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Klare mål for fremtiden 
 
Venstres vellykkede og velbesøgte landsmøde i sidste weekend blev en manifestation på, 
at Venstres står samlet og stærkt forud for det kommende folketingsvalg. Vi går til valg 
på 5 klare mål, der skal bringe Danmark flot ind i fremtiden. For det første skal det 
fremover kunne betale sig at arbejde. Alt for mange danskere har en for lille gevinst ved 
at arbejde. Der skal indføres et nyt og moderne kontanthjælpsloft og der skal gives 
skattelettelser i bunden for personer med arbejdsindkomst. For det andet skal vi have 
flere private arbejdspladser. Den danske vækst og jobskabelse halter bagefter. Vi skal 
indføre et skatte- og byrdestop. Og vi skal afskaffe overimplementering af EU-regler, så 
danske særregler ikke sender arbejdspladser ud af landet. For det tredje skal Danmark i 
fremtiden åbnes mere for udlændinge, der kan og vil – men lukkes for dem, der ikke vil. 
Antallet af asylansøgere er på få år steget voldsomt. Det samme er antallet af 
familiesammenføringer. Det koster samfundet 17 mia. kr. om året, at ikke-vestlige 
indvandrere er længere væk fra arbejdsmarkedet end vestlige indvandrere. Det kan og 
skal gøres bedre. Venstre vil dæmme op for den ukontrollerede tilstrømning af 
asylansøgere og indføre en helt ny udlændingepolitik med plads i Danmark til dem, der 
kan og vil. Og lukke porten for dem, som ikke vil. For det fjerde skal vi være mere 
trygge i hjemmet og på gaden. Danske hjem er de næstmest udsatte for indbrud i 
Europa. Der er områder, hvor politi og brandvæsen ikke tør komme af frygt for stening 
og trusler. En hård kerne af unge begår grov kriminalitet og spekulerer i den kriminelle 
lavalder. Venstre vil styrke indsatsen over for bander og indføre en tryghedspakke med 
bl.a. mere synligt politi. For det femte vil Venstre gøre et godt sundhedsvæsen endnu 
bedre. Der er fortsat for mange patienter, der må vente på en operation eller 
genoptræning. Desuden er der store geografiske forskelle på behandlingens kvalitet. 
Venstre vil investere yderligere 1 mia. kr. i sundhed, opruste i kampen mod kræft samt 
sikre at ingen patienter tvinges til at vente i mere end 1 måned på behandling. Venstre 
har således sat klare mål for fremtiden. Og vi er klar til at tage ansvaret for Danmarks 
udvikling i de kommende år. Hvor der er vilje, er der vej! 
 
 


