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FORORD
Politik er mere end dag til dag-lovgivning. Politik handler om mere end tal og analyser. Politik hand-
ler først og fremmest om principper. Folkevalgte politikere kan have en tendens til at glemme, at den 
førte politik ikke bare påvirker en tilfældig lovtekst, men sætter rammerne for en samfundsdebat, 
der er med til at definere fremtidens Danmark. I Venstres Ungdom ved vi, at den bedste fremtid er en 
liberal fremtid.  Forudsætningen for, at det kan lykkedes, er ikke bare et sundt liberalt kompas, men 
også evnen til at sætte ord på retningen. At beskrive de principper vi følger.

Da den første lokalforening i Venstres Ungdom blev stiftet i 1908, var det med ønsket om at samfun-
det skulle udvikle sig i en mere liberal retning. Man ønskede ikke at knytte sig til et bestemt parti, 
men i stedet til bestemte politiske principper. Disse principper blev benævnt som “Venstres ledende 
idéer”. De kunne, med lige så stor ret, have heddet “de liberale ideer”. Ved Venstre forstod man nemlig 
mere end blot et parti. Man forstod de principper der lå bag.

Til den dag i dag, har vi i Venstres Ungdom vedholdt at føre vores egen, uafhængige politik, og det 
grundlag, hvorpå vi blev stiftet for 114 år siden, ligger stadig fast. “Venstres ledende ideer” er de 
sam-me som dengang: 

Det er ideen om politik med individet i fokus. Et princip om folkets selvstyre, den personlige, politiske 
og åndelige frihed. Det er princippet om en lovgivning der skal hjælpe den enkelte til selvhjælp, og 
hjælpe dem, der er slået ud af sygdom og alderdom, men som også med en forventning om, at de der 
kan bidrage, gør det. 

Den politiske ramme for vores politiske ungdomsorganisation står i dag skrevet i vores princip-
pro-gram. Det beskriver vores grundlæggende værdier og visioner for samfundet. 

Fremtiden er ungdommens. Derfor er det afgørende, at alle liberale unge deltager aktivt i kampen for 
at udbrede det liberale budskab. Principperne bliver aldrig forældede. Dette principprogram er vores 
udgangspunkt - vores ledende idéer - for, hvordan vi skaber det bedste samfund for dig, og mig og 
for fremtiden.

God læselyst!

 

Maria Ladegaard 
Landsformand
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DET LIBERALE GRUNDLAG
Alle mennesker skal have friheden til at leve deres liv som de vil, med alt hvad det indebærer. Vi tror 
på individets ukrænkelige ret til selvbestemmelse, hvad end det så måtte komme til. Vi tror på, at folk 
ved bedst selv - om de vil ryge, om de vil spise sundt eller usundt, træne, hvad man vil have på af tøj, 
om man vil rejse jorden rundt eller hvilken beskæftigelse man ønsker sig. Frihed er nøgleordet.

Danmark skal være et oplysnings- og deltagelsessamfund, der baserer sig på borgernes aktive 
enga-gement. Vi lever i et demokrati og tror på demokratiske værdier. Statens opgave, i et liberalt 
samfund, handler om at sikre at alle borgere har lige muligheder i livet. Vi tror ikke på staten som en 
begræn-sende faktor, tværtimod.
Vi tror på frihed under ansvar. Vi tror ikke på friheden fordi frihed. Der er vi nødt til at bære et ansvar 
for, at det vi gør, og den politik vi fører, hænger sammen i virkelighedens verden.  Dette er alt sam-
men ud fra parolen om at individets frihed går til egen næsetip. 

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 væl-
ger, uan-set om der er tale om usunde madvaner, rygning eller lignende, og man er derfor i sidste 
ende selv herre over eget liv og egen krop. Det værende på godt og ondt. Mennesker er forskellige og 
har forskel-lige 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. Der-for 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 over-
hovedet muligt i bor-gerens liv og hverdag.

Retten til egen ejendom 
Ejendomsretten er fundamentet for en retsstat, hvor befolkningens ejendele og ejendom ikke kan 
fra-tages 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.

Lige muligheder for alle 
Venstres Ungdom mener grundlæggende, at alle mennesker, uanset hudfarve, køn, seksuel orien-
te-ring, religion, og social herkomst, er født lige og frie og har ret til den samme behandling. For os 
hand-ler det om lige muligheder for alle. Vi anerkender den forskelsbehandling der hersker overfor 
minori-teter, for hvem staten bærer et ansvar for også at beskytte deres rettigheder.
 

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, så beslutningerne, og dermed indflydelsen, rykker tættere på borgerne. 
Dette betyder også, at decentrale demokratiske instanser som kommunerne er centrale for opbyg-
nin-gen og styringen af den offentlige sektor.
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DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN 
Velfærd må gerne være en god forretning 
Venstres Ungdom mener, at individet skal være i fokus, og at patienten kommer i første række. Der-
for skal det danske sundhedssystem i langt højere grad udliciteres. Pengene skal følge patienten. 
Det of-fentliges rolle er at informere borgerne om muligheden vedrørende frit valg. Det frie valg skal 
være en mulighed fra dag ét, for at sikre en hurtig og effektiv behandling. 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.

