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Personlig Frihed
I Venstres Ungdom mener vi, at man som individ er ansvarlig for sit eget liv. Man er fri til at træffe sine
egne valg, også selvom disse ikke er sunde eller hensigtsmæssige. Livsstil er noget, man vælger, uanset om
der er tale om usunde madvaner, rygning eller lignende, og man er derfor i sidste ende selv herre over eget
liv på godt og ondt. Mennesker er forskellige og har forskellige definitioner af, hvad det lykkelige liv er. Vi
ønsker ikke afgifter og regler, som sætter grænser for den personlige frihed og det personlige ansvar,
uanset hvor god intentionen end måtte være. Dog skal det ikke være sådan, at man som individ med sine
livsstilsvalg kan pålægge andre en omkostning. Derfor skal reguleringer og afgifter på livsstilsvalg dække
over den omkostning, man ellers ville være for samfundet og skatteyderne. Udover dette skal staten blande
sig så lidt som overhovedet muligt i borgerens liv og hverdag.
Ejendomsretten er fundamentet for en retsstat, hvor befolkningens ejendele og ejendom ikke kan fratages
dem af staten ved magt, medmindre, at det er bydende nødvendigt for befolkningen som helhed. Det er
statens ypperste opgave at forsvare borgerens ret til sin egen ejendom.

10 bud om vejen fra velfærdsstat til -samfund
§ 1 I velfærdsstaten er staten i centrum. I velfærdssamfundet er det enkelte individ i centrum.
§ 2 I velfærdsstaten har staten ansvaret for det enkelte individ. I velfærdssamfundet er ethvert individ
ansvarlig for sit eget liv og sine egne valg, mens staten kun skal være sikkerhedsnet for de få, som ikke kan
klare sig selv.
§ 3 I velfærdsstaten er mennesket reduceret til et tal i et regneark. I velfærdssamfundet bliver der taget
hånd om de svageste i kombination med en minimal omfordeling af borgernes midler.
§ 4 I velfærdsstaten går hjælpen til dem, som råber højst. I velfærdssamfundet går hjælpen til dem, som har
et reelt behov.
§ 5 I velfærdsstaten fokuserer man på, hvad folk ikke kan. I velfærdssamfundet fokuserer man på, hvad folk
kan bidrage med.
§ 6 Velfærdsstaten er kendetegnet ved ensretning. Velfærdssamfundet ved frihed til og respekt for
forskellighed.
§ 7 I velfærdsstaten stoler man ikke på, at det enkelte individ kan tage fornuftige beslutninger.
Velfærdssamfundet er kendetegnet ved en tro på det enkelte individ og en minimal adfærdsregulering.
§ 8 I velfærdsstaten bringes så mange beslutninger som muligt ind på Christiansborg. I velfærdssamfundet
er det borgerne, der er ansvarlige for deres valg og er frie til at disponere.
§ 9 I velfærdsstaten ser politikerne det som deres opgave at drive offentlig virksomhed. I
velfærdssamfundet tror vi på fagfolkets uafhængighed og professionalitet.
§ 10 Velfærdsstaten er statisk, mens velfærdssamfundet er dynamisk. I velfærdssamfundet tænker man
langsigtet og undgår det overforbrug med statslig gældsætning til følge, der kun kan betegnes som
generationstyveri.
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Den offentlige sektors udformning
Det offentlige og det private har forskellige kompetencer, som i for ringe grad udnyttes i Danmark, og
dermed skaber vi ikke det optimale resultat for almenvellets bedste. Udlicitering og offentlige udbud bør i
langt højere grad anvendes for at introducere konkurrence og dermed sænke udgifterne og øge kvaliteten i
den offentlige service.
Venstres Ungdom betragter mennesker som frie og logiske individer, og derfor bør de i langt højere grad
inddrages i politiske beslutninger, der vedrører deres eget liv. Den offentlige sektor skal derfor i højere grad
decentraliseres, således at beslutningerne, og dermed indflydelsen, rykker tættere på borgerne. Dette
betyder også, at decentrale demokratiske instanser som kommunerne er centrale for opbygningen og
styringen af den offentlige sektor.

