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Demokrati og frihed
Mulighed for prioriteret sideordnet opstilling ved folketingsvalg
Radikale Venstres landsmøde opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for
en ændring af folketingsvalgloven, således at prioriteret sideordnet opstilling
bliver mulig, gerne i kombination med nominering.

Whistleblowers skal beskyttes lige så godt i Danmark som i
Sverige
Radikale Venstre vil arbejde for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed ved
hjælp af bedre beskyttelse af whistleblowers.
Konkret ønsker vi en retstilstand, hvor offentligt ansatte i et vist omfang har
ret til at videregive fortrolige oplysninger fra deres arbejdsplads til medierne
– også selvom der ikke er tale om deciderede ulovligheder men blot tilfælde,
hvor offentligheden kan have en berettiget interesse i at høre om
uredelighed eller kritisable forhold.
Ydermere skal det som udgangspunkt ikke være tilladt for myndighederne at
foretage nærmere undersøgelser af, hvem whistlebloweren er.

Radikale Venstres ønsker til en ny Grundlov
Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en grundlovskommission, der
skal fremlægge forslag til en nyskrivning af grundloven. En moderne
grundlov skal sikre folkestyret, retsstaten og menneskerettighederne og
præcisere, at Danmark arbejder for opbygningen af en international
retsorden.
Hovedtrækkene i en ny grundlovs indhold bør være:
1. En moderne grundlov





En ny grundlov skal være letforståelig og læsbar;
”Kongen” erstattes med ”regeringen”, hvor det i realiteten allerede er
således i dag;
Danmarks udenrigspolitik bygger på folkeretten og principperne i
FN-pagten;
Kirke og stat adskilles.

2. Udbygning af folkestyret





Grundloven skal understrege, at Danmarks styreform er folkestyre.
Grundloven skal understøtte et velfungerende og levende demokrati;
Statsministerens ret til udskrivning af folketingsvalg betinges af
Folketingets samtykke. Den lovgivende forsamling bør tage stilling til
sin egen gyldighed;
Udsendelse af danske soldater kræver 2/3 flertal i Folketinget;
Bopælspligten ved valgret til folketingsvalg afskaffes;
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Grundloven skal sikre retsstaten. Dette skal bl.a. ske ved, at alle
retssager (over en bagatelgrænse) skal kunne prøves ved to
retsinstanser, og ved, at Folketinget skal kunne beslutte, at
lægdommere (nævninge og domsmænd) skal medvirke i retssager,
hvor dette giver mening;
Domstolenes ret til at prøve, om lovene er i overensstemmelse med
Grundloven, indskrives;
Rigsretten, som består af både jurister og lægdommere, afskaffes
og dens opgaver overtages af Højesteret;
Grundreglerne, der sikrer parlamentarisk kontrol forud for
beslutninger i EU's ministerråd, grundlovsfæstes;
Der indføres adgang til folkeinitiativ, således at et antal borgere ved
deres underskrift kan begære folkeafstemning afholdt. Såfremt
folkeinitiativet vedtages, forpligtes Folketinget til at behandle det.

3. Styrkelse af frihedsrettighederne




Grundlovens bestemmelser om frihedsrettigheder, der beskytter det
enkelte menneske mod magtmisbrug, udbygges og placeres forrest i
Grundloven. Ytringsfriheden styrkes og et forbud mod dødsstraf og
tortur indskrives i Grundloven;
I Grundloven skal være en bestemmelse, der udtrykkeligt fastslår, at
de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, er en
del af dansk ret og skal håndhæves af danske myndigheder. Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention har en særlig status, og
den skal som udgangspunkt kun vige for Grundloven.
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Økonomi og skat
Regulering af bankers og realkreditinstitutters
udlånsvirksomhed
Radikale Venstre vil gennem regulering af bank- og realkreditsektoren sikre,
at brugen af lån med løbende genfinansiering, såsom korte
rentetilpasningslån, ikke skaber problemer i forhold til den finansielle
stabilitet i Danmark. Dette kan f.eks. ske ved at sprede genfinansiering
henover året samt ved at lægge loft på forholdet mellem den enkelte
finansielle institutions udlån med genfinansiering og dets kapital.
Tilsvarende er det vigtigt, at den finansielle sektor er robust i forhold til
fremtidige konjunkturudsving. Som led heri skal den finansielle regulering
sikre, at finansielle institutioner ikke er for sårbare, fordi de har ydet for
mange lån uden afdrag til låntagere, hvor konjunkturudsving kan føre til
problemer med tilbagebetaling.