Symbolsk brugerbetaling skal ligeledes i langt højere grad være en del af vores almene sundheds-
sy-stem. Uligheden mellem fysisk og psykisk sundhed skal udlignes med disse indtægter, så psykia-
trien til gengæld opprioriteres og styrkes markant, og ventelisterne nedbringes. 

Retten til egen sundhed
I Venstres Ungdom mener vi grundlæggende at borgerne selv er ansvarlige for deres sundhed. 
Derfor mener vi, at den personlige frihed skal gå forud for hensynet til folkesundheden. Det er ikke 
statens rolle at træffe beslutninger på vegne af befolkningen. 
 

DET SOCIALE I FOKUS
Troen på individet, et opgør mod åndelig fattigdom
Vi mener ikke, at man kan retfærdiggøre et omfordelingssamfund, der omfordeler fra middelklasse 
til middelklasse. Danskere skal ikke gøres afhængig af en velfærdsstat, som træffer valg og priorite-
ringer på deres vegne. Derfor mener vi, at staten bør slankes, så vi slipper de ressourcestærke fri og 
sikrer, at der skabes plads til at samfundet kan tage hånd om de mennesker som er ude af stand til 
at klare sig selv. Som liberale anser vi støtte til socialt svage som en opgave, der i høj grad skal løftes 
af civil-samfundet med støtte fra staten. Desuden bør frivillig adfærd som sexarbejde og narkotika-
forbrug ikke mødes med forbud, men hjælp.

Børn og unge
Børn og unge bør have adgang til gode institutioner. Vi tror ikke at bureaukrati og normeringer, men 
på faglighed og konkurrence. Vi mener, at familierne bør have ret til at indrette sig, som de ønsker 
bedst muligt. Vi mener at børnenes trivsel og opdragelse alene er forældrenes ansvar. Derfor skal 
pengene følge familierne og det enkelte individ, så de selv kan beslutte, hvilke løsninger der er bedst 
for dem. Ingen familier er ens og derfor skal de offentlige og private tilbud heller ikke være det.

Det er dog afgørende, at staten er sin opgave voksen. Skoler, børnehaver og andre offentlige insti-
tutio-ner skal være årvågne, og have både beføjelser og ressourcer til at indrapportere potentielle 
omsorgs-svigt. Vi anerkender, at mange sociale problemer kan løses bedre, hvis de opdages tidligt.

Handicap
Personer med fysisk og psykisk handicap skal behandles som enkelte individer og skal have hjælp 
til at være del af arbejdsmarkedet, hvis ladsiggørligt. Det er også intentionen med den støtte, som 
handi-cappede og socialt udsatte modtager, at disse personer skal have øget deres funktionsniveau 
og hjæl-pes mod en hverdag, hvor de i højere grad kan deltage på normale vilkår i samfundet. Dette 
er ikke blot en rolle staten alene skal løse, men noget som den enkelte og civilsamfundet også skal 
bidrage til.
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MÅLET ER EGEN BOLIG
I det liberale verdenssyn er boligen - den private ejendom - helt central for at sikre både velstand 
og frihed. Det er en af de største enkeltstående investeringer som de fleste danskere kommer til at 
fore-tage sig gennem sit liv. Derfor ser vi, som liberale, også gerne, at man kommer til at eje sin egen 
bolig - men anerkender samtidig, at der findes folk for hvem dette ikke er en prioritet. 

Et bedre boligmarked 
Alt for meget bøvl og bureaukrati underminerer muligheden for et effektivt boligmarked. Den rigide 
og uretfærdige bolig- og huslejeregulering, leverer alt for kontraproduktive resultater, til ulempe for 
langt størstedelen af borgerne. Lige nu afgøres din skæbne på boligmarkedet desværre i alt for høj 
grad af skumle aftaler under bordet. Netværk, lokumsaftaler og decideret held er de afgørende ele-
menter, hvorimod indsats, betalingsvillighed og tålmodighed synes nærmest ligegyldig.  Vi skal ikke 
undermi-nere borgerne, markedet og fornuften. I stedet vil vi anvende markedskræfterne proaktivt, 
til at bringe mest mulig nytte og fairness til borgerne. Boligmarkedet burde ikke være et fordækt lot-
teri, men et transparent handelssted. Der er brug for meget mere marked - og meget mindre detail-
styring.

Lige muligheder uanset postnummer
Det skal sikres, at flest mulig har mulighed for at bo over det meste af Danmark - dermed ikke sagt 
at det er en menneskeret at bo i København K. Men vi må sikre os, at vi ikke fra statens side skaber 
skæve incitamenter der ekskluderer visse grupper fra at bo i bestemte områder - hvad enten det er 
på Frede-riksberg eller i landdistrikterne. Dertil skal vi hjælpe de der lever på kanten af samfundet. 
Det er vig-tigt, at vi tager hensyn til folk med særlige behov og skaber botilbud til alle funktionsni-
veauer. Det skal hverken være hvor du bor eller hvor du fødes, der skal afgøre dine muligheder eller 
rettigheder. 

UDDANNELSE AF HØJESTE KVALITET
Frihed til uddannelsesinstitutionerne
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 
niveaude-ling og egen tilgang til seksualundervisning. Institutionerne skal belønnes for at lykkes med 
faglige løft. Vi er principielt modstandere af sociale og geografisk betingede udligninger. Vi ønsker 
faglige incita-menter som, i videst muligt omfang, bør baseres på objektiver kriterier.

Elevers trivsel og bedre vejledning er første prioritet
Vejledningen på alle uddannelsesinstitutioner skal forbedres markant, og det er vigtigt, at vejlederne 
kender til det, de skal rådgive i. Vi står på, at der skal være flest mulige valg til studerende i Dan-
mark. Omvendt så lever vi i en omskiftelig, stadigt globaliserende verden. Det er sværere at være 
ungt men-neske i dag, end det var for den tidligere generation. Vi ønsker en vejledning der ikke kun 
hjælper unge mennesker med valg af uddannelse, men også hvordan man færdes i livet. Muligheder 
er gode, men uden vejledning bliver valgene svære. Desuden skal der være et såkaldt trivselsfokus, 
fra man træder en ad døren i indskolingen med gummistøvler og flyverdragt, til man har fået sit 
eksamensbevis i ud-skolingen, så man er klar til nye udfordringer. Unge mennesker skal have voks-
ne de kan betro sig til. Unge mennesker skal være glade for den de er - det må være grundskolens 
første prioritet.
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Lærerne ved bedst
Man skal fra politisk hånd definere et fagligt minimumspensum. Der er intet fordækt i, at man stiller 
politiske krav til elevers læse- og regnefærdigheder i grundskolen, eller grundlæggende krav til ele-
vers håndværksmæssige eller akademiske formåen på ungdomsuddannelserne. Disse krav bør dog, 
i høj grad, fastlægges i samarbejde med såvel de højere uddannelsesinstitutioner som arbejdsmar-
ke-dets parter. Disse minimumspensa skal derudover efterlade skemamæssigt rum til, at institutio-
nerne kan udvikle selvstændige profiler, valgfag og spidskompetencer. Det sagt, så skal underviserne 
i høje-ste grad selv sammensætte deres undervisning, uden at skulle tage for meget hensyn til, hvad 
der er bestemt fra centralt hold. Ved mest mulig faglig frihed, opnås gladere elever og lærere.

Privat og offentlig er ikke hinandens fjender
Der skal være en sund konkurrence mellem privatskoler og folkeskoler. Vi ønsker ro om en ens 
kob-lingsprocent, da det skaber en fair konkurrence, hvor privatskolerne har en stabil og klar viden 
om de kommende års budgetter. Samtidig skal frirummet for privatskolen fastholdes, så der kan la-
ves skole med færre krav end i folkeskolen. Vi vil skabe et incitament for, at der er andre muligheder 
end folke-skolen.

Uddannelse er for alle
I uddannelsessystemet skal alle have lige muligheder. Uddannelse skal, uagtet størrelse på pungen 
og social baggrund, være for alle. Vi ønsker at ordblinde og andre med handicap, skal have lige ret til 
hjælp ligegyldigt alder. Videregående uddannelser bør i højere grad drives privat og subsidieres af 
sta-ten. Uddannelse er en investering i egen fremtid, hvorfor den statsfinansierede uddannelsesstøt-
te bør afskaffes og erstattes af statslige lån, der kan sikre studerende et eksistensgrundlag under 
deres ud-dannelse. 

Alle faggrupper fortjener respekt
Der skal ikke gøres forskel på, om man ønsker at være smed eller jurist. Vi må aldrig glemme, at 
det er dem, der er uddannet fra erhvervsuddannelserne, som skal skabe vores fremtidige velfærd, 
teknologi-er og grønne omstilling. Vi skal uddanne til arbejde og ikke arbejdsløshed. Institutioner 
der tilbyder uddannelse i Danmark skal have et klart incitament til at uddanne, så det tilstræbes, at 
arbejdsmarke-det mættes.  
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RETSSTATEN
Retsstaten som værn for demokratiet
Retsstaten er essentiel for et liberalt og demokratisk samfund. Venstres Ungdom ønsker et retsvæ-
sen, 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 oprethol-
delse, at der fin-des et stærkt politi og uafhængige domstole. Politiet skal have ressourcer nok til at 
bekæmpe alle for-mer for kriminalitet, og domstolene skal have ressourcer til at sikre en anstændig 
behandlingstid. Desuden skal domstole i høj grad tage udgangspunkt i individet.

Truslen om terror
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.

Ansvarlig strafudmåling
Vi ser med største alvor på både personfarlig og økonomisk kriminalitet, men mener, at personfar-
lige forbrydelser bør straffes hårdere end økonomiske. Fængsling er statens strengeste og mest ef-
fektive middel til at forsvare sine borgere mod forbrydelser. Derfor mener Venstres Ungdom, at høje 
fæng-selsstraffe, der afspejler forbrydelsens alvor, er af afgørende betydning. Det er afgørende for 
offerets retsfølelse, og samfundets evne til at forsvare sig selv mod voldelige forbrydelser, at ingen 
personfar-lige forbrydelser straffes for let. Hensynet til offeret skal som udgangspunkt altid skal veje 
tungere end hensynet til gerningsmanden.

Fængsler vi kan være stolte af
Fængsler er nødvendige instrumenter for at udøve samfundets straf til kriminelle. Derfor bør de have 
de nødvendige ressourcer til at sikre fængslerne ordentlig bevogtning og fængselsbetjentes sikker-
hed. Der bør ikke bruges penge på at sikre indsatte overdreven rekreation eller luksus, men derimod 
blot den nødvendige uddannelsesmæssige og psykologiske rehabilitering.

Tilbage i samfundet igen
Venstres Ungdom tror på et retsvæsen, der beror på fornuft og hensyntagen til gerningsmandens 
mu-lighed for at resocialisere sig i samfundet, og finde vej ud af den kriminelle løbebane, men en 
livstids-dom bør betyde livstid, og muligheden for store strafrabatter skal afskaffes. 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 tidlige-
re straf-fede uden dommerkendelse. Den personlige frihed er ukrænkelig, og enhver form for statslig 
overvåg-ning kræver dommerkendelse.

MENINGSFULDT ARBEJDE
Når mennesker indgår i forpligtende relationer med andre mennesker, så belønnes vi med følelsen af 
at høre til. At bidrage. At være noget for andre. Og ikke mindst for os selv. Det er ud fra denne devise, 
at Venstres Ungdom mener at arbejde og det at have noget at stå op til om morgen, er noget af det 
mest essentielle for individet i et moderne demokratisk samfund.
 
Beskæftigelse med individet i centrum
Arbejde skaber mening. Både menneskeligt og økonomisk. Derfor vil det altid være en målsætning 
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for Venstres Ungdom, at så mange mennesker som overhovedet muligt indgår i det arbejdende 
fælles-skab. Dette kræver en aktiv beskæftigelsespolitik, hvor den enkelte tager ansvar for at kom-
me i be-skæftigelse. Venstres Ungdom ser kritisk på jobcentres kontroltyranni, som skaber ødelagte 
menne-sker og en milliardregning til skatteyderne.
 
Det skal kunne betale sig at arbejde
Venstres Ungdom betragter arbejde som kilden til personlig frihed, da beskæftigelse giver økono-
misk frihed for den enkelte til at leve det liv, som den enkelte ønsker at leve. Derfor er det et selv-
stændigt mål for Venstres Ungdom, at skatten på arbejde sænkes, så alle flittige og hårdtarbejdende 
danskere får mere ud af de mange timer, der tilbringes på arbejdspladsen. Omvendt følger det natur-
ligt heraf, at ydelsesniveauet for danskere i den arbejdsdygtige alder skal holdes på et niveau, hvor 
der altid er en markant tilskyndelse til at arbejde. Velfærdssamfundet hænger kun sammen, hvis alle 
bidrager, og derfor er det voldsomt bekymrende, når antallet af danskere i den arbejdsdygtige al-
der, som modtager offentlig støtte har været i kraftig vækst siden velfærdsstatens indførelse. Færre 
danskere i den ar-bejdsdygtige alder skal leve af offentlige ydelser, og i stedet blive selvforsørgende. 
Dette kræver re-former, så det danske arbejdsmarked bliver mere velfungerende.
 
Vi skal værne om den frie organisering
En af hjørnestenene i det danske arbejdsmarked er den danske model. Venstres Ungdom betragter 
modellen som et gode, da den sikrer minimal politisk indblanding på arbejdsmarkedet. Dette må 
dog aldrig resultere i, at arbejdende danskere presses til indmeldelse i specifikke fagforeninger, for 
at undgå repressalier såsom chikane og mobning. Venstres Ungdom vil til hver en tid forsvare fag-
for-eningsfriheden, som den grundlovssikrede ret den er. Dette indebærer både retten til at være 
med i en fagforening, men også det at fravælge faglig organisering. Et fagforeningsmedlemskab bør 
nemlig væ-re et personligt valg, som staten ikke skal blande sig i.
 
Personligt ansvar for pension og hjælp til nedslidte 
Venstres Ungdom mener, at det personlige ansvar bør fylde mere på arbejdsmarkedet, så den en-
kel-tes ønsker kan udleves gennem personlige valg. Det er helt centralt, at det bliver lettere at spare 
op til egen pension, så staten for fremtiden ikke skal bruge et trecifret milliardbeløb på offentlige 
pensions-ordninger. Det bør ikke være en statslig opgave at udbetale pension universelt, men kun til 
dem med behov, og derfor anser Venstres Ungdom det som en liberal dyd, at man også efter pensi-
onsalderen forsørger sig selv, før man lader sig forsørge af staten. Med dette grundlæggende princip 
kan vi sikre, at folk med reelle behov får hjælp, og samtidig sikre, at den enkelte kan beholde flere af 
sine egne pen-ge selv. 

MINDRE SKAT - MERE VÆKST
Et nødvendigt onde
Vi betragter SKAT som et nødvendigt onde, der er krævet for at kunne løse opgaver som retsvæsen, 
politi, forsvar, uddannelse og støtte til mennesker, der ikke kan klare sig selv. Derfor mener Venstres 
Ungdom også at skatten skal holdes på et absolut minimum. Det skal føre til en markant mindre stat, 
der ikke leder efter nye steder hvor den kan tage vores penge, men derimod steder hvor vi kan få lov 
at beholde mere af hvad der retmæssigt er vores. 