Finans- og Skattepolitik
Det overordnede princip for det danske skattesystem bør være at tage hensyn til borgernes ve og vel.
Skatten må aldrig være til for skattens eller statens egen skyld. Skattesystemet bør indrettes på en sådan
måde, hvor hensynet til borgeren vægtes tungest. Det sker gennem et gennemsigtigt og simpelt
skattesystem, så borgeren ikke drukner i fradrag og forskellige typer af skatter. VU mener, at der bør
opsættes et dogme for skattepolitikken i Danmark: Skattesystemet skal være så enkelt og forståeligt, så
man kan beregne sin egen trækprocent på bagsiden af en serviet. Dogmet vil sikre, at skattesystemet aldrig
udvikler sig til mere end det borgernære og simple system det bør være. Vi anser nemlig skat som et
nødvendigt onde for at opretholde en retsstat, sikre frihedsrettighederne, sørge for en basal
grunduddannelse og sikre forsørgelse til dem der ikke kan forsørge sig selv.
VU mener, at den private ejendomsret er fuldstændig essentiel i et samfund med målet om frie borgere.
Man skal kunne leve frit uden andres indblanding i sin egen private ejendom. Det er helt afgørende i en
velfungerende markedsøkonomi, at den private ejendomsret opretholdes, fordi det sikrer den mest
fordelagtige allokering af ressourcerne, hvortil det frie markeds effektivitet er mest optimal.
Den amerikanske Nobelprisvindende økonom Milton Friedman sagde, at “Inflation is taxation without
legislation”. Det er nemlig sådan, at hvis man ikke har et politisk sigte om at holde prisudviklingen i ro, så vil
en uregerlig inflation virke som en ny form for ikke-lovbestemt beskatning af befolkningen - det skal
selvfølgelig stoppes! Derfor mener Venstres Ungdom, at der bør være et klart politisk mål om at holde
inflationsudviklingen i ro, så værdien af borgernes hårdttjente penge ikke udhules yderligere.
I et liberalt og gennemsigtigt skattesystem er det afgørende, at beskatningen sker på en så nænsom og
hensyntagende måde som mulig. Der er gevaldige negative dynamiske effekter af skatten på arbejde, som
får folk til at arbejde mindre - samme skadelige effekter på arbejdsudbuddet gør sig ikke gældende ved
boligbeskatning. Derfor mener vi, at den mest nænsomme, og derfor mest favorable, beskatning bør være
på mursten frem for mennesker.
Markedet får skylden for mangt og meget, men økonomiske kriser skabes i mange tilfælde af bureaukratisk
og skævvridende regulering. Statslig indblanding i den frie markedsøkonomi skaber større, dybere og
længerevarende økonomiske kriser end, hvis interventionen ikke fandt sted. Dertil er de selvrettende
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markedsmekanismer i stand til at stå for en naturlig regulering og genopretning af de økonomiske
svingninger.
Fremskridt i samfundet bliver i sidste ende ikke drevet af politik, men af fremskridt i vores teknologier, og
det er derfor katastrofalt, hvis politiske tiltag er med til at bremse denne udvikling. Protektionistiske tiltag
der beskytter gamle virksomheder og teknologier er med til at frarøve verden en enorm udvikling i velstand
og levestandard for mennesker verden over - det er uacceptabelt! Vi skal ikke brandbeskatte nye
teknologier bare fordi de eksisterer, vi skal heller ikke dræbe innovation med en masse papirarbejde og vi
skal overhovedet ikke udelukke fremskridt med toldmure.
Staten skal ikke være smagsdommer over borgerne og påvirke borgerens valg ved at pålægge høje afgifter
på specifikke ting. Individet skal altid selv være ansvarlig for eget liv og have friheden til selv at vælge uden
at blive påvirket af staten med det ansvar der naturligvis følger med denne frihed. Dette politiske
smagsdommeri har ført til en sand dansk afgiftsjungle, som er dybt uoverskuelig og fordyrende for helt
almindelige danskere.
Derfor mener Venstres Ungdom, at:
-

Skat er et nødvendigt onde for at have en retsstat.
Skattesystemet bør være så overskueligt, at borgerne skal kunne beregne deres trækpro cent på
bagsiden af en dækkeserviet.
Den private ejendomsret er en uomtvistelig ret der ikke uden tungtvejende årsager kan krænkes. der bør være et klart politisk mål om at holde inflationen i ro.
Skat på mursten frem for mennesker er at foretrække.
Statslig regulering af de økonomiske konjunkturer gør mere skade end gavn og bør der for i videst
muligt omfang undlades.
Politiske tiltag bør aldrig stå i vejen for de teknologiske fremskridt. - der bør luges gevaldigt ud i den
danske afgiftsjungle.

Udenrigspolitik
Dansk udenrigspolitik bør bindes op på to centrale mål: at skabe mest mulig frihed for flest mulig
mennesker verden over, og at sikre dansk sikkerhed og fred. Derfor er det afgørende, at Danmark i en
global verden engagerer sig i kampen mod såvel mellemøstlige slyngelstater som aggressioner fra
totalitære regimer. NATO-alliancen er central i den danske sikkerhedspolitik, og vi er både afhængige af og
forpligtede på at leve op til vores forsvarspolitiske musketéred.
Vores egen sikkerhedspolitik er dog ikke dækkende for vores udenrigspolitiske ambitioner. Vi skal
bekæmpe folkedrab og undertrykkelse og bruge såvel diplomatiske som militære virkemidler til at beskytte
individers rettigheder. Diktaturstaters suverænitet kan aldrig være vigtigere end befolkningsgruppers ret til
beskyttelse. Som liberale er det væsentligste instrument til at sikre fred og global velstand frihandel. Som
konsekvens heraf ønsker vi, at alle handelsbarrierer mellem lande nedbrydes, og at der indgås forpligtende
internationale aftaler til afvikling af såvel toldmure som subsidier. Desuden vil en sådan frihandel løfte den
tredje verden ud af fattigdom, hvorfor vi ønsker at afskaffe den ineffektive og dyre udviklingsbistand.
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Det er grundlæggende nødvendigt for et lille land som Danmark, at vi tager vores internationale
forpligtelser og forhold alvorligt. Derfor skal vi bevare et tæt forhold til vores allierede, og fokusere vores
udenrigspolitiske ressourcer der, hvor Danmark har væsentlige økonomiske eller politiske interesser herunder en fortsat sikring af de danske områder i Arktis.

Retspolitik
Retsstaten er essentiel for et liberalt og demokratisk samfund. Venstres Ungdom ønsker et retsvæsen, der
sikrer borgere grundlæggende rettigheder og altid tager udgangspunkt i individets uskyld, indtil det
modsatte er bevist. Retsfølelsen er ligeledes afgørende for ethvert moderne retssamfund. Det er centralt,
at frie borgere i et samfund ved, at krænkelser af det enkelte individs person og ejendom vil blive straffet
hårdt og konsekvent. Det er nødvendigt, for at sikre retsstatens opretholdelse, at der findes et stærkt politi
og uafhængige domstole. Politiet skal have ressourcer nok til at bekæmpe al kriminalitet, og domstolene
skal have ressourcer til at sikre et anstændigt behandlingstempo. Desuden skal domstole i højere grad tage
udgangspunkt i individet, hvorfor Venstres Ungdom ønsker en ungedomstol indført, der skal behandle
sager vedrørende unge helt ned til 12-års alderen. Disse unge skal ikke sættes i fængsel, men derimod med
hjælp fra unge fagpersoner have domme, der bringer dem ud af en kriminel løbebane. Som konsekvens
heraf vil Venstres Ungdom nedsætte den kriminelle lavalder til 12 år.
Det er afgørende for offerets retsfølelse, og samfundets evne til at forsvare sig selv mod voldelige
forbrydelser, at ingen personfarlige forbrydelser straffes for let. Vi ser med største alvor på både
personfarlig og økonomisk kriminalitet, men mener, at personfarlige forbrydelser bør straffes hårdere end
økonomiske. Fængsling er statens strengeste og mest effektive middel til at forsvare sine borgere mod
forbrydelser. Derfor mener Venstres Ungdom, at høje fængselsstraffe, som afspejler forbrydelsens alvor, er
af afgørende betydning En livstidsdom skal være netop det, og seriekriminelle skal straffes for hver enkelt
forbrydelse i forlængelse af hinanden. Når straffen er udstået, bør man dog ikke mistænkeliggøres
fremadrettet, og selvom der fortsat skal være mulighed for, at arbejdsgivere kan indhente straffeattester,
skal der ikke foregå statslig overvågning af tidligere straffede uden dommerkendelse. Den personlige frihed
er ukrænkelig. Uanset ens pas, mener Venstres Ungdom derfor, at enhver form for statslig overvågning
kræver dommerkendelse.
Fængsler er nødvendige instrumenter for at udøve samfundets straf til kriminelle. Derfor bør de have de
nødvendige ressourcer til at sikre flugtsikkerhed, ordentlig bevogtning og vagters sikkerhed. Der bør ikke
bruges penge på at sikre indsatte overdreven rekreation eller luksus, men derimod blot den nødvendige
uddannelsesmæssige og psykologiske rehabilitering.
I en moderne verden må et demokrati imødegå den stigende terrortrussel. Dette betyder en stærk og
velfinansieret efterretningstjeneste, der, uden at krænke sine borgeres rettigheder, søger at optrævle og
bekæmpe terrornetværk.

Uddannelsespolitik
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Venstres Ungdom mener grundlæggende, at uddannelsesinstitutioner skal sikres mest mulig frihed. Om det
er folkeskolen, ungdomsuddannelserne eller universiteterne, bør institutionerne i videst muligt omfang
sikres selvbestemmelse, når det gælder optag, undervisningsmetoder og økonomisk styring med mere.
Metodefriheden er hellig, og heraf følger også, at der skal være rig mulighed for niveaudeling.
Venstres Ungdom mener dog, at man fra politisk hånd bør definere et fagligt minimumspensum. Der er
intet fordækt i, at man stiller politiske krav til elevers læse- og regnefærdigheder i folkeskolen, eller
grundlæggende krav til elevers håndværksmæssige eller akademiske formåen på ungdomsuddannelserne.
Disse krav bør dog i høj grad fastlægges i samarbejde med såvel de højere uddannelsesinstitutioner som
arbejdsmarkedets parter. Disse minimumspensa skal derudover efterlade skemamæssigt rum til, at
institutionerne kan udvikle selvstændige profiler, valgfag og spidskompetencer.
Venstres Ungdom mener, at pengene skal følge eleven i stedet for skolen. Skolerne skal være i konkurrence
om at tiltrække elever ved at højne kvaliteten. Venstres Ungdom går derfor ind for en fuldstændig
ligestilling af rammerne for folkeskoler og privatskoler. Det følger heraf, at vi har selvejende institutioner.
Folkeskolen skal desuden i langt højere grad fokusere på den enkelte. Dette betyder også, at alle elever har
adgang til vejledning, der tager udgangspunkt i dem og deres kompetencer frem for statslige målsætninger.
Hvad gælder uddannelsesinstitutioners finansiering, skal institutionerne belønnes for at lykkes med faglige
løft. Vi er modstandere af sociale og geografisk betingede udligninger, og ønsker i stedet, at
uddannelsesinstitutionerne, udover deres grundfinansiering, har faglige incitamenter. Disse faglige
incitamenter bør i videst muligt omfang baseres på så objektive kriterier som muligt, som eksempelvis
resultater af eksamen.
Det er en hjørnesten i et liberalt samfund, at alle har lige muligheder for at smede deres egen lykke.
Således ønsker Venstres Ungdom ikke brugerbetaling på ungdomsuddannelser. Der kan dog indføres
gebyrer såfremt elever skifter overdrevent mellem uddannelser.
Hvad angår videregående uddannelser bør disse i højere grad drives privat og subsidieres af staten. Her bør
der desuden være en symbolsk men markant brugerbetaling for den enkelte, der sikrer, at den studerende
også investerer i sin egen uddannelse.
Uddannelse er en investering i egen fremtid, hvorfor den statsfinansierede uddannelsesstøtte bør afskaffes
og erstattes af lavtforrentede statslige lån, der kan sikre studerende et eksistensgrundlag under deres
uddannelse.

Udlændinge, flygtninge og integrationspolitik
Venstres Ungdom mener, at Danmark er forpligtet til at påtage sig sin del af det internationale ansvar, der
følger af globale flygtningestrømme. Dette skal dog foregå med respekt for, at det danske samfund i sin
grundform skal kunne overleve, og at vores demokratiske værdier ikke må komme under pres som følge af
dette ansvar. Vi ønsker derfor at hjælpe, der hvor pengene strækker længst. Så mange flygtninge som
muligt skal hjælpes i nærområderne således, at flest muligt hjælpes i vante rammer og med minimal
belastning af det danske samfund.
Som udgangspunkt skal flygtninge hjemsendes til deres oprindelige land fra det øjeblik, at dette bliver
fredeligt igen. De flygtninge, som kommer til Danmark, skal dog i den mellemliggende periode integreres i
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det danske samfund således, at de får mulighed for arbejde, uddannelse mm. Dette skal sikre, at
flygtningene ikke bliver en større udgift end nødvendigt og måske endda en gevinst for det danske
samfund. I forbindelse med hjemsendelser skal der tages højde for enkelttilfælde, hvor personer kan
vurderes til at have et særligt stærkt tilhørsforhold til Danmark. En sådan tilgang kræver desuden, at
flygtninge under deres ophold behandles anstændigt og herunder sikres retten til en hurtig behandling af
deres asylansøgning.
Som udgangspunkt anser vi integrationsindsatsen som værende et kommunalt anliggende, der dog kan
tilføres midler fra staten. Vi ønsker nemlig en lokal forankring for integrationen, da vi tror, at det er den
hurtigste vej til at kunne identificere sig med danske værdier og det danske demokrati. Venstres Ungdom
anerkender behovet for internationale aftaler på flygtninge- og asylområdet, men Danmark bør dog ikke
påtage sig et ansvar, der går udover disse internationale aftaler, men skal overholde aftalerne i den
snævrest mulige forstand med det formål at minimere antallet af flygtninge og dermed udgiften for den
danske stat. Vi ønsker en stærk ydre grænse for EU, for at lukke muligheden for at drive menneskesmugling
og desuden sikre, at illegale immigranter ikke kan krydse Europas grænser.
Venstres Ungdom mener, at udlændinge skal være velkomne, såfremt disse er selvforsørgende fra dag et,
har sundheds- og arbejdsløshedsforsikring, og udviser respekt for vores grundlæggende demokratiske
friheds- og menneskerettigheder.

Sundhedspolitik
I Venstres Ungdom mener vi, at individet skal være i fokus, og at patienten kommer i første række. Derfor
skal det danske sundhedssystem i langt højere grad udliciteres, og pengene skal følge patienten. Dermed
skal det frie sygehusvalg være muligt fra dag 1, for at sikre en hurtigt og effektiv behandling samt for at
nedbringe ventelisterne. Der er intet selvstændigt argument for, at en behandling bør foregå i det
offentlige, og det følger af vores ønske om at sætte patienten i centrum, at intet hensyn går forud for
behandlingens kvalitet, pris og tilgængelighed.
Dette bidrager til en naturligt øget konkurrence i sundhedssystemet, med øget kvalitet og lavere
omkostninger til følge. Symbolsk brugerbetaling skal ligeledes i langt højere grad være en del af vores
almene sundhedssystem således, at den enorme forskel, der er mellem psykiatrien, den almene
lægepraksis og eksempelvis tandlæger, kan udlignes med disse indtægter.
Der er akut behov for en afbureaukratisering i sundhedsvæsnet, hvilket skal være en følge af klarere, men
færre, dokumentationskrav til hospitalerne og deres medarbejdere således, at mere tid bruges på
patienterne og mindre på unødigt papirarbejde.
I Venstres Ungdom mener vi, at det danske sundhedsvæsen skal huske individet og patienten, og give
mulighed for aktiv dødshjælp i Danmark. Det er individets krop og derved også deres beslutning om at ende
deres liv fremfor at gennemgå et langt og smertefuldt sygdomsforløb hvor der ikke er mulighed for
helbredelse. Derfor mener vi, at det er nødvendigt, at lovliggøre aktiv dødshjælp.
Venstres Ungdom mener derudover, at der skal være øget prioritering i sundhedsvæsenet. For at holde
udgifterne i sundhedsvæsenet nede, er man nødt til i højere grad at træffe nøgterne og nødvendige
beslutninger, frem for blot altid at vælge den nyeste og dyreste behandling trods en relativt lille forskel.