Styrket international regulering af den finansielle sektor
Radikale Venstre vil arbejde for, at det konsekvente fokus på solid, ansvarlig
bankdrift fortsætter. Radikale Venstre mener, at den finansielle sektor selv
skal dække omkostningerne ved redningspakker til finansielle institutioner,
og støtter således den øgede beskatning af danske banker, der konkret er
gennemført via den øgede lønsumsafgift. Radikale Venstre vil desuden nøje
følge debatten om alternative måder at udforme beskatningen af den
finansielle sektor på, herunder de 11 EU-landes arbejde med udformning af
en finansiel transaktionsskat.
Samtidig peger Radikale Venstre på behovet for, at finansielle institutioner,
der kan påvirke hele det finansielle system, tager særligt ansvar. Det er
afgørende for långivning til både virksomheder og borgere, at de nye
kapitalkrav, krav om åbenhed, krav til ledelse samt krav til forankring af
moderne finansielle produkter gennemføres i samme tempo i Danmark som i
de andre EU-lande.
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Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor
Et moderne dagpengesystem
Radikale Venstre vil arbejde for, at Dagpengekommissionen får til opgave at
beskrive et moderne dagpengesystem. Der skal i dagpengesystemet tages
højde for, at mennesker arbejder på mange forskellige måder, f.eks. som
sæsonarbejdere, freelancere, selvstændige, funktionærer, timelønnede osv.

Øresundsintegration
Radikale Venstre opfordrer regeringen til at løse de grænsehindringer, der
hæmmer øresundsintegrationen, så vi kan få skabt ét stort arbejdsmarked –
en region, hvor vi arbejder og studerer på tværs af det smalle sund, der
adskiller Danmark og Sverige. Nogle hindringer kan løses fra dansk side
alene, ved andre kræves der et samarbejde med den svenske regering.
Radikale Venstre opfordrer regeringen til at tage kontakt til den svenske
regering med det formål at få løst de fælles grænsehindringer.

Lad de forretningsdrivende selv bestemme åbningstider
Radikale Venstre mener, at afskaffelsen af lukkeloven var et godt skridt i den
rigtige retning men mener, at det skal tages fuldt ud ved også at afskaffe den
helligdagslov, som erstattede lukkeloven.

Beskyttelse af softwarerettigheder
Radikale Venstre støtter Danmarks tiltrædelse til det europæiske
patentsamarbejde, da det vil give væsentlige fordele for dansk erhvervsliv.
En af fordelene ved et forpligtende europæisk samarbejde er en
harmonisering på tværs af medlemslandene for rettighedsbeskyttelse,
herunder sikring af, at software fortsat ikke kan patenteres, men skal
beskyttes ved hjælp af ophavsretten.
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Uddannelse og forskning
Øget fokus på erhvervsuddannelserne
Radikale Venstre mener, at det skal sikres, at erhvervsuddannelserne bliver
et attraktivt tilvalg.
Dette skal ske ved :




at gøre erhvervsuddannelserne både erhvervsrettede og
studierettede.
at skabe campusmiljøer på tværs af ungdomsuddannelserne.
at fastsætte en national målsætning for, hvor mange unge der skal
have en erhvervsuddannelse.
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Sundhed og etik
Omskæring af børn
Radikale Venstre vil arbejde for, at omskæring af drenge forbydes og
dermed ligestilles med omskæring af piger i straffeloven. Forbuddet skal
gælde al omskæring af drenge under 18 år samt af voksne mænd, der ikke
har givet deres samtykke. Medicinsk omskæring med begrundelse i et
sundhedsproblem f.eks. forhudsforsnævring skal undtages for forbuddet.

Radikale Venstre vil styrke og forbedre psykiatrien
Psykiske sygdomme skal ligestilles med somatiske sygdomme i enhver
relevant lovgivning. Der er behov for mere forebyggelse og
helhedsorienteret behandling af psykiske sygdomme. Forskning og
videreuddannelse skal styrkes.

Flyt specialområdet til regionerne
Radikale Venstre mener, at ansvaret for specialinstitutionerne skal flyttes til
regionerne, hvor man vil kunne sikre den nødvendige ekspertise, og gøre
kommunerne mindre sårbare overfor udgifterne til specialinstitutionerne.
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Miljø, klima og trafik
Fasthold planlovens forbud mod hypermarkeder
Radikale Venstre vil fortsat arbejde for, at det ikke er muligt at etablere
hypermarkeder (udsalgsvarebutikker på over 2000 kvm) uden for de større
byer. Det åbne land er en knap ressource i Danmark, og såvel landskabelige
hensyn som hensynet til offentlig transport, miljø og infrastruktur taler efter
Radikale Venstres opfattelse imod at etablere sådanne kæmpecentre.