Pengene skal passe
Målet med pengepolitikken skal være at sikre en stabil økonomi med organiske prissignaler, fremfor 
fra centralt hold at skulle bestemme en given efterspørgsel. Derfor må det entydige mål for staten 
også være at bekæmpe inflationen.
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Et økonomisk ansvar
Venstres Ungdom fordrer parolen om frihed under ansvar. Derfor mener vi, at enhver generation må 
tage ansvar for deres økonomiske beslutninger. Det er ikke holdbart for staten blot at gældsætte sig 
ud i fremtiden, frem for at finansiere sin politik. Det er at sende regningen, og dermed ansvaret, vide-
re til de næste generationer, og det ønsker vi aldrig. De, der tager ansvar, skal også belønnes for det. 
Derfor skal vi indrette et skattesystem, hvor der ikke findes scenarier, hvor man kan få flere penge 
for at stre-ame Netflix på sofaen end ved at tage på arbejde klokken fem om morgenen. Dette er både 
et økono-misk og moralsk kerneprincip i måden vi ønsker at opbygge samfundet på.

Væk med labyrinter i det offentlige
Vi skal indrette vores skattesystem på en sådan måde, at omkostningen ved at løfte de opgaver, som 
vi nu engang anerkender at staten skal udføre, mindskes på enhver mulig måde. Alt for meget bøvl 
og bureaukrati stammer i dag fra fuldstændig unødvendige og arbitrære afgifter og fradrag. Derfor 
skal de danske skatter og afgifter ikke regulere borgernes adfærd, men udelukkende tage hånd om 
væsent-lige eksternaliteter.

En lille økonomi i en stor verden
Det globale udsyn er centralt for Venstres Ungdom. Dette kommer blandt andet til udtryk ved den 
glo-bale skattekonkurrence, som er en helt central medvirkende faktor, for at sikre friheden og gode 
skat-tevilkår for borgere og virksomheder verden over. Derfor ser vi, i Venstres Ungdom, også til med 
skep-sis når man blandt andet i OECD-regi laver aftaler om fælles skattegrænser.

Vi skal udvikle, udforme og omfavne hele den revolution som open source-økonomien bibringer. Det 
er den måske største enkeltstående faktor der kommer til at ændre fremtidens økonomier. Vi ser 
ind i en meget mere decentral verdensorden, hvor blockchain-teknologien og deleøkonomi vil føre til 
en meget større demokratisering. Med disse visionære, decentrale og demokratiske strukturer, vil vi 
også glæ-deligt se til at ejendomsretten vil blive meget mere udspredt og sikret. Og når flere får del i 
ejendoms-retten – så får flere også del i demokratiet og velstanden.

KULTUR HVOR ALLE KAN VÆRE MED
Kultur i bredden
Det er ikke statens opgave at definere, hvad der er dansk kultur. Kultur er noget, der sker mellem 
folk, og er ikke noget staten skal beslutte. Der skal skabes konkurrence på kulturområdet, så kun de 
bedste kulturtilbud overlever. Statens primære opgave, på kulturområdet, er at vedligeholde dansk 
kulturarv. Det er vigtigt, at vi som nation, ikke mister vores identitet i jagten på et friere og mere libe-
ralt samfund. 

Religion i Danmark
Vi tror på den grundlæggende religionsfrihed, og mener, at individet skal have lov til at bestemme 
selv. Kirke og stat skal fuldstændig adskilles, hvilket indebærer, at alle skal have friheden til at udøve 
deres religion, så længe det foregår på en fredelig måde, og ikke begrænser andre mennesker. Som 
led i religionsfriheden, tror vi ikke på at staten skal begrænse individets ret til at udøve fredelig reli-
gion. Ej heller skal staten agere dommer over hvilken religion der er vigtigere end en anden. Staten 
skal ikke diskriminere en eller flere religioner, men blot stå vagt om disse rettigheder.

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 
reli-giøse traditioner. Venstres Ungdom anskuer ikke religiøs mangfoldighed som et selvstændigt 
problem, men mener, at religion altid skal ligge under for demokratiske rettigheder og individers 
religionsfrihed. 
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UDLÆNDINGE DER VIL DANMARK
I mødet med fremmede kulturer bør vi være bevidste om, at der skal være respekt for, at det danske 
samfund, i sin grundform, skal kunne bestå. Vores demokratiske værdier må ikke komme under pres, 
og vi skal undgå at blive ofre for manipulation og ideologiske modebølger.

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark
Først og fremmest skal der skelnes imellem en migrant der kommer til Danmark for at arbejde, og 
en migrant der kommer for at få Danmarks beskyttelse. Vi skal gøre vores bedste for, at kompetent 
uden-landsk arbejdskraft kommer til Danmark. Oplever vi f.eks. tider med meget lav arbejdsløshed 
og et erhvervsliv der skriger på hænder, gør man landet en bjørnetjeneste, ved at mindske chancerne 
for at udlændinge kan hjælpe. 

En stram, men fair flygtningepolitik
Har man som udefrakommende behov for beskyttelse, så er Danmark forpligtet til at påtage sig sin 
del af det internationale ansvar - hvilket vi skal. Dog ønsker vi 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. 

