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Partiets vision 
Danmarks Vision er et blå parti, stærkt rodfæstet i det liberale og borgerlige, men 

som også gerne samarbejder hen over midten. 
 

Vi vil gøre en positiv forskel for hele Danmark. 
 

Vi arbejder for at få kandidater med reel erhvervserfaring ind i 
Folketinget. 

 
Vi arbejder for at formidle tryghed og vise, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe borgerne 
med at finde rundt i det kaos, som politikkerne formidler lige nu.  
 
Borgerne skal ikke føle sig som gidsler i ”systemet” 

 
Vi vil fortælle borgerne sandheden om, hvorfor tingene eventuelt ikke kan gennemføres, når der 
bliver stillet spørgsmål til vores parti. 
 

Vi vil gøre en forskel i Danmark og vi vil have både hjerne og hjertet med i vores parti. 
 
Vi vil modarbejde ”politikerlede”.  
 
For os er troværdighed – respekt og selvrespekt en selvfølge. 
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Samfundet og grundloven 
 
Vores grundlov er en stærk og god rettesnor for et solidt, 
velfungerende vestligt demokrati.   
Vi går ind for den personlige frihed og borgernes 
retsbeskyttelse.  
Vi er principielt modstandere af, at offentlige myndigheder 
har adgang til privat ejendom uden retskendelse, og dette 
gælder uanset om ejendommen benyttes til privat beboelse 
eller til erhvervsvirksomhed.  
 
 

Vi går ind for ytringsfrihed. 
Samfundsmæssigt går vi ind for respekt for samtlige kulturer, men også at bibeholde vores 
Danske værdier som Jul og andre helligdage, samt retten til for eksempel at synge vores 
højskolesange.  
 
Vi mener at alle der har valgt at leve i Danmark skal respektere Danske værdier - regler og love. 
 
 

Vores holdning til EU 
 

Vi er helt grundlæggende set tilhængere af EU.  
 
Vi går ind for samhandel, som en vigtig del af EU-
medlemskabet. Over 60% af den danske eksport går til 
andre EU-lande. Iflg. tal fra Seomondo lå den danske 
eksport til EU på 70,8% i 2017.  
 
Det er derfor vigtigt at vi forsat arbejder på at styrke det 
indre marked til gavn for de danske virksomheder.  
 

Vi ønsker forsat at beholde de 4 danske forbehold til EU: 
Euroen, Forsvarssamarbejdet, Retsforbeholdet og Unionsborgerskabet. 
 
Vi ønsker derimod begrænsninger på de sociale områder. Et eksempel på dette er EU-direktivet 
fra juni 2019 om øremærkning af barsel for kvinder og mænd. Dette direktiv er EU's forsøgt på 
at fremme ligestillingen inden for EU. EU består i dag af 28 lande, og vi må erkende at der forskel 
på de enkelte lande, når det kommer til normer, værdier og kultur. Denne forskellighed mener 
vi ikke skal ensrettes via direktiver fra EU. Et faktum er at, der er forskel på ligestillingen hvis 
man kigger på Danmark i forhold til nogle af de nye kandidatlande, f.eks. Tyrkiet. Spørgsmålet er 
om denne kamp for ligestillingen skal komme indefra i de enkelte lande eller bestemmes af EU.  
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Internationalt Samarbejde/Konventioner 
 

Vi vil arbejde for en revision af de internationale konventioner, 
idet vi principielt går ind for dem, men samtidig er kritiske overfor 
visse dele af dem. 
 
Eksempelvis blev flygtningekonventionen lavet i 1951 efter 2. 
verdenskrig på baggrund af problemer med placering af de mange 
flygtningene i Europa efter krigen.  
 

Denne blevet ændret i 1967 da FN tilføjede en protokol, så den indbefattede resten af verden.  
 
Spørgsmålet er, om den kræver endnu revidering for at leve op til verden, som den er i dag. 
 
 

Rigsfællesskabet 
 

Vi ønsker at bevare og styrke Rigsfællesskabet med 
Færøerne og Grønland.  
 
Vi vil vise respekt for de færøske og grønlandske ønsker til 
fællesskabet. 
 
Hvis nødvendigt vil vi modernisere samarbejdet til gavn for 
befolkningerne i fællesskabet.  
 
Både på Færøerne og i Grønland, er der ønsker om større fleksibilitet og en større stemme 
omkring udenrigspolitikken.  
 
Disse ønsker vil vi lytte til og bakke op om, så længe de ikