de vil
udbetale nogle af disse penge til øvrige medlemmer af kongehuset. Derfor mener vi i Venstres Ungdom at
apanagen bør være meget lavere.

56. Nej til krænkelseskultur
Krænkelseskulturen er gået for langt. Folk bliver krænkede på andres vegne, og for mange er
krænkelsesparat, og går amok over alt. Det, blandet sammen med overdreven politisk korrekthed, har ført
til at flere titler på kunst er blevet ændret for at tilfredsstille de få. Herunder fx Pippi Langstrømpes far,
malerier på SMK, forlystelser i tivoli. Det må have en ende, hvis ikke vi skal ende med svenske tilstande,
hvor alt skal navngives efter helt specifikke retningslinjer. Derfor siger VU NEJ TAK!

62. Imod elektronisk valg #nejtilnyt
Elektroniske valg er farlige. I de lande hvor man har haft elektroniske valg, har man set en stigende aktivitet
indenfor snyd, hacking og diverse valgforbrydelser. Dette kan ikke accepteres. Derudover, så er det tydeligt,
at der findes magter udenfor Danmark, som ønsker at manipulere, ikke blot Danmark, Europa i en bestemt
retning. Danmark er allerede et demokratisk land, som opfylder alle betingelser for et fungerende liberalt
demokrati. Og det skal der ikke ændres ved. Derfor nej til elektroniske valg.

63. Nedlæg kulturministeriet
Drop statens snobbede uddeling af tilskud til kulturprojekter og kulturelle oplevelser. Alle former for
offentlig kulturstøtte bør indstilles og i stedet bruges på skattelettelser.
Vi er alle forskellige og søger forskellige kulturelle tilbud. Jyder skal ikke betale for den københavnske elites
besøg på Det Kgl. Teater mv. Hvis man mener at et kulturelt tilbud har høj værdi for sig selv og samfundet,
må man selv betale for det - eller håbe på at fonde og virksomheder kan finansiere gildet, som man i stor
stil også ser allerede i både ind- og udland.

65. VU afviser enhver tanke om SV-regeringssamarbejde
Efter valget står det lysende klart, at det borgerlig-liberale projekt har brug for en
genoplivning. Det er svært at få øje på, hvordan det vil føre til et endnu stærkere Venstre og en styrket blå
blok frem mod næste valg, hvis vi gifter os med Socialdemokraterne. Tilliden i blå blok skal genoprettes, og
de fælles fodslag skal findes igen – det er afgørende forudsætninger for, at vi igen kan få en borgerlig-

liberal regering efter næste valg. Venstre er af DNA et liberalt parti og den borgerlige lejrs naturlige leder.
Efter en rød flirt i valgkampen er det nu på tide, at vi endegyldigt finder tilbage til vores plads og sætter os i
spidsen for at udarbejde et troværdigt borgerlig-liberalt regeringsalternativ til den nuværende S-regering
hurtigst muligt. Danmark har brug for borgerlig-liberal politik til gavn for borgere og virksomheder i landet,
og ved at melde klart ud nu kan vi begynde værdikampen i befolkningen og bane vejen for en blå valgsejr.

Vedtagende retspolitiske resolutioner
69. Snus til folket!
Stop hetzen imod røgfri tobak, for der er ingen udover snusbrugeren selv, der tager nogen form for skade.
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!

70. Legalisér peberspray
I Venstres Ungdom mener vi, at man skal kunne forsvare sig selv med peberspray i den offentlige såvel som
private sfære i en tid, hvor politiets ressourcer er begrænsede.

72. Ulven skal skydes
Alt for mange københavnere og Alternativister har haft travlt med at kæmpe for ulve i Jylland – selvom
langt de fleste bor langt væk fra dem. Dette betyder, at det nu kan være strafbart at bekæmpe rovdyr i sit
nabolag. Disse ulve kan skabe problemer for lokale bønder, som ejer kreatur, hvor ulvene angriber dem.
Derudover skaber det et utryg miljø for yngre personer. Derfor skal bonden og jyden have lov til at forsvare
sin ejendom, hvis jyden bliver truet af ulven.

73. Indfør kumuleret straf ved fængselsstraf
Kumulation af straf anvendes allerede på nogle retslige områder, såsom det færdselsretlige-område, hvor
den samlede bødestraf for flere færdselslovsovertrædelser som udgangspunkt beregnes ved at lægge
bøden for de enkelte færdselslovsovertrædelser sammen, men ikke på hvad angår fængselsstraf, hvor der
anvendes modereret kumulation. For at imødekomme princippet om strengere straf ønsker Venstres
Ungdom at indføre strengere strafudmåling ved dom for flere kriminelle forhold samtidig. Med andre ord
vil det sige, at straffen skal vokse i samme takt som antallet af forbrydelser, som der dømmes for.