Vi ønsker at hjælpe, der hvor pengene strækker længst. Så mange flygtninge som muligt skal der-
for hjælpes i nærområderne således, at flest muligt hjælpes i vante rammer. At hjælpe mennesker i 
nød, skal være til minimal belastning for det danske samfund. De asylansøgere som får afvist deres 
ansøg-ning, skal hjemsendes til deres oprindelige land. Det samme gælder fra det øjeblik, at deres 
hjemland bliver fredeligt igen, og at deres asylmotiv derfor ikke længere kan ses gældende. 

Integration - først i civilsamfundet
Integration kommer af, at danskerne tager migranter til sig, og viser dem indenfor i Danmark. Det er 
civilsamfundet, som skal være primus motor for dansk integration. Fra det offentliges side skal in-
te-grationsindsatsen som udgangspunkt være et kommunalt anliggende - der kan dog tilføres midler 
fra staten. Vi ønsker lokal forankring i integrationen, da det er den hurtigste vej til at kunne identifice-
re sig med danske værdier og det danske demokrati.

Udlændinge som kommer til Danmark, skal gavne samfundet, hvis det er muligt for den enkelte. 
Ude-frakommende skal lære sproget, og i beskæftigelse hurtigst muligt. Under sit ophold i Danmark, 
skal man bidrage således, at man som udlænding er en gevinst for landet.

Når flygtninge at blive så længe, at de får permanent ophold, er det vigtigt, at de kan klare sig selv. 
Ser man på integrationsprocessen overordnet, så skal man ikke være bange for at gribe hårdt, og 
effektivt til værks. Det er vigtigt for alle typer udlændinge at forstå, at vi kræver noget af dem, hvis de 
vil være en del af vores samfund.

Statsborgerskab
Statsborgerskabet er det sidste trin på integrationsrejsen, hvor man får det rødebedefarvede pas. 
For at opnå sit statsborgerskab skal man have vist at man vil Danmark, sproget og beskæftigelsen. 
Loven skal man have overholdt, og værdier som demokrati, ligestilling og ytringsfrihed skal være 
centrale for modtageren.

Negativ social kontrol
Bekæmpelsen af negativ social kontrol er en kernesag for Venstres Ungdom. Piger der tvinges til 
at gå klædt anderledes end de selv vil, kontrol med hvilke venner man må have, og udelukkelse fra 
ar-bejdsmarkedet er et stort problem. Vi ønsker at nedkæmpe hver en grad af denne form for fri-
hedsind-skrænkning. Der skal sanktioneres skarpt og udvises en klar nultolerance. 
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NYE TEKNOLOGIER GIVER NYE MULIGHEDER
Respekt for teknologisk udvikling
Den globale teknologiske udvikling har været med til at forandre og åbne vores samfund, og spiller 
en stadigt større rolle for både erhvervslivet og private. Vi skal sikre, at nye teknologier kan bruges 
til at løse uløste problemstillinger, men at al udvikling og brugen af disse nye teknologier sker med 
respekt for menneskets og kommende generationers integritet og værdighed.

Retten til frihed og privatliv - også online
Internettets grundværdier, som er frihed til anonymitet og vidensdeling, skal bevares. Der skal ar-
bej-des for et frit samfund - det gælder også online. Grundlovens afsnit om retten til privatliv og 
brevhem-melighed bør håndhæves i den digitale tidsalder. Muligheden for at indsamle data om bor-
gerne skal begrænses, da denne indsamling udgør en trussel mod privatlivets fred og kan bruges til 
at undertryk-ke frie, uskyldige borgere. 

Man skal tage ansvar for egne handlinger eller undladelser online, men staten skal aldrig kunne tvin-
ge private firmaer til at skabe bagdøre i software eller enheder, som staten senere kan bruge som 
værk-tøj til masseovervågning. Tilmed skal kryptering aldrig brydes uden dommerkendelse, og styr-
ken på kryptering må aldrig lovgivningsmæssigt begrænses. Politikerne skal kun regulere internettet 
og dets aktører for at sikre en fair konkurrence, og ellers lade det være op til markedet selv.

EN GRØN INFRASTRUKTUR
I Venstres Ungdom ser vi det som værende højst nødvendigt, at både energi- og transportsektorerne 
fremtidssikres og reformeres, så de ikke bremser den grønne omstilling, og afholder enkeltindivider 
og virksomheder fra at kunne træffe de bæredygtige valg. Derfor skal lovgivningen ikke stå i vejen for 
teknologisk udvikling. Vi ønsker mere teknologi og innovation som bidrager til løsninger for en min-
dre udledning og mere bæredygtig fremtid.

En fremtidssikret energisektor
I en fremtid hvor der skal produceres nok mængder af grøn energi til Danmarks behov, er det vigtigt, 
at vi sikrer en energimæssig infrastruktur og stabil vedvarende forsyning, som kan håndtere det fort-
sat stigende pres. Teknologien, vi kommer til at bruge, skal afgøres af de frie markedskræfter og ikke 
af politisk smagsdommeri. På den måde vil vi gennem det frie marked komme til at få mere vedva-
rende energi, samtidig med at det vil gøre os mindre afhængige af diktatoriske regimer. 