Håndtering af radioaktivt affald fra Risø
Radikale Venstre arbejder for





at atomaffaldet på Risø placeres på et mellemlager, hvor det kan
ligge forsvarligt i mindst 50-100 år.
at processen med at finde en permanent løsning fremover sker i regi
af en bredt sammensat atomaffaldskommission eller -råd bestående
af danske og internationale eksperter, myndigheder, berørte
kommuner, interesseorganisationer og berørte borgere.
at sikre, at der er størst mulig åbenhed om processen.

Styrket forskning i transportsektoren
Transportsektoren står for en stor del af Danmarks CO2-udledning, og der
foretages hvert år massive investeringer i sektoren.
For at sikre bedre mobilitet, større sikkerhed og mindre miljøbelastning
foreslår Radikale Venstre, at transportforskningen styrkes med fokus på:





Muligheden for gradvis indførelse af roadpricing til erstatning for
andre afgifter på transportområdet;
Aktiv kontra passiv transport;
Overholdelse af hastighedsgrænserne;
Evaluering af gennemførte initiativer.
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EU og udenrigspolitik
EU presser ikke, men løfter den danske velfærdsstat
Radikale Venstre er stor tilhænger af et velfungerende indre marked i EU,
hvilket indbefatter fri bevægelighed for arbejdskraft og viden.
Forudsætningen herfor er også, at EU-borgere, som bidrager til det danske
velfærdssamfund og betaler skat i Danmark, får mulighed for at tage del i
samfundets goder. Det er ikke kun rimeligt men også en god måde at
tiltrække den nødvendige arbejdskraft til bestemte brancher. Det betyder
ikke, at alle kasser skal være åbne for alle typer af indrejsende EU-borgere,
men det er f.eks. rimeligt, at man som arbejdende skatteyder i Danmark har
samme rettigheder til børnepenge, uanset hvorfra i EU man kommer.
Desuden mener Radikale Venstre, at det er en fordel for Danmark at kunne
tiltrække kvalificerede udlændinge til vores uddannelser, da en stor del af
dem vil bidrage til det danske samfund efterfølgende, hvorfor SU-reglerne
skal afspejle dette.

Vi støtter. Også Færøerne.
Landsmødet opfordrer hermed regeringen til i den verserende strid mellem
EU og Færøerne vedrørende fiskefangsten i den færøske fiskerizone, at
Danmark yder juridisk og anden nødvendig bistand til Færøerne til gavn for
færingerne og for rigsfællesskabet.

Israel skal fortsat presses til at overholde FN-resolutioner
Radikale Venstre går ind for, at alle lande skal overholde FN-resolutioner,
også Israel. Derfor skal EU benytte sig af såvel diplomatiet som
handelspolitikken til at lægge pres på landet, når det ikke lever op til sine
internationale forpligtelser, særligt i forbindelse med de ulovlige bosættelser
på Vestbredden og i Østjerusalem og blokaden af 1,5 millioner beboere i
Gaza. Lever Israel ikke op til forpligtelserne, bør landets status som særligt
privilegeret handelspartner ikke fortsætte uændret.
EU bør således fortsætte og udbygge sin nuværende linje og sikre
obligatoriske mærkningsordninger af varer fra de ulovlige bosættelser, og at
israelsk deltagelse i EU-finansierede programmer kun gælder for de
områder, der ligger inden for de internationalt anerkendte grænser.

Radikale Venstre ønsker en grundig analyse af Danmarks
militære indsats i Afghanistan
Danmark har været i Afghanistan i 12 år. Radikale Venstre har støttet den
danske tilstedeværelse og de danske soldaters indsats hele vejen igennem,
og det gør vi stadig. Det har været en nødvendig indsats, og vi tager ansvar
for den – både for det, der går godt, og det, der går mindre godt. Det er dog
også vigtigt, at vi lærer af både de gode såvel som de dårlige erfaringer, vi
har gjort os i Afghanistan gennem årene.
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Radikale Venstre ønsker derfor en grundig analyse af Danmarks militære
indsats i Afghanistan.

Radikale Venstre vil genoprette en permanent og hurtigt
udrykkende FN-styrke
Radikale Venstre vil arbejde for, at der igen oprettes en permanent og hurtigt
udrykkende FN-styrke.