Side 8 af 15

Kulturpolitik
Det er ikke statens opgave at definere, hvad der er dansk kultur. Kultur er noget, der sker mellem folk, og er
ikke noget smagsdommere fra staten skal beslutte. Staten har kun en enkelt opgave, når det kommer til
kulturpolitik, og det er at vedligeholde dansk kulturarv. Venstres Ungdom mener, at det er vigtigt, at vi som
nation ikke mister vores identitet i jagten på et friere og mere liberalt samfund.
Danmark understøtter en masse forskellige kulturelle tilbud, som danskerne ikke bruger. Venstres Ungdom
mener derfor, at vi skal skabe konkurrence på kulturområdet, så de bedste kulturtilbud overlever.
Finansiering af kulturelle tilbud skal derfor ske gennem brugerbetaling eller anden privat støtte og ikke af
staten. Det sørger for, at der er en bred folkelig opbakning til de kulturelle tilbud, der udbydes. Samtidig
forhindrer det staten i at agere smagsdommer, og lader i stedet befolkningen dømme.

Ligestilling
Venstres Ungdom mener grundlæggende, at alle mennesker, uanset hudfarve, køn, seksuel orientering,
religion, og social herkomst, er født lige og frie og har ret til den samme behandling.
Alle mennesker bør have lige mulighed for at udfylde deres potentiale, og derfor er det ens kompetencer
og evner, der skal være afgørende for hvilke resultater, man opnår.
Den banebrydende indsigt i liberalismen er den, at politik bliver destruktiv, når den indrettes efter
gruppetilhørsforhold baseret på træk, man ikke selv har valgt, og at det gode og frie samfund bedømmer
folk som individer på deres karakter og præstationer, som de netop selv er herrer over. Derfor tager
Venstres Ungdom afstand fra ethvert politisk tiltag, der sætter ét kollektiv op mod et andet med
udgangspunkt i identitetsmarkører som race, seksualitet og køn.
Ud fra den liberale tankegang mener vi, at ligestilling ikke betyder lige resultater, men i stedet lige
muligheder. Derfor mener Venstres Ungdom, at staten eksempelvis ikke bør lovgive om
kønssammensætning i virksomheders og organisationers bestyrelser.

IT-politik
Den globale teknologiske udvikling siden 90’erne har sat voldsomt pres på den enkelte borgers
retssikkerhed. For liberale er frihed en uindskrænket ret til at gøre, hvad man har lyst til, såvel i samfundet
som i den digitale verden inden for lovlighedens grænser. Den digitale tidsalder har bragt nye muligheder
med sig, som staten igennem de senere år er begyndt at undergrave og misbruge med massiv
masseovervågning. Venstres Ungdom mener, at grundlovens afsnit om retten til privatliv og
brevhemmelighed bør håndhæves i den digitale tidsalder. Venstres Ungdom vil være med til at sikre
borgerens fremtidige retssikkerhed imod en stats misbrug af de værktøjer, som de bliver stillet til rådighed.
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På trods af, at det i grundloven er specificeret, at alle danskere er sikret brevhemmelighed, har den digitale
udvikling gjort den tilsvarende moderne brevhemmelighed på internettet til et retsligt gråt område.
Venstres Ungdom mener, at staten aldrig skal kunne tvinge private firmaer til at skabe bagdøre i software
eller enheder, for hvad staten senere kan bruge som masseovervågningsværktøjer. Tilmed skal kryptering
aldrig brydes uden dommerkendelse, og styrken på kryptering må aldrig lovgivningsmæssigt begrænses.
Venstres Ungdom er store modstandere af masseovervågningen. Siden 2001 har vestlige samfund
nedbrudt mere og mere af borgernes retssikkerhed i kampen mod terror. Masseovervågningen har i
Danmark ført til indførslen af sessionslogning samt andre digitale masseovervågningsværktøjer uden gavn
for borgerens sikkerhed og med manglende resultater til følge. Venstres Ungdom mener, at politiet skal
kunne gøre brug af moderne overvågningsmetoder, men at politiet skal have en begrundet mistanke og
retskendelse fra domstolene, før de gør brug af den totale digitale overvågning af privatpersoner.
Masseovervågning af hele befolkning for, at ”opfange” mønstre er et uhensigtsmæssig skred i
magtbalancen mellem borger og stat.

