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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.

Tidspunkt for opsætning af valgplakater
Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for, at det tidspunkt,
fra hvilket det er muligt at opsætte valgplakater, ændres fra ’døgnets
begyndelse ’ til f.eks. til kl. 8 eller kl. 10 på den første dag i perioden for
lovlig ophængning af valgplakater.

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 som i Sverige, hvor offentligt ansatte siden
1949 i et vist omfang har haft ret til at videregive fortrolige oplysninger fra
deres arbejdsplads til medierne, og hvor det som udgangspunkt ikke er
tilladt for myndighederne at foretage nærmere undersøgelser af, hvem
whistlebloweren er – heller ikke 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 ønsker vi at lade os inspirere af Københavns Kommunes gode
erfaringer med at indføre en whistleblowerordning for den kommunale
forvaltning.

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.
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Økonomi og skat
Nye økonomiske beregningsmetoder
Radikale Venstre vil arbejde for, at der stilles nye krav til de økonomiske
beregninger, der lægges til grund for politiske beslutninger både på nationalt
og internationalt plan. Vi vil styrke og udvikle en grøn og cirkulær økonomi,
som tager udgangspunkt i, at vi skal dele denne smukke planet og dens
begrænsede ressourcer. Samtidig anerkender vi behovet for at måle
udvikling og fremgang med andre parametre end BNP. Derfor vil vi arbejde
for at styrke arbejdet med at det såkaldte “Beyond GDP”-koncept.
Radikale Venstre vil udarbejde et holdningspapir, der skaber en fælles
forståelse af, hvad grøn og cirkulær økonomi indebærer både på nationalt
og internationalt plan.

Flerårige økonomiaftaler
Radikale Venstre vil støtte, at økonomiaftalerne mellem staten og hhv.
kommunerne og regionerne fremover bliver flerårige.

Deleøkonomi som udviklingsredskab
Radikale Venstre ønsker at fremme deleøkonomi som redskab til at drive
lokal udvikling til gavn for den sociale sammenhængskraft,
ressourceeffektiviteten og velfærden. Vi ønsker derfor, at regeringen tager
initiativ til en national handlingsplan, der skal understøtte en positiv udvikling
af deleøkonomien på landsplan og lokalt. Planen skal hvile på en analyse af
såvel barrierer for udviklingen af deleøkonomiske løsninger som
deleøkonomiens potentiale, som det vil kræve en politisk indsats at forløse.

Vi skal reformere og investere frem for at spare
Venstre har for nyligt meldt ud, at de vil foretage nedskæringer i uddannelse,
udviklingsbistand, kultur og det grønne område på finansloven for 2016.
Det mener Radikale Venstre er en forkert prioritering for den kommende
finanslov. Modsat Venstre vil vi investere i samfundet - ikke spare.
Radikale Venstre er et reformparti. Vi tror på, at helstøbte reformer er vejen
frem, når vores samfund skal udvikles og økonomien genoprettes.
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Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor
Udlandsdanskeres adgang til dagpenge
Radikale Venstre vil arbejde for, at danskere, der tager arbejde i udlandet,
har ret til dagpenge ved hjemkomsten til Danmark.

Et mere fleksibelt dagpengesystem
Radikale Venstre ønsker at medvirke til, at der hurtigst mulig skabes et
dagpengesystem, som skaber ro, tryghed og fleksibilitet på
arbejdsmarkedet.
Der skal i dagpengesystemet tages højde for, at mennesker arbejder på
mange forskellige måder, f.eks. som sæsonarbejdere, freelancere,
selvstændige, funktionærer, timelønnede osv.
Radikale Venstre ser derfor frem til forhandlingerne om
Dagpengekommissionens rapport, og vil bl.a. arbejde for, at
genoptjeningsreglerne bliver mere fleksible, så også kortere ansættelser kan
udløse dagpengeret.
Radikale Venstre opfordrer til, at en aftale om et nyt dagpengesystem
forankres bredt i Folketinget.