74. Respekt for magtdelingen
Som liberalt parti tager Venstres Ungdom stærk afstand til politikere, som ønsker at ændre ved
magttredelingen, som vi kender den i dag. I sager med grov- og personfarlig kriminalitet ønsker flere
politikere at indføre minimum- og normalstraf, og dermed føre dømmende virksomhed. Venstres Ungdom
tager stærk afstand til ændring af den eksisterende magtadskillelse – politikere skal være loyale i deres
udformning af strafferammer; de skal ikke afgøre, hvordan domstolene skal dømme!

75. VU går ind juridisk abort
Når en kvinde bliver gravid er det ofte hende, som har det sidste ord at skulle have sagt i forhold til om man
ønsker at beholde barnet i eventuelle sager, hvor abort er en del af diskussionen. Ønsker kvinden ikke at
beholde barnet, kan hun – groft sagt – bare få en abort. Denne mulighed har fædrene ikke. De kan ikke
vælge faderrollen fra, lige som kvinder kan vælge moderrollen fra. Med juridisk abort kan manden vælge at
fraskrive sig faderskabet, såfremt han ønsker dette. I diskussionen omkring juridisk abort kommer
argumentet om barnets tarv altid op. At det er vigtigt for barnet at kende sine forældre. Men dette gælder
fx ikke, når der er tale om sæddonation, hvor man som mand kan vælge at være anonym. Hvorfor dette så,
når der er tale om juridisk abort? Man må gå ud fra, at det bedste for et barn måtte være at kende begge
forældre, at have to forældre, og at begge forældre ønsker barnet. Dette er dog ikke altid tilfældet og her
skal manden have rettigheder til at fraskrive sig faderskabet for et barn. Derfor ønsker VU, at juridisk abort
skal være lovligt!

79. Fjern politiets muligheder for oprettelse af visitationszoner.
Et af de allervigtigste elementer bag princippet om retssikkerhed hviler på gennemsigtigheden bag, som
politiet træffer. Det danske politi har siden 2004 kunne oprette visitationszoner, hvor politiet får en magt af
en anden ver-den! Visitationszoner betyder i dag, at politiet præventivt har mulighed for at anholde
borgere, hvis de opholder sig i én af disse famøse zoner, og endvidere kan borgere visiteres uden konkret
mistanke. Det bryder direkte med tankerne om gennemsigtigheden. Anvendelsen af disse visitationszoner
er blevet stadigt mere omfattende, sågar også ulovlige; i september 2008 kunne CEPOS berette, at
Københavns Politi havde oprettet én stor visitationszone i hele Københavns politikreds – der inkluderede
flere kommuner på samme tid.

80. Tillad ”no cure, no pay”-princippet i retssager
Venstres Ungdom ønsker at tillade ”no cure, no pay”-konceptet for så vidt angår advokater. Princippet
betyder, at advokater må lave aftaler, hvor man kun må have et salær fra klienter, hvis man vinder sagen. I
ankesager mod statens uanede midler, har borgeren mulighed for at få advokatbistand, trods knappe
ressourcer.

81. Udliciter politiarbejdsopgaver
I de seneste år har politiet oplevet stigende pres grundet mange ressourcekrævende opgaver. I august 2019
viste helt nye tal fra Rigspolitiet, at politiet i hele landet havde 832.939 overarbejdstimer til gode i juni
2019. Med denne stigende tendens ønsker Venstres Ungdom derfor at udlicitere politiopgaver, som politiet
i dag ikke har mulighed for at løse – eksempelvis opklaring af butikstyveri, indbrud, bevogtning af grænser
og lign. Erfaringer fra Storbritannien viser, at udlicitering af arbejdsopgaver hos politiet er med til at frigøre
ressourcer hos politiet.

82. Nej til censur på nettet.
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.

83. Afkriminalisering af narko (fik den konsekvens, at vi ikke længere går ind for fri 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.