Religionspolitik
I et liberalt samfund er alle frie til at tro på, hvad de ønsker. Dette betyder naturligvis, at der ikke kan eller
bør være en statsreligion i et liberalt samfund. Religioners organisationer og praksis er et privat anliggende,
der kan organiseres mellem individer. Et liberalt samfund er et sekulært samfund.
Heraf følger også at samfundet ikke skal indrettes efter religiøse traditioner. Staten skal ikke med lukkelove,
nationale helligdage eller lignende favorisere en religion frem for en anden - fridage besluttes af
arbejdsmarkedets parter, og offentlige institutioner skal tilpasse sig en religiøst og kulturelt mangfoldig
befolkning. Venstres Ungdom anskuer ikke religiøs mangfoldighed som et selvstændigt problem, men
mener, at religion altid skal ligge under for demokratiske rettigheder og individers religionsfrihed. Derfor
skal staten heller ikke diskriminere en eller flere religioner, men blot stå vagt om disse rettigheder.

Forsvarspolitik
Forudsætningen for en liberal udenrigspolitik er stærke alliancer og et stærkt forsvar. Danmark er afhængig
af NATO, og NATO er det primære instrument gennem hvilket, vi kan praktisere vores udenrigspolitiske
målsætninger de steder, hvor militær magt er påkrævet. Som et lille land skal vi investere betragtelige
ressourcer i forsvaret for at have reel indflydelse, og dette betyder også, at det danske forsvarsbudget bør
ligge på et niveau, der er væsentligt højere end vores NATO-forpligtigelse.
Ligeledes skal vi bygge vores generelle forsvarspolitik op om vores alliancer. Værnsintegrering, fælles
øvelser og fælles militære efterretninger er væsentlige instrumenter, hvis Danmark skal være en integreret
del af Den Vestlige Verdens fælles forsvarspolitik. Dette betyder også, at fælles missilskjolde, radarnetværk
og deslige er initiativer, som Danmark bør deltage i.
Et effektivt militær er et professionelt militær. Derfor skal forsvaret have adgang til det nyeste og bedste
udstyr, og være bemandet af professionelle soldater. Det følger heraf, at værnepligten skal afskaffes, og at
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hjemmeværnet afvikles, så pengene går til et professionelt militær fremfor til opgaver, som sagtens kan
løses af frivillige - også udenom det danske forsvar.

Europapolitik
EU er fredens og frihedens projekt. Bag det EU, som vi kender i dag, ligger tanken om at knytte de
europæiske lande tættere sammen gennem frihandel og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft,
hvorved fremtidige konflikter og krige undgås. I Venstres Ungdom kæmper vi for en styrkelse af netop disse
principper frem for et EU, der fremstår som et overregulerende og bureaukratisk monster.
Selvom EU’s grundtanker bygger på frihandel, er realiteten i dag, at EU fører en protektionistisk
handelspolitik i forhold til resten af verden. Det er til skade for EU’s egne borgere såvel som de mennesker,
der lever i den tredje verden. Derfor bør EU afvikle såvel sine erhvervsstøtteordninger som sine
toldbarrierer.
I Venstres Ungdom anerkender vi, at EU mangler gennemsigtighed og mener, at der er behov for, at den
generelle struktur i EU reformeres på en sådan måde, at EU kommer tættere på den enkelte borger og
bliver mere demokratisk. Dette forudsætter blandt andet, at de demokratisk valgte repræsentanter har
mulighed for at fremsætte beslutningsforslag, og at kommissionen i større grad er afhængig af
parlamentets flertal. Der skal være større fokus på integration i dybden, men som udgangspunkt skal EU
være åben for alle europæiske lande, der opfylder kravene til medlemskab og deler demokratiske værdier.

Socialpolitik
Som liberale anser vi støtte til socialt svage som en opgave, der i høj grad skal løftes af civilsamfundet med
støtte fra staten. Det offentlige, frivillighed og det private skal spille sammen så alle mennesker, uanset
deres individuelle udfordringer, opnår den bedst mulige levestandard. Ingen kan fraskrive sig ansvaret
alene fordi, de har betalt skat, og det er centralt, at vi anser alle socialt udfordrede som individer, der
primært skal løftes af frivillige fællesskaber.
Staten skal i højere grad fokusere sin socialpolitiske indsats på de, som virkelig har behov for den. Vi skal
ikke omfordele fra de stærkeste til de stærke, men derimod sætte kraftigt ind for at hjælpe de grupper, der
ikke kan hjælpe sig selv.
Det er dog samtidig afgørende, at staten er sin opgave voksen. Skoler, børnehaver og andre offentlige
institutioner skal være årvågne og skal have både beføjelser og ressourcer til at indrapportere potentielle
omsorgssvigt. Vi anerkender, at mange sociale problemer kan løses bedre, hvis de opdages tidligt.
Ligeledes skal definitionen af handicap som social problemstilling laves om. Der skal i højere grad foretages
individuelle vurderinger, så den enkelte får adgang til de ydelser, vedkommende har brug for uden
unødvendigt bureaukrati og lange venteperioder. Psykiske og fysiske handicap skal vurderes ud fra, hvor
meget den handicappede forhindres i at deltage i samfundet, og såkaldte identitetsforstyrrelser som
transkønnethed skal ikke behandles som handicap, men derimod som individers forskellighed og ret til at
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definere deres egen identitet. Hvor det er muligt, bør det også være intentionen med den støtte, som
handicappede og socialt udsatte modtager, at disse personer skal have øget deres funktionsniveau og
hjælpes mod en hverdag, hvor de i højere grad kan deltage på normale vilkår i civilsamfund, arbejdsliv og
socialt liv. Desuden skal disse individer i videst muligt omfang tage ansvar for deres eget liv. Der skal ikke
tildeles unødvendig støtte og ydelser, da disse kun fastholder den udsatte i en passiv situation.
Venstres Ungdom mener desuden, at det skaber socialpolitiske problemer, når i forvejen udsatte grupper
marginaliseres med forbud og politisk stigmatisering. Frivillig adfærd som prostitution og narkotikaforbrug
bør derfor ikke mødes med forbud, men derimod med hjælp til de, som har behov for den.