Opgør med at der stilles samme krav til alle, der modtager
kontanthjælp
Radikale Venstre vil gøre op med, at der stilles samme krav om aktivering
og rådighed til alle kontanthjælpsmodtagere. Vi ønsker en ny form for
kontanthjælp til mennesker med omfattende psykiske, fysiske eller sociale
problemer. Vi har de seneste år set sanktioner overfor denne gruppe af
mennesker, som enten i perioder eller hele livet ikke er i stand til at honorere
kravet om hurtigt at blive en del af det ordinære arbejdsmarked.
Vi frygter, at mennesker, der presses hårdt, i perioder er uden forsørgelse,
og dermed marginaliseres yderligere.
Vi ønsker en udvikling, hvor mennesker med omfattende psykiske, fysiske
eller sociale problemer støttes til en værdig tilværelse med færre krav og
færre sanktioner.
Vi tror, at alle mennesker har ønske om at være en del af samfundet, men at
det ikke nødvendigvis er på det ordinære arbejdsmarked.

Bredbånd og mobilnet til yderområder
Radikale Venstre vil sikre højhastighedsinternet og mobildækning til
yderområderne og sikre fri roaming, hvor der er problemer med dækningen.
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Uddannelse og forskning
Fremdriftsreformen skal justeres med det samme
Radikale Venstre støtter regeringen i at justere fremdriftsreformen for de
videregående uddannelser inden for den aftalte økonomiske ramme. Særligt
ønsker vi at justere reglerne om tvangsmerit og tvungen tilmelding til
eksamener.

Sæt udviklingsbistand på skoleskemaet
Radikale Venstre mener, at folkeskolen skal målrette dele af
samfundsfagsundervisningen til at lære eleverne om udviklingsbistanden og
dens effekter.
Folkeskolen har blandt andet til formål at danne danske unge som
samfundsborgere. Derfor skal eleverne selvfølgelig også dannes som
borgere i en verden, hvor Danmark tager et rigtigt stort ansvar gennem
udviklingsbistanden. En viden om Danmarks indsats i verden og
opmærksomhed på verden generelt er ikke komplet uden basal viden om
udviklingsprojekter og udviklingsbistand.
Derfor bør viden om udviklingsbistanden og dens effekter indskrives som en
del af færdighedsmålene i folkeskolens samfundsfagsundervisning.

Sæt IT på skoleskemaet
Radikale Venstre mener, at IT er en nødvendig del af den almene dannelse.
Folkeskolens lærere skal derfor klæde eleverne ordentligt på, så de opnår
en basal forståelse for IT. Undervisningen skal skabe både en generel
forståelse for IT, teknologiens funktioner, fordele og ulemper samt give
redskaber til mere målrettet brug af IT i skolesammenhænge.

Lad ikke karakteren alene afgøre uddannelsesparatheden
Radikale Venstre mener, at afgangsprøvekarakteren i folkeskolen ikke skal
være den endelige faktor, der afgør, om en elev kan komme ind på sin
ønskede ungdomsuddannelse eller ej.

Ligestil internationale og danske uddannelser
Radikale Venstre mener, at de internationale uddannelser i Danmark skal
ligestilles med de resterende danske uddannelser.
Danmark taber mange dygtige studerende efter deres internationale
uddannelser (som fx IB-uddannelser), fordi de udsættes for urimelige krav
grundet den uhensigtsmæssige omregning af internationale point til danske
karakterer. I stedet for at studere på et dansk universitet, vælger denne
gruppe derfor ofte at søge mod de udenlandske topuniversiteter.
Karakteromregningen betyder, at færre har lyst til at vælge en internationale
ungdomsuddannelse, hvilket er en skam for både dem og Danmark.
Danmark skal derfor følge flere af de andre europæiske lande og ligestille de
internationale uddannelser med de gymnasiale uddannelser.
7

Ligestilling af erhvervsuddannelserne med andre uddannelser
Radikale Venstre foreslår, at elever og lærlinge som studerende på andre
uddannelser får SU under uddannelsesforløbet. Virksomheden, som tilbyder
uddannelsespladsen, betaler forskellen op til elev/ lærlingelønnen.

Differentieret taxameterordning på uddannelsesområdet.
Radikale Venstre vil indføre en differentieret taxameterordning på
uddannelsesområdet for at sikre, at mindre uddannelsesinstitutioner i
tyndere befolkede områder eksisterer/oprettes.
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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.

Regional mulighed for prioritering
Radikale Venstre vil støtte Regionernes ret til selv at kunne prioritere
udgifter inden for sundhedsområdet, herunder at kunne flytte midler mellem
medicinske og øvrige behandlinger uden at dette får konsekvenser for den
samlede økonomiske ramme.