Vedtagende Social, Sundheds & kommunalpolitiske resolutioner
112. Sundhedsstyrelsens skal anbefale alle godkendte vacciner
Ifølge tal fra 2018*, ved 93% af danskerne ikke at man kan blive vaccineret med helvedesild, og kun 19%
ved at man kan vaccineres mod lungebetændelse. Tallene vidner om et stort ukendskab i befolkningen, når
det kommer til vacciner, som ikke er en del af de offentligt finansierede vaccinationsprogrammer, hvilket
skyldes at sundhedsstyrelsen ikke i dag informerer og anbefaler vacciner, som ikke bliver tilbudt af det
offentlige. Det gør, at folk ikke er opmærksomme på, hvilke muligheder der er for at forebygge sygdomme i
dag. Det bliver således kun de socialt stærke og de borgere, som arbejder inden for fx sundhedsområdet,
der udnytter de muligheder for forebyggelse som dagens udvalg af vacciner giver. VU mener derfor, at det
må være en forpligtelse for sundhedsstyrelsen at informere og anbefale ALLE godkendte vacciner, også de,
der ikke bliver betalt af skattekroner.

113. Indfør obligatorisk valg om organdonation
Danmark mangler organer og en tredjedel af danskerne har ikke taget stilling til organdonation. Det er som
udgangspunkt et problem vi skal tage hånd om. Men det kan aldrig på et borgerligt-liberalt grundlag være
staten der har råderetten over individets krop – derfor er en opt-out model for organdonation ikke
tilfredsstillende som liberal. I Venstres Ungdom tror vi i stedet på det frie oplyste valg for borgeren, men
anerkender til fulde problemet med organmangel. Derfor bør man i forbindelse med, at borgeren bliver
myndig obligatorisk tage stilling til om man vil være organdonor eller ej. Det vil sikre at flere melder sig som
organdonor samtidig med at det frie valg og liv for den enkelte borger er bevaret.

116. Samme journalsystem i regionerne
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 specialsygehuse 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
regions-journalsystemer, skal der være en enkelt.

117. Bekæmp hjemløshed med fornuft
I Danmark har vi et stigende problem med hjemløse. Problemet er dog ikke, at vi ikke tilbyder dem hjælp, vi
tilbyder dem derimod den forkerte hjælp. I dag tilbyder vi dem ofte bolig, men situationen er den, at
mange hjemløse ikke har brug for blot bolig, men hjælp. Derfor går vi i Venstres Ungdom ind for at indføre
skæve boliger, med en social vicevært, der skal sørge for at hjælpe de hjemløse tilbage på sporet, og få dem
tilbage i samfundet og væk fra gaden.

119. Ingen minimumsnormeringer, tak!
Dårlige forhold i børneinstitutioner blev til tider berettet om. Men løsningen er ikke minimumsnormeringer
bestemt fra Christiansborg. Børneinstitutionerne har forskellige børn og derfor også forskellige behov.
Derfor kan det være nødvendigt, at have ekstra pædagoger i nogle institutioner og færre i andre. Det kan

både være afhængigt af børnenes baggrund, geografisk placering og pædagogernes kompetencer. Der er
derfor for mange faktorer som indgår til, at det giver mening at komme med normeringerne fra
Christiansborg. I stedet bør beslutningen ligge hos kommunerne, så de enkelte institutioners behov kan
tages i betragtning.

121. Stop lægemangel
I dag har 69% af de praktiserende læger lukket for tilgang af patienter. Det er en uholdbar situation. I Vejle
kommune har seks praktiserende læger tilbudt at omlægge deres klinikker fra deltid til fuldtid, hvilket vil
betyde at lægerne ville kunne tage 3100 patienter mere ved årsskiftet. Til gengæld ønsker de en økonomisk
kompensation fra regionerne. Det skal de naturligvis have, da et sådan tilbud ville kunne løse en del af
proble-met. Det skal derfor være muligt i alle Danmarks regioner at modtage en kompensation fra
regionen, i så fald man omlægger sin praksis fra deltid til fuldtid og man derved modtager flere patienter.

122. Kræftbehandling i udlandet
Desværre sker det i det danske sundhedsvæsen, at kræftpatienter kun kan tilbydes livsforlængende
behand-ling, mens det i udlandet er muligt at få en raskgivende behandling. Det et burde ikke være en
livsafgørende byrde for patienten, at vi i Danmark ikke har et ligeså udviklet sundhedssystem som andre
lande. Det skal derfor være muligt i fremtiden at modtage den raskgivende behandling på statens regning i
udlandet i stedet.

Vedtagende uddannelses politiske resolutioner
123. 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.

124. Fjern loftet over fribeløb på SU
VU mener at fribeløbet bør ophæves, så man ikke straffer de flittige studerende, der enten har lyst til at
spare lidt ekstra op til udvekslingssemestre, husleje eller generelt baret lidt mere overskud på kontoen til
de kommende studieår. Staten skal ikke sætte grænser for, hvor meget studerende må arbejde, når de
alternativt blot kan sove længe og lave ingenting. Det dræber de studerendes virkelyst og er et direkte
incitament til, at studerende laver ingenting eller søger mod sort arbejde i stedet.

