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150 års jubilaren Venstre har klare holdninger og mål  
 
I lighed med omkring 2000 andre V-medlemmer har jeg set meget frem til Venstres festlige 150-års 
jubilæumslandsmøde. Men coronaen ville det anderledes – det store møde måtte nødvendigvis aflyses. I 
stedet holdt vores formand, Jakob Ellemann-Jensen en stærk og visionær tale, der kunne opleves virtuelt 
via nettet.   

Formanden var skarp og klar i mælet. Herunder præsenterede han tre politiske arenaer, der er vigtige for 
Venstre: 1) Grøn omstilling på den kloge måde med fornyet jobvækst rundt i landet. 2) Fornyelse af den 
offentlige sektor med mennesket i centrum og 3) Fastholdelse af en stram og konsekvent 
udlændingepolitik.  
 
Vi skal gribe den grønne omstilling rigtigt an, så vi skaber nye muligheder og nye arbejdspladser og som 
samtidig sikrer, at det ikke bliver dyrere at være dansker. Væk med varm luft og bragesnak. Ind med ny 
grøn teknologi, hvor Danmark bliver rigere af at vise vejen. Vi skal investere i borgernær velfærd, hvor vi 
sikrer mest mulig effekt for hver eneste skattekrone samt mere frihed under ansvar for de mange dygtige 
offentlige ansatte. Og vi skal styrke danskernes frie valg for børn, ældre, patienter og gravide - uanset deres 
postnummer. Eksempelvis ved at der i alle kommuner kommer mindst et friplejehjem med andre værdier 
som alternativ til gode kommunale plejehjem har et alternativ og et frit valg. Og vi skal ubetinget værne om 
de frie skoler og det frie frivillige foreningsliv.  
 
Venstre vil fortsat også tage hånd om udlændingepolitikken. Vi har i mange år stået i spidsen for at 
stramme op på området, hvilket har betydet, at vi stiller langt flere krav til udlændinge, ligesom den alt for 
store tilstrømning til Danmark er stoppet. Danmark er dog stadig udfordret af årtiers fejlslagen integration, 
hvor en misforstået godhed har gjort, at der ikke blevet stillet tydelige og rimelige krav om bl.a. 
selvforsørgelse og respekt for danske værdier. Jeg bakker fuldt op om Venstres formand, som formulerede 
det ganske klart: Der er plads til dem, som vil Danmark. Der er ikke plads til dem, som ikke vil Danmark. 
 
Med afsæt i 150 års virke for et mere liberalt Danmark har Venstre forstået af forny sig som parti og tage 
sigte på fremtiden. Vi tilbyder danskerne klare holdninger og mål. Det er også nødvendigt, for ellers 
kommer vi ingen vegne. Venstre tager ansvar og forholder sig til helheden og ikke blot udvalgte 
enkeltsager.   

 
 
 
 