Prioritering af medicin
Radikale Venstre vil støtte et forstærket fokus på spørgsmålet om
prioritering af medicin, herunder diskutere mulighederne for et fremtidigt
system, hvor beslutninger om medicin sker på basis af åbenhed og
gennemsigtighed, stærk faglighed samt systematisk inddragelse af
borgerne. Arbejdet bør inddrage andre landes erfaringer med tilsvarende
systemer, herunder hvorvidt det har styrket dem i deres prisforhandlinger
med lægemiddelindustrien.

Flyt ansvaret for specialområdet til regionerne
Radikale Venstre mener, at ansvaret for specialinstitutionerne skal flyttes fra
kommunerne til regionerne, hvor man vil kunne sikre den nødvendige
ekspertise og dermed gøre kommunerne mindre sårbare over for udgifterne
til specialinstitutionerne og borgerne mindre sårbare over for vilkårlighed i
forvaltningen.

Indsamling af sundhedsdata bør kun ske med informeret
samtykke
Radikale Venstre mener, at der behov for en stramning af reglerne for
indsamling, opbevaring og brug af sundhedsdata for at sikre patienter og
borgeres privatslivsbeskyttelse
Vi er i Radikale Venstre fortalere for at fremme forskning inden for
sundhedsområdet, men vi ønsker, at brugen af data altid skal følge god
forskningsskik. Et studies formål og målgruppe, samt omfanget og arten af
de nødvendige data, skal defineres på forhånd, således at kun de
nødvendige data gøres tilgængelige og samkøres.
Endelig mener vi, at der skal være fuld gennemsigtighed ift. brugen af
indsamlede sundhedsdata. Alle tilfælde af udleveringer af data til forskning
eller øvrige formål bør registreres og være offentligt tilgængelige, således at
der er fuld indsigt i, hvad vores data bruges til. Når personhenførbare data
udleveres til trediepart, skal dette registreres på en måde, hvor de
involverede personer i en log kan se, at det er sket, fx ved at man på
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sundhed.dk kan se formål og henvisning til den sag, hvori relevante
myndighed har godkendt det.
Tilsynet med at reglerne overholdes skal styrkes. Kontrolmyndigheder skal
gives mandat til midlertidigt at lukke IT-systemer, hvis der konstateres
alvorlig datasikkerhedssjusk, på samme måde som at man på
fødevareområdet har tilsynsmyndigheder, som kan lukke et køkken, hvis
forholdene er tilstrækkeligt kritisable.
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Miljø, klima og trafik
El-biler
Radikale Venstre vil have som målsætning, at Danmark bliver
verdensførende i brug af elbiler.
Vi skal have større ambitioner hvad gælder miljøpolitik. Danmark er langt
fremme hvad gælder miljøforsvarlig energiproduktion, men står langt tilbage
hvad gælder elbiler. Danmark er et tætbefolket land med god infrastruktur og
høj kvalitet på både el- og vejnettet, hvilket er optimale forudsætninger for
elbiler.
Vi skal udvikle mulighederne for elbiler, fordi de ikke forurener med
udstødningsluft. Samtidig giver vi os en fantastisk mulighed for at
modernisere vores vejnet, nedsætte støjforurening og udvikle
opladningsstationer og nye måder at tilpasse den ny teknik.

Fremme af etablering af letbaner i store byområder
Radikale Venstre ønsker at fremme etablering af letbaner i store byområder.

Start forsøg med roadpricing og bliv foregangsland på ny
Radikale Venstre ønsker, at Danmark bliver et teknologisk foregangsland
ved at gøre forsøg med at indføre differentieret roadpricing i Danmark.

Nej til havnetunnel i København – ja til mere grøn transport
Radikale Venstre ønsker at finde løsninger, der begrænser biltrafikken ind til
København, samtidigt med at vi arbejder for at skabe alternativer til bilerne.
Vi ønsker ikke at bruge et større milliardbeløb på en lang havnetunnel, men
ønsker i stedet at prioritere byudvikling i de mange byområder i København,
som stadig ikke er færdigudviklede, herunder med offentlig transport. Vi
prioriterer at udvide området, hvor grøn transport altid er det logiske valg, så
det ikke kun gælder de indre bydele.

2 + 1 veje
RV vil arbejde for 2 + 1 veje på vejstrækninger, hvor trafiktætheden taler
herfor.