127. Sænk dimittenddagpengesatsen til SU-niveau
I de senere par år er ledigheden i Danmark blevet lavere og lavere. Dimittendledigheden følger dog ikke
samme tendens. Meget af dette kan skyldes at man får mere end fordoblet sin indtægt, når man går fra SU
til dimittenddagpengesatsen. Og den kan man modtage i op til to år.
I Venstres Ungdom tror vi på økonomiske incitamenter, så derfor ønsker vi at sænke
dimittenddagpengesatsen, så nyuddannede får økonomisk interesse i at komme ud med jobansøgningerne
lidt hurtigere.

128. Privatøkonomi som en del af pensum i folkeskolens udskoling
Alt for mange, og især unge, mennesker har svært ved privatøkonomi. Vi mener, at læren om at lægge
budgetter, spare op og viden om, hvordan skattefradrag, opgørelser mm. hænger sammen, er en så
essentiel del af den almene dannelse, at den danske folkeskole selvfølgelig også skal undervise i det. Det vil
især hjælpe unge fra mere socialt udfordrede hjem til forhåbentlig at forvalte egen privatøkonomi bedre
end sine forældre og derved forbedre den sociale mobilitet.

130. Kortere skoledage i folkeskolen
Op i mod 80% af eleverne i folkeskolen mener, at folkeskolen er blevet for lang efter folkeskolereformen fra
2013. Man indførte helhedsskolen med henblik på at gøre eleverne klogere gennem flere timer. Det har

ikke virket - tvært i mod har man skabt end-nu mere skoletrætte elever. Vores folkeskole skal gøre folk klar
til elevernes fremtid på bedste vis. Det gør man ikke ved at tvinge dem på skolebænken i 37 timer i 7 klasse.
Derfor mener Venstres Ungdom, at vi skal forkorte folkeskolens længde.

131. Obligatoriske screening af ordblindhed
En undersøgelse viser at der i Danmark er næsten 770.000 mennesker mellem 16 og 65 år der har
læsekompetencer under det niveau, der er nødvendig for at deltage i samfundet, på lige fod med andre. Af
dem har ca. halvdelen svære læsevanskeligheder. Det er et problem at så mange i Danmark har
vanskeligheder ved at deltage i samfundet og demokratiet. Ordblinde har ikke blot svært ved at være en
aktiv samfundsborger fordi det er svært for dem at følge med i den offentlige debat, men også fordi der
i rigtige slemme tilfælde, er mennesker der kæmper med angst, depression og selvmordstanker. Som
liberale mener Venstres Ungdom at alle skal have lige muligheder. Derfor mener Venstres Ungdom at der
skal indføres obligatoriske screening af ordblindhed allerede i 5. klasse.

134. Karakter for den ekstraordinære præstation
Man skal belønnes rimeligt for den præstation man yder i skolen. Derfor giver det ingen mening, at 16% af
de beståede karakter givet på f.eks. videregående uddannelser er den højeste karakter, nemlig 12. Derfor
mener Venstres Ungdom, at der bør indføres en karakter for den ekstraordinære præstation.

135. Karakterskala, der tæller op frem for ned
Karakterskalaen, som den er i dag, bedømmer en på, hvad man ikke kan frem for, hvad man kan. Ens
præstation skal ikke vurderes ved at tælle fejlene ned fra det perfekte. Måden karakter vurderes ud fra skal
derimod vendes på hovedet, så man bliver vurderet på, hvad man kan præstere, og hvad man gør godt.

Vedtagende udenrigs- og forsvars resolutioner
143. Mere materiel til forsvaret
Vi så det med f-35 flyene og de nye kampvogne til forsvaret, der bliver købt for lidt materiel til forsvaret.
Derfor er det ikke nok med de 2% af BNP til Forsvaret, man skal derudover også starte med at bruge 40% af
de penge til nyt materiel og langsomt derefter lade det tal falde til 20% som er NATO’s 2% kravs glemte
lillesøster. Med de penge kan vi sørge for der er nok kampvogne, fly, både og geværer så vi kan forsvarer
hele landet i 30 dage indtil NATO kan hjælpe.

144. Lad alle medlemmer af forsvaret blive hvad de vil efter deres tjeneste
Når man har tjent forsvaret i mange år, så er det kun retfærdigt at man hjælper de mennesker videre til en
karriere som er uden for forsvaret. Dette kaldes Civil Uddannelse (CU), men det skal finansieres, så dette
kan vi jo evt. Bruge nogle af de 2% penge på når det kommer dertil.