Danmark bundet bedre sammen 
Vi skal være bundet endnu bedre sammen i Danmark. Det er vigtigt at have for øje, at de mange 
træng-selsudfordringer skal løses. For at løse de udfordringer på bedst mulig vis, kræver det, at vi 
tør at ud-bygge vores infrastruktur. Men det skal altid være rentabelt at anlægge infrastruktur, hvil-
ket er grun-den til, at det kun skal ske gennem selvfinansierede anlægsprojekter, så der kun udbyg-
ges der, hvor det er til gavn for Danmark. Derudover ønsker vi at privatisere al drift af kollektiv trafik. 
Den kollektive trafik skal i langt større grad være præget af den frie konkurrence, der må dog aldrig 
opstå private driftsmonopoler.
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ET MILJØ VI VÆRNER OM
I Venstres Ungdom vil vi styrke biodiversiteten, sikre bæredygtig brug af vores ressourcer gennem 
cirkulær økonomi og fremme udviklingen af nye teknologier, som skal være med til gøre al dansk 
pro-duktion mere bæredygtigt, naturvenligt og effektivt.
Det er vigtigt for Venstres Ungdom at vi beskytter og styrker vores natur og miljø. Vi skal give de 
frem-tidige generationer flere muligheder end vi selv har haft. Derfor skal vi også efterlade en jord, 
som er i bedre stand, end vi selv har modtaget den. For at få en mere mangfoldig natur og biodiver-
sitet, skal vi give naturen mere plads, lade den udfolde sig uden unødig menneskelig indblanding og 
bekæmpe for-urening. 

Vi har alle et personligt ansvar for at værne om den natur vi allerede har, og skal alle bidrage til en 
mere cirkulær økonomi, hvor vi minimere affaldsmængderne og genbruger og udnytter de ressour-
cer vi allerede har på bedst mulig vis. På den måde får vi også en mere bæredygtig produktion til 
gavn for vores økosystem.

 

FØDEVAREPRODUKTION I VERDENSKLASSE
I samspil med en ambitiøs handling for naturen og miljøet, skal vi skabe bedre forhold for dansk fø-
de-vareproduktion. I Danmark producerer vi fødevarer af høj kvalitet, som sammenlignet med resten 
af verdenen, har en minimal miljø- og klimapåvirkning og god dyrevelfærd. Vi skal derfor ikke over-
imple-mentere EU’s miljølovgivning, så den ikke går unødigt ud over vores virksomheder, og skader 
vores konkurrencekraft.

Alle fødevareproducenter skal have lige mulighed for at konkurrere på markedet, og være med til at 
skabe vækst og velstand. Derfor skal intet fødevareerhverv holdes kunstigt i live gennem konkurren-
ce-forvridende støtteordninger, som samtidig får fødevarepriserne til at stige. Det samme skal være 
til-fældet i resten af EU, så danske fødevarer ikke er dårligere stillet.

ET KONKURRENCEDYGTIGT ERHVERVSLIV
En globaliseret verden
Vi lever grundlæggende af et internationalt udsyn og handel på tværs af landegrænser.
Globaliseringen har tjent os godt, og den er kommet for at blive. Verden er blevet global og distan-
cen mellem lande, mennesker og varer er kun blevet mindre gennem de seneste årtier. På trods af 
gedigen økonomisk succes, har globaliseringens slagsider desværre ført til at flere af verdens stor-
magter er begyndt at lukke sig mere om sig selv, med ødelæggende protektionisme til følge. Denne 
udvikling skal vendes. Venstres Ungdom anser globaliseringen som berigende for samfundet, virk-
somhederne, og den enkeltes muligheder.
 
Bedre dansk konkurrencedygtighed
Det er virksomhederne og erhvervslivet der er de bærende søjler i vores økonomi, og selve grundla-
get for Danmarks økonomiske velstand. Værner vi som samfund ikke om disse, rykker de til udlan-
det, på bekostning af danske arbejdspladser og den økonomiske vækst. Vi skal gøre Danmark mere 
konkur-rencedygtig og mere attraktiv for virksomheder at slå sig ned i, og gøre det væsentligt lettere 
for ihær-dige danskere at drive og opstarte egen virksomhed i Danmark.

Erhvervslivet og iværksættere er underlagt store mængder af bureaukrati, papirarbejde og et stadigt 
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eksponentielt stigende antal regler, som hæmmer vækst, udvikling, og skabelse af velstand. Mæng-
den af administrative byrder for erhvervslivet skal derfor mindskes.

Lad falde hvad ej kan stå
Danmark er blandt de lande i verden, med det højeste skattetryk, og samtidigt også er et af de lande 
i EU, som subsidierer virksomheder mest med offentlig støtte. Dette strider imod det liberale princip 
om, at man bør lade falde, hvad ej kan stå. Det må aldrig være statens opgave at holde erhvervslivet 
kunstigt i live. I stedet bør forholdende for private finansieringsmuligheder forbedres, så virksom-
he-derne kan få støtte af privat vej, hvis de tilbyder et attraktivt produkt. 
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EN AKTIV UDENRIGSDAGSORDEN
Dansk udenrigspolitik bør bindes op på to centrale mål: at skabe mest mulig frihed for flest mulige 
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. Vores egen sikkerhedspolitik er dog ikke dækkende for vores udenrigspoli-
tiske ambitioner. Vi skal bekæmpe folkedrab og undertrykkelse og bruge såvel diplomatiske som 
militære virkemidler til at beskytte individers rettigheder.