Ja til deltagelse i Patentdomstolen
Radikale Venstre er tilhænger af dansk deltagelse i EU’s patentsamarbejde,
herunder tilslutning til Patentdomstolen. Patentsamarbejdet er en stor fordel
for danske virksomheder og vil bidrage positivt til at skabe arbejdspladser i
Danmark.
Landsmødet opfordrer derfor folketingsgruppen til at arbejde for at finde 5/6
flertal i Folketinget for dansk tilslutning til Patentdomstolen. Hvis det ikke kan
lade sig gøre, vil Radikale Venstre arbejde for et ja ved en folkeafstemning,
som bør afholdes på et passende tidspunkt.
Landsmødet bekræfter samtidig ønsket om at afskaffe rets- og
forsvarsforbeholdet.

Konflikten i Syrien skal løses
RV fordømmer Assad-regimets brug af kemiske våben. Vi ønsker at sende
et klart signal om, at brugen af kemiske våben er uacceptabelt, i strid med
internationale konventioner og forhindrer opbygningen af et internationalt
retssamfund.
Danmark skal arbejde for, at de ansvarlige stilles til ansvar ved Den
International Straffedomstol.
RV hilser aftalen om kemiske våben velkommen som et spinkelt håb i
konflikten.
Det er afgørende, at Danmark støtter FN’s bestræbelser på at standse
konflikten i Syrien gennem diplomatiske og politiske kanaler, styrker den
humanitære indsats for at sikre overgangen til varig fred, der bygger på
eksisterende samfundsinstitutioner og modvirker hævn eller marginalisering
af bestemte grupper i det syriske samfund.
Det er ikke ønskværdigt, hvis det er nødvendigt at handle uden om FN’s
Sikkerhedsråd. Vi opfordrer derfor Sikkerhedsrådet til at tage ansvar for den
fortsatte opbygning af et internationalt retssamfund ved at håndhæve
internationale konventioner og forhindre krigsforbrydelser og forbrydelser
mod menneskeheden.
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Social- og udlændingepolitik
Vi skaber en generation af mønsterbrydere i 2020
Radikale Venstre vil skabe en generation af mønsterbrydere i 2020. Den
negative sociale arv skal sættes ud af spillet og ikke være afgørende for,
hvordan de mest udsatte børn og unge klarer sig i voksenlivet. Betydningen
af social baggrund skal i langt mindre grad afspejle sig i sandsynligheden for
1. At færdiggøre folkeskolen, få en ungdoms- eller
kompetencegivende uddannelse
2. At komme i arbejde
3. At have et godt helbred
4. At deltage i det demokratiske liv og bruge kulturtilbud
5. At blive en god forælder
Radikale Venstre vil derfor sikre




At alle voksne, der gør en ekstraordinær indsats for et udsat barn
kan og ved, de kan, søge vejledning og rådgivning hos kommunen
At kommunerne lever op til forpligtelsen om flere ressourcer i
dagtilbuddene
At alle børn har mulighed for at deltage i fællesskaber med f. eks
fripas til idrætsaktiviteter og musikskoler samt mulighed for
efterskoleophold

Radikale Venstre vil give de hjemløse tag over hovedet
Radikale Venstre vil arbejde for, at der hurtigst muligt oprettes flere ”skæve
boliger til skæve eksistenser”, jfr. almenboliglovens § 149a.
Det går fremad med etableringen af ”skæve boliger til skæve eksistenser”,
men langsomt – og de skæve boliger er skævt fordelt.
Danmark vil have 408 skæve boliger ultimo 2013, og 440 ultimo 2014. Århus
har 79 og forventes at have 97 ultimo 2014. København har kun 55 og hele
hovedstadsområdet kun 88. I forhold til befolkningstallet har hovedstaden og
omegn urimeligt få.
Overbelægningen på herbergerne og mængden af gadesovere taler sit eget
sprog.
Derfor vil Radikale Venstre gøre en indsats for at skaffe de hjemløse tag
over hovedet!

Ventetid med mening – værdig husning af asylansøgere
Radikale Venstre vil nedlægge asylcentrene. Asylansøgerne skal i stedet
placeres i egne boliger eller bofællesskaber i større danske byer, hvor
mulighederne for fritidsaktiviteter, beskæftigelse samt deltagelse i
foreningsliv vurderes gode.
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For de, der på grund af deres psykiske eller fysiske tilstande ikke er i stand
til at bo for sig selv, skal et opholds-, modtage- eller udslusningscenter være
et tilbud, ligesom der også skal være opholdscentre for børn og unge samt
kvindecentre.
Ved at huse asylansøgere i større byer undgår man isolation af ansøgerne
og fremmer deres muligheder for at opnå kendskab til det danske samfund
og dets sociale og demokratiske spilleregler, samtidig med at de har bedre
mulighed for at vedligeholde egne kompetencer.
Kommuner, hvis forhold vurderes passende til at huse asylansøgere,
pålægges at modtage disse. Fordelingen af ansøgere skal bl.a. ske på basis
af kommunens forhold, screening og match imellem asylansøgerens behov
og kommunen samt asylansøgerens familiære forhold.