Genåbning af Ladegårds Å
Radikale Venstre vil arbejde for, at staten, København og Frederiksberg
Kommune skal støtte aktivt op om fortsat at undersøge, om man kan
gennemføre det såkaldte Ladegårds Å-projekt i Hovedstaden, der drejer sig
om at grave den store indfaldsvej Åboulevard/Ågade ned i en tunnel og
genetablere Ladegårds Å.
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Brug skovrejsning til CO2-lagring
Radikale Venstre ønsker at bruge skovrejsning som virkemiddel i den
grønne omstilling og at leve op til målsætningen fra 1989 om at fordoble
landets skovareal.

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.

En øget beskyttelse af dansk overfladevand
Radikale Venstre mener, at antallet og længden af målsatte vandløb skal
tilbage til amternes niveau, nemlig ca. 28.000 km mod de nu foreslåede ca.
18.900 km ud af ialt ca. 75.000 km vandløb i Danmark.
Der må heller ikke ske en miljømæssig forringelser for de ikke målsatte
vandløb, sådan som en ny tolkning fra Naturstyrelsen giver mulighed for. Det
er efter vor mening i strid med intensionerne i Vandrammedirektivet.
Tilsvarende skal alle søer ned til 100 m2 fortsat være omfattet af den
generelle beskyttelse i Vandrammedirektivet.

En styrket natur- og miljøovervågning
Radikale Venstre vil kæmpe for en væsentlig styrkelse af natur- og
miljøovervågningen, så udvikling og planlægning kommer til at hvile på
opdateret og faktuel viden og der sker en dokumentation af effekterne af de
gennemførte indsatser i hht. vand- og naturplanerne.

Landbrugets kvælstofudledning
Radikale Venstre vil kæmpe for, at Danmark sikrer den nødvendige
reduktion af ammoniakudledningen fra husdyrhold og den nødvendige
kvælstofreduktion til vandmiljøet fra landbrugets intensive dyrkning af
agerlandet. Vores mål er at beskytte sårbar natur, sikre rent grundvand,
opfylde klimamål og sikre god økologisk kvalitet i vore fjorde og havområder.
Radikale Venstre vil støtte forskning og udvikling af et bredere
indsatskatalog, så den enkelte landmand får bedre mulighed for selv at
handle sig ud af de miljømæssige begrænsninger. Der skal medtages flere
mulige, konkrete og effektfastsatte afhjælpende foranstaltninger såsom
minivådområder, kompensationsopdræt af muslinger, luftrensningsanlæg og
biologisk rensning af spildevandet fra industrielle husdyrproduktioner m.m.
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EU og udenrigspolitik
Tag ansvar i Europa og i verden
Radikale Venstre opfordrer de danske partier til at stå sammen om at tage et
større ansvar for flygtningesituationen i Europa og i verden. Den aktuelle
flygtningekrise har et omfang, så alle bør indse, at Danmark både skal tage
imod flere flygtninge i de kommende år og øge hjælpen til krise- og
nærområder markant. Danmark bør arbejde aktivt for en permanent, fælles
fordeling af flygtninge i EU og selv tage aktivt del i den. Dette bør ske i tillæg
til andre europæiske initiativer om bl.a. styrket indsats for at skelne mellem
flygtninge og migranter, skabelse af humane modtageforhold i alle EU-lande
og massiv støtte til krise- og nærområder.

Global kamp mod skattely og skattesnyd
Radikale Venstre mener, at fortjeneste skal beskattes i det land, hvor
værditilvæksten har fundet sted. Radikale Venstre vil derfor arbejde for, at
den globale kamp mod skattely og skattesnyd styrkes.
Radikale Venstre mener, at der er behov for at styrke udviklingslandenes
kamp mod skattely og skattesnyd og foreslår, at der oprettes et selvstændigt
FN-organ til håndtering af denne opgave.

FN's nye globale bæredygtighedsmål skal bruges aktivt til at
sætte fokus på Danmarks rolle som foregangsland for
implementeringen af et bæredygtigt globalt samfund
Radikale Venstre vil arbejde aktivt for, at Danmark går forrest i
implementeringen og opfyldelsen af de 17 globale bæredygtighedsmål, som
FN's 193 medlemslande indgik aftale om i juli, og som vedtages endeligt i
slutningen af september. Dette både hvad angår den nationale
implementering i Danmark og målenes betydning for det globale samfund.
På den måde vil Radikale Venstre anvende målene dels som et afsæt for en
ambitiøs national debat om social, økonomisk og miljømæssig
bæredygtighed og dels som et eksempel på værdien af globalt samarbejde.
Radikale Venstre vil arbejde aktivt for at udvikle en strategi for at
implementere disse mål i Danmark, og for at Danmark går foran i
implementeringen af målene i EU.