Arbejdsmarkedspolitik
Venstres Ungdom anser det danske arbejdsmarked som relativt velfungerende og effektivt.
Arbejdsmarkedet skal fortsat være bygget op omkring arbejdsgivere, lønmodtagere og deres respektive
organisationer. Staten skal blande sig uden om forholdene på arbejdsmarkedet og alene sikre den enkeltes
frihed og rettigheder. Venstres Ungdom mener, at det er i er den offentlige interesse at hjælpe folk i
beskæftigelse, såfremt de er på offentlig forsørgelse. Dette ansvar ligger hos kommunerne, og det er fuldt
og fast dem, der bestemmer, hvorledes denne beskæftigelsesindsats skal faciliteters.
I Venstres Ungdom er vi modstandere af et offentlig finansieret pensionssystem og mener, at det er den
enkeltes ansvar at spare op til sin egen alderdom. Derfor bør folkepension afskaffes og i stedet erstattes af
et lovkrav om pensionsopsparing. Vi mener inden for dette system, at personer, der ufrivilligt har stået
uden for arbejdsmarkedet i længere perioder, skal have mulighed for støtte af staten, såfremt dette er
nødvendigt. I Venstres Ungdom mener vi, at det aldrig kan være statens opgave at regulere
arbejdsmarkedets vilkår. Markedets udvikling skal ske gennem naturlige markedskræfter, hvor
arbejdsmarkedets parter står for det. Ydermere anser Venstres Ungdom det enkelte individs ret til selv at
vælge fagforening som en grundpille i det danske arbejdsmarked. Heraf følger også, at ingen fagforening
kan forhandle på et individs vegne mod dets vilje.

Erhvervspolitik
I Venstres Ungdom mener vi, at erhvervspolitik først og fremmest skal handle om at gøre produktion og
udvikling så let for virksomhederne som overhovedet muligt. Derfor skal bureaukratiet saneres og
kontakten til det offentlige forenkles. Vi afskyer ”pick the winner”- strategien og vil i stedet give alle
virksomheder de bedst mulige rammevilkår og betingelser for afsætning.
Venstres Ungdom ønsker generelt, at forbedre rammevilkårene for de danske virksomheder. Det bør ske
gennem en meget lav selskabsskat, generelt lave punktafgifter og en generelt fair konkurrence uden
forvridende elementer såsom erhvervsstøtteordninger.
Vi mener, at Danmark bør have en aktiv handelsstrategi og gøre mere for at bane vejen for eksport til nye
markeder. Det kan ske ved at styrke repræsentationen på de danske ambassader og tilbyde netværk for
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virksomhederne. Det er dog vigtigt at understrege, at denne indsats kommer i tillæg til en generel
forbedring af virksomhedernes konkurrencevilkår.
Venstres Ungdom mener, at det er af stor vigtighed, at de administrative byrder for virksomhederne
nedbringes. Det offentlige pålægger i dag virksomhederne alt for meget bureaukrati, der ofte synes helt
formålsløst. Byrderne går særligt hårdt ud over de selvstændige og små̊ erhvervsdrivende, der må afsætte
relativt mere tid til bureaukratiet end de store. De mange regler og love ødelægger fleksibiliteten og
begrænser derfor mulighederne for nytænkning.
Selvstændighedskulturen og iværksætterånden betragter Venstres Ungdom som værende fundamental for
den danske økonomi. Desværre er der færre og færre unge, der starter egen virksomhed. Derfor bør der
gøres en ekstra indsats for at gøre det attraktivt at begynde for sig selv.