Radikale Venstre ønsker en evaluering af asylaftalen fra 2012
Regeringen indgik i september 2012 en asylaftale med Liberal Alliance og
Enhedslisten. Aftalen skulle give asylansøgere nye muligheder. Vi vil sikre,
at disse muligheder også kan udnyttes i praksis.
Derfor ønsker Radikale Venstre en evaluering af asylaftalen fra 2012 med
fokus på, om den virker efter hensigten. Evalueringen skal derfor også
undersøge, om der er uklarhed om retsgrundlaget for de asylansøgere, der
ønsker at bo og arbejde uden for asylcentrene, herunder om kravet om at
medvirke til egen hjemsendelse modarbejder ønsket om at undgå
nedbrydning af asylansøgere.

Mere retssikkerhed i sager om statsborgerskab
Radikale Venstre vil arbejde for, at der hurtigt udarbejdes en egentlig lov til
erstatning for indfødsretscirkulæret, og at ansøgerne gives adgang til basale
retsgarantier som f. eks. begrundelse og klageadgang, hvis de får afslag på
statsborgerskab.

Radikale Venstre ønsker handling omkring ligestilling på
arbejdsmarkedet og i familielivet
Radikale Venstre lægger vægt på at opnå større ligestilling både på
arbejdsmarkedet og i familielivet. Radikale Venstre anser en mere ligelig
fordeling af barsel som et centralt virkemiddel for at opnå begge mål.
Bevægelsen i retning af mere ligelig fordeling går i Danmark
utilfredsstillende langsomt.
Vælger man at starte med beskedne incitamenter, finder Radikale Venstre
det derfor centralt, at man er villig til at foretage konsekvent evaluering
allerede efter et par år, og er villig til at skærpe incitamenterne, hvis de på
det tidspunkt ikke har haft en betydelig effekt. Dette gennem indfasning af
øget øremærket barsel til fædre.
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Retspolitik
Begræns overvågningen af borgernes adfærd
Den omfattende registrering og opbevaring af oplysninger om danske
borgeres telefon- og internetbrug har et uacceptabelt omfang og står slet
ikke mål med den påståede gevinst for terrorbekæmpelsen. Radikale
Venstre vil arbejde for, at logningsreglerne revideres, og logningens omfang
begrænses.

Fortsat arbejde for skærpet kontrol med
efterretningstjenesterne
Radikale Venstre er stærkt optaget af, at der er betryggende retlig og politisk
kontrol med alle dele af efterretningstjenesternes virksomhed.
Radikale Venstre vil fortsat arbejde for, at forhold vedrørende samarbejdet
med udenlandske efterretningstjenester, brugen af kilder og agenter og
anvendelsen af oplysninger fremskaffet ved hjælp af tortur kan undergives
kritisk granskning af uafhængige organer. Det indebærer også, at de
relevante kontrolorganer skal have beføjelse til at træffe egentlige
afgørelser, som tjenesterne er forpligtede til at rette sig efter. Og der skal
indføres effektive klagemuligheder for berørte borgere over afgørelser.

Fortsat arbejde for mere åbenhed i den offentlige forvaltning
Radikale Venstre vil fortsat arbejde på at få ændret offentlighedsloven med
henblik på at indføre mere åbenhed.
Undtagelse for aktindsigt af alle dokumenter, der kan anvendes til brug for
ministerbetjening, er en klar indskrænkning af de hidtidige principper for
aktindsigt, hvilket Radikale Venstre er imod. Det er heller ikke en god idé at
undtage kommunikationen mellem ministre og folketingsmedlemmer for
indsigt.
En ændret offentlighedslov skal derfor ikke indeholde indskrænkninger af det
niveau for åbenhed og mulighed for indsigt, som var gældende for loven fra
1985, men dog opretholde de nødvendige moderniseringer af loven i lyset af
den informationsteknologiske udvikling.

Ligestilling. Også for voldsramte mænd
Landsmødet opfordrer hermed den radikale folketingsgruppe til at arbejde
for ligestilling mellem voldsramte kvinder og mænd, således at det fra
statens side anerkendes, at også mænd er udsat for vold i familie- og
samlivet, samt at denne anerkendelse fører til, at servicelovens § 109
ændres, så mænd og kvinder ligestilles med hensyn til offentlig hjælp og
støtte i familie- og samlivsvoldssager.
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