Fjern PKK fra EU's terrorliste
Siden april 2002 har PKK, Kurdistans Arbejderparti, været opført på EUs
terrorliste. Det har betydet, at PKKs muligheder for at arbejde nationalt og
internationalt for deres politiske mål og for en fredelig sameksistens med
Tyrkiet, har været stærkt begrænsede. Det betyder ligeledes, at samarbejde
med PKK er ulovligt og genstand for retsforfølgelse i Danmark og EU.
Sideløbende hermed har EU, USA og verdenssamfundet støttet PKK i den
fælles kamp for at bremse IS’s fremfærd i Syrien og Irak og har dermed
anderkendt PKK som legitim aktør i krigshandlinger. PKK er således både
stemplet som illegitim organisation af EU i Tyrkiet og værdsat som legitim
aktør i kampen mod IS.
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Radikale Venstre opfordrer Regeringen til at arbejde for, at PKK som
organisation fjernes fra EU’s terrorliste, såfremt de endegyldigt fraskriver sig
terror som politisk virkemiddel. Og at der i nye fredsforhandlinger med
Tyrkiet arbejdes for en normalisering af forholdet mellem Tyrkiet og PKK.
Dette i en anerkendelse af, at ønsket om et frit Kurdistan er et legitimt
ønske, og at dette skal fremføres i en politisk og demokratisk proces og ikke
som nu i en væbnet konflikt, der koster tab af civile tyrkere og kurdere.

Etablering af en arktisk atomvåbenfri zone
Radikale Venstre vil arbejde for, at der etableres en arktisk atomvåbenfri
zone, i lighed med den atomvåbenfri zone etableret for antarktisk i 1959. En
arktisk atomvåbenfri zone kan involvere otte lande: USA, Rusland, Danmark,
Canada, Sverige, Finland, Norge og Island.
Traktaten forbyder atomvåben på medlemsstaternes territorier og indeholder
protokoller, der binder atomvåbenførende lande til ikke at indsætte eller
transportere atomvåben på staternes territorier. Til traktaten skal knyttes
verifikations- og overvågningsmekanismer for at sikre, at den atomvåbenfrie
zone opretholdes, og yderligere skal traktaten underbygges ved at
medlemsstaterne opbygger tillidsskabende foranstaltninger ved løsning af
fælles opgaver i det arktiske område såsom redningsberedskab,
miljøopgaver og generel militær afspænding.

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

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 målrettede
sanktioner 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.

Irak- og Afganistankommissionen
Radikale Venstre vil genetablere Irak- og Afghanistan-Kommissionen med
det oprindelige kommissorium.
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Social- og udlændingepolitik
Surrogasi
Radikale Venstre ønsker åbning i lovgivningen for, at en kvinde skal kunne
bære en anden kvindes befrugtede æg med henblik på fødsel. Det skal dog
fortsat være ulovligt at modtage kompensation.

Fordeling af børnecheck efter ansvar
I den nuværende forældreansvarslov bliver alle børnepenge og tilskud tildelt
den ene forælder og ingenting til den anden forælder.
Radikale Venstre ønsker at fordele børnepenge og tilskud efter det antal
dage forældrene tager ansvar for barnet.

Afskaffelse af begrænsningen af familiesammenføring for
flygtninge.
Radikale Venstre vil arbejde for at afskaffe den aktuelle udsættelse af retten
til familiesammenføring for flygtninge, hvor der først gives mulighed for
familiesammenføring, hvis opholdstilladelsen forlænges efter 1 år. I stedet
skal flygtninge have ret til familiesammenføring, så snart de gives
opholdstilladelse i Danmark.
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Retspolitik
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.

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.

Styrket efterforskning og mere offer-centreret indsats mod
menneskehandel
Radikale Venstres vil hjælpe ofre for menneskehandel i Danmark, øge
ofrenes incitament til at samarbejde med politiet og derved styrke politiets
mulighed for at efterforske og retsforfølge de kriminelle bagmænd.
Incitamentet bør øges ved bl.a. tilbud om midlertidig opholdstilladelse til ofre,
som samarbejder med politi og domstole, tilbud om alternativer til
repatriering til lande, hvor deres sikkerhed er truet, og juridisk sikring af, at
ofre for menneskehandel får mulighed for særlig straffritagelse for
lovovertrædelser, som er et direkte resultat af at være genstand for
menneskehandel (f.eks. ulovlig indrejse og ophold).
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