Miljø og landbrugspolitik
I Venstres Ungdom er landbruget en del af vores DNA. Det er der som vores grundlæggere kommer fra.
Derfor skal vi også kære og sikre os, at vores landbrug bliver sikret de bedste og mest fordelagtige vilkår, til
at skabe et stærkt dansk landbrug på et globalt hårdt marked. Det danske landbrug er i forvejen et af
verdens grønneste landbrug – både miljømæssigt og klimamæssigt. Derfor skal landbruget heller ikke
straffes urimeligt hårdt. Vores afgifter i Danmark skal følge de europæiske på området – vi skal ikke lave
særafgifter, der rammer danske landmænd hårdere end deres europæiske kollegaer.
Enhver generation har også pligt til at levere verden videre til den næste generation i en tilstand, der er den
samme eller bedre end da de overtog den. Det er en stor opgave, som er svær. Derfor skal vi gøre rigtig
meget, for at vores natur er i topform. Vi skal sikre, at hvis man skader miljøet og naturen gennem sin
forretning eller sine handlinger, skal man erstatte de skader, man har påført. Det er kun rimeligt, at dem
der skader miljøet og naturen, er dem der betaler for vedligeholdelse af den.
Dog må vi sikre, at det afgiftssystem som også foreligger på miljøområdet, ikke er alt for kompliceret og
rigidt. I dag er afgiftsystemet – særligt på miljøområdet – meget kompliceret. Afgiftsjunglen skal barberes,
så vores afgiftssystem bliver mere simpelt. I dag er det totalt uforståeligt, og det er næsten umuligt at
operere i branchen uden tornhøje udgifter til advokater. Sådan skal det ikke være – derfor skal
afgiftssystemet nytænkes.

•
•
•
•

Landbruget skal have bedre vilkår
Vi skal sikre et godt miljø og en rig natur
Afgifter skal målrettes, så dem der forurener, skal erstatte for deres forurening
Afgiftssystemet skal forsimples

Klimapolitik
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Den globale opvarmning er en af vores tids største udfordringer. Derfor kræver det også omfattende
løsninger, men vi skal også bevare fatningen. Vi skal ikke købe ind på en dagsorden, der er spækket med
misinformation og skåltaler uden konkret indhold.
I Venstres Ungdom går vi ind for, at vi som samfund skal bestræbe os på at reducere vores udledning af
drivhusgasser. Men vi vinder ikke kampen ved at stå alene. Vi mener, at en af vores vigtigste opgaver er at
sikre at vi får reduceret udledningen på global plan. Danske løsninger på globale problemer, er vores bedste
måde at hjælpe med at sikre verden mod en global katastrofe. Derfor skal vi sikre, at danske virksomheder
bliver belønnet for at producere innovative løsninger. Derfor skal vi forbedre virksomhedernes muligheder,
så kan konkurrere på det globale marked. Vi skal have sænket afgifter, vi skal have fjernet rigide regler og vi
skal gøre det grønne valg til det lette valg.
Samtidig må vi også erkende, at der er industrier i Danmark, der er skadelige. Derfor skal vi også målrette
vores afgifter, så afgifterne afspejler ens udledning. Samtidig skal vi sikre, at pengene som vi opkræver
igennem afgifter på klimabelastning, også skal gå til støtte og forskning i grøn energi. Pengene skal ikke gå
til udbygning af den i forvejen alt for omklamrende velfærdsstat.
Slutteligt skal vi se potentialet i de alternative, nytænkende og innovative klimaløsninger. Derfor skal vi ikke
afskrive muligheden for gode løsninger med dårlig lovgivning. Vi skal ikke forbyde forskningen eller
udviklingen af nogle energikilder, der kan være med til at løse de globale klimaudfordringer – som vi
desværre har set eksempler på i fortiden.
•
•
•
•

Vi skal sikre en reduktion i udledningen drivhusgasser – både i Danmark og verden.
Vi skal sænket afgifter i alle sektorer, der lammer mulighederne for grønne virksomheder.
Vi skal sikre, at de virksomheder der sviner, også er dem der betaler.
Slutteligt skal vi sikre, at vi ikke spænder ben for nye innovative klimaløsninger med dårlig
lovgivning

Transportpolitik
I Venstres Ungdom mener vi, at man skal sikre mest mulig frihed for den enkelte og størst mulig mobilitet.
Derfor bør der ikke skabes kunstig efterspørgsel af kollektiv trafik, men derimod investeres i den
infrastruktur, der er behov for, med fokus på at projekterne er samfundsøkonomisk rentable, hvorvidt det
gælder vejanlæg, jernbaneanlæg eller andre transportpolitiske anlæg. Derudover bør man altid sikre, at
den i forvejen eksisterende kapacitet udnyttes bedst muligt.
Vi ønsker en privatisering af al drift af kollektiv trafik. Togdrift såvel som busdrift skal i højere grad være
præget af det frie markeds konkurrence. Ikke desto mindre er det afgørende, at den grundlæggende
infrastruktur, som jernbaner og deslige forbliver på offentlige hænder således, at der ikke opstår private
driftsmonopoler. Venstres Ungdom ønsker at afskaffe registreringsafgiften på motorkøretøjer og bibeholde
de nuværende bil- og brændstofafgifter således, at afgifterne modsvarer de negative eksternaliteter, og at
man i højere grad betaler efter forbrug.
Venstres Ungdom ønsker, at ophæve fartbegrænsningen på motorveje. Dog skal dynamiske fartgrænser
tages i brug, hvor det ikke er hensigtsmæssigt på grund af vejr, trængsel og vejens forløb.
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I Venstres Ungdom hylder vi de teknologiske fremskridt og de muligheder, de giver. Om det er deleøkonomi
eller teknologiske landvindinger, bør lovgivningen aldrig stå i vejen for at nye transportformer kan vinde
frem på det frie markedsvilkår.
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