145. Kina skal skrubbe ud af EU med deres investeringer
Vi kan ikke have at en fremmed magt kommer til Europa med intentionen om at opkøbe store dele af den
vitale infrastruktur som havne og lufthavne. Dette gælder både USA og Kina. For vi kan ikke have at andre
end Europæere styrer den vitale infrastruktur i tilfælde af krig, kold, varm eller handels

146. Åben op for øst i NATO
Lige nu er NATO en lukket klub for europæiske lande samt Canada og USA. Selvom at vi arbejder tæt
sammen med lande som New Zealand, Australien, Syd Korea og Japan, er de udelukket fra vores alliance.
Fordi at truslen fra Kina er voksende, ville det kun styrke NATO’s globale position, hvis disse lande i
Stillehavet kunne indlemmes i NATO
Derfor mener VU at man skal afskaffe NATO’s artikel 6 og 10, som gør at ikke-europæiske lande ikke kan
indlemmes i NATO. Vi har brug for vores venner på den anden side af kloden, i det kommende århundrede,
Kinas århundrede.

147. VU støtter et Frit Hong Kong og Frit Tibet
Diktaturstatens Kinas greb om Hong Kong og Tibet, og andre asiatiske stater, er forrykt, og enhver
demokratisk stat bør tage afstand til det. Om det handler om et kort i ZOO eller menneskerettigheder i
Hong Kong. Vi skal altid sætter menneskerettigheder over frihandel

149. Danmark skal ud af Iran-aftalen
Iran er en slyngelstat, som gang på gang har været en utroværdig magt i Mellemøsten. Da Iran-aftalen blev
skrevet under i sin tid, var det gjort med den forventning, at Iran droppede deres atomudvikling for, at

Vesten ville stoppe med sanktionerne imod landet. Iran har ikke levet op til deres del af aften, og dermed
må vi, i vesten og særligt Europa, starte på sanktionerne igen mod landet. Iran dernæst også begyndt at
kapre vores allierede skibe og den opførsel kan ikke tolereres i det internationale samfund. Danmark skal
derfor anbefale EU, at vi sammen forlader Iran-aftalen!

151. Venstres Ungdom opfordrer Færøerne til at afholde folkeafstemning om indførelse af fri abort
Da Danmark fik fri abort i 1973, gjorde Færøerne det ikke. Det kan ikke være rigtigt, at man
forskelsbehandler kvinder i Rigsfællesskabet omkring en så afgørende rettighed som fri abort. Som
danskere kan vi selvfølgelig ikke tvinge færingerne til at indføre det, ej heller lovmæssigt - men som liberalt
ungdomsparti bør vi opfordre til en afstemning.

155. Oligarkerne skal mærke alvoren!
Set i lyset af Ruslands annektering af Krim, invasion af Østukraine samt endnu flere politiske elimineringer
og likvideringer er det vigtigere end nogensinde, at Danmark og Europa benytter sig af alle tilgængelige
midler for at lægge et pres på Putin og den russiske magtelite. En lang række rige russiske oligarker holder
hånden under Putins regime, fordi de er økonomisk afhængige af den udnyttelse af folket og landets
ressourcer, der finder sted. Derfor er det vigtigt, at Danmark og andre EU-lande rammer disse oligarker
direkte dér, hvor det gør mest ondt – finansielt. 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. Det er allerede sket i flere europæiske lande, men der kan sagtens gøres
mere.

156. Let the Hawsk fly free
Politikere er ikke eksperter på militærudstyr eller militære taktiker. Derfor mener Venstres Ungdom, at
danske politikere skal blande sig udenom forsvarets indkøbsbeslutninger og lade eksperterne i forsvaret
gøre deres arbejde.

Diverse resolutioner
158. SÆLG LOLLAND TIL POLEN (ELLER HØJESTBYDENDE)
Lolland bidrager ikke med noget godt til det danske samfund. Det eneste gode Lolland har bidraget med til
det danske folk, er Knuthenborg Safaripark, men selv den blev stiftet af nazister. Det er en ø fyldt med
sukkeroer og kontanthjælpsmodtagere, og det ville være mere økonomisk fordelagtigt at sælge øen til
eksempelvis Polen, eller evt. højestbydende. Any takers?

159. FLOOR LUKKER FØRST NÅR VI GÅR HJEM
Nationale arrangementer aftenprogram lukker i gennemsnit kl 2 i Venstres Ungdom. Det mener vi er for
tidligt. Venstres Ungdom bør være interesseret i længerevarende fester, da dette giver større indtægtskilde
til Kursusudvalget, og dermed vil kunne give KU mulighed for at holde endnu federe arrangementer i
fremtiden. Dette er en win-win-situation.