Det er grundlæggende nødvendigt for et lille land som Danmark, at vi tager vores internationale 
forplig-telser og forhold alvorligt. Derfor skal vi bevare et tæt forhold til vores allierede, og fokuse-
re vores udenrigspolitiske ressourcer der, hvor Danmark har væsentlige økonomiske eller politiske 
interesser.

Som liberale er det væsentligste instrument, til at sikre fred og global velstand, frihandel. Som 
konse-kvens 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 
udviklingsbi-stand.

ET FORSVAR VI KAN VÆRE BEKENDT
Et stærkt forsvar i en turbulent verden
Forudsætningen for en liberal udenrigsdagsorden, er et effektivt og professionelt militær samt stær-
ke alliancer. Forsvaret skal have adgang til det nyeste og bedste udstyr, og som et lille land skal vi 
inve-stere betragtelige ressourcer i forsvaret for at have reel indflydelse. På baggrund af den for-
svarspoliti-ske retning og økonomiske ramme udstukket af politikerne, er det forsvaret selv der skal 
afgøre hvad der skal investeres i. Forsvaret ved bedst selv hvad det har brug for.

Vi skal bygge vores forsvar op om vores alliancer. Danmark er afhængig af NATO, og NATO er det 
pri-mære instrument igennem hvilket, vi har vores territorial forsvar, og praktiserer vores udenrigs-
politi-ske målsætninger, hvor militær magt er påkrævet. 
Øvrige forsvarssamarbejder, værns-integrering, fælles øvelser og fælles militære efterretninger er 
dog væsentlige instrumenter, hvis Danmark skal være en integreret del af den vestlige verdens fæl-
les forsvar. 

Med et fælles internationalt forsvar, følger sig også forpligtelser overfor de øvrige medlemslande, i 
blandt andet NATO. Vi skal til hver en tid leve op til de forpligtelser, vores samarbejdspartnere stiller 
til os. 

EUROPÆISK SAMARBEJDE
EU er fredens og frihedens projekt. Bag det EU, som vi kender i dag, ligger tanken om at knytte de 
eu-ropæiske lande tættere sammen gennem frihandel og fri bevægelighed for kapital og arbejds-
kraft, hvorved fremtidige konflikter og krige undgås. I Venstres Ungdom kæmper vi for en styrkelse 
af netop disse principper frem for et overreguleret og for bureaukratisk EU. 

Der skal være større fokus på integration i dybden, men som udgangspunkt skal EU være åben for 



20

alle europæiske lande, der opfylder københavnerkriterierne.

Et åbent EU 
EU mangler gennemsigtighed og der er behov for, at den generelle struktur i EU reformeres på en 
så-dan måde, at EU kommer tættere på den enkelte borger og bliver mere demokratisk. VI skal aktivt 
kæmpe for at mindske det demokratiske underskud i den Europæiske Union. 

Selvom EU’s grundtanker bygger på frihandel, er realiteten i dag, at EU fører en protektionistisk 
han-delspolitik i forhold til resten af verden. EU skal afvikle sine erhvervsstøtteordninger og toldbar-
rierer. EU’s økonomiske størrelse skal i langt højere grad bruges til at skabe forandring i hele verden. 
EU har et enormt ansvar for verdensfreden, menneskerettighederne og demokratiets udvikling. Der-
for skal EU kæmpe aktivt imod brud på menneskerettighederne.

DANMARK SOM KLIMA FORBILLEDE
I Venstres Ungdom anerkender vi, at klimakrisen er en af vor tids største globale kriser. Det er en 
kri-se, som Danmark aktivt må tage del i at løse. Selvom Danmark blot udgør 0,1% af den samlede 
globale udledning, er det vigtigt, at vi bidrager til at løse de globale udfordringer, og ikke kun koncen-
trere os om vores egen promille.

International klimahandling
 I overensstemmelse med anbefalingerne fra det internationale klimapanel, skal indsatsen for at 
mod-virke den globale opvarmning styrkes hurtigst muligt. Det kræver et stærkere internationalt 
samarbej-de, og at vi indgår i store forpligtende europæiske og internationale aftaler. Vi skal i Dan-
mark, og resten af den vestlige verden, gå forrest i den grønne omstilling. Vores velstand gør, at vi 
har potentialet til at udnytte vores ressourcer på bedst mulig vis, for at fremme grøn omstilling sam-
tidig med teknologisk- og økonomisk udvikling. Ved at sikre en grøn omstilling i samspil med vækst 
og velstand, kan vi gøre Danmark til et foregangsland til inspiration for resten af verden. En mere 
bæredygtig verden kræver, at hele verden tager ansvar. 

Fælles ansvar for fremtiden
Vi har alle et fælles ansvar for den grønne omstilling, og det er derfor vigtigt, at borgerne føler med-
an-svar, og spiller en aktiv rolle. Dette skal gøres ved at konkurrenceevnen sikrer en markedsbaseret 
og samfundsøkonomisk fornuftig klimaløsning, og ved at man selv betaler for den udledning, man 
pådra-ger kloden. Vi anser også lokal forankring for at være et bærende element i udviklingen. Sam-
tidig skal politiske reformer, hvor vi følger Det Økonomiske Råds anbefalinger, danne grobund for, at 
det er at-traktivt for både enkeltindivider og virksomheder at træffe bæredygtige valg.


