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C3

Styrk psykiatrien – sæt den på finansloven

Psykiatrien risikerer atter at komme i klemme i de offentlige systemer, hvis
regionerne bliver nedlagt. Psykiatrien er i forvejen hårdt ramt, da de
somatiske områder de sidste 10 år er blevet prioriteret højest. Midlerne til
psykiatrien er blevet udhulet af øgede administrationsomkostninger,
lønstigninger og kraftigt stigende medicinudgifter. I løbet af tre årtier er
antallet af sengepladser blevet reduceret til 1/3. Samtidig er der en eksplosiv
udvikling i antallet af diagnoser. Behandlere og patienter har brug for den ro
og stabilitet samt økonomiske styrkelse af området, som det bør give at
sætte psykiatrien på finansloven.

I2

Børn skal ikke i fængsel!

Radikale Venstre vil sikre, at børn under ingen omstændigheder havner i
voksenfængsler. Dette skal sikres ved, at mindreårige kriminelle anbringes i
de sociale myndigheders varetægt, frem for i de almindelige fængsler,
såfremt der ikke er plads på ungdomsinstitutionerne.

I3

Opret en offentlig domsdatabase

Radikale Venstre skal arbejde for, at der hurtigst muligt oprettes en gratis
offentlig domsdatabase, hvori alle danske domme i anonymiseret form skal
optages.

J5

Styrk Folketinget over for regeringen

Radikale Venstre støtter Venstre-forslaget om at Folketingets rolle som
vagthund over for regeringen skal styrkes. Derfor skal der efter et valg
fokuseres på at styrke Folketingets mulighed for at få udarbejdet analyser
uafhængigt af regeringsapparatet.
Der skal som minimum oprettes et uafhængigt budgetkontor som uden om
Finansministeriet kan vurdere økonomiske konsekvenser af partiernes
politiske udspil, men også et juridisk kontor som kan vurdere graden af
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konflikt med EU-lovgivning, menneskerettigheder og andre internationale
konventioner, er nødvendigt.

J6
Bedre demokratisk kontrol med
efterretningstjenesterne
Danmark skal hurtigst muligt indføre en moderne og effektiv parlamentarisk
og juridisk kontrol med efterretningstjenesterne. Der skal blandt andet
skabes mulighed for besigtigelser, stikprøvekontrol, indsigt i
ressourceanvendelse, gennemgang af større sagskomplekser eller bestemte
typer af sager mm. Kontrollen skal gøre det muligt at sikre, at reglerne for
efterretningstjenesternes virke overholdes, herunder regler for overvågning,
klassificering, ransagning og aflytning.

K1

Mere åbenhed i EU

Radikale Venstre vil arbejde for, at også EU-Domstolen omfattes af
Lissabontraktatens krav om åbenhed. Det skal være muligt, at dommere
afgiver dissens. Derved kan det ses, om der var enighed blandt dommerne
om en afgørelse, og i spørgsmål hvor der har været uenighed skal både
flertal og mindretal redegøre for deres opfattelse.

L4

Israel skal 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 ulovlige bosættelser på
Vestbredden og ulovlige blokader af besatte områder.
Det er oplagt for EU at benytte sig af handelspolitiske tiltag eftersom Israel
via sin associeringsaftale har status af særligt privilegeret handelspartner.
Lever landet ikke op til forpligtelserne, bør denne status ikke fortsætte
uændret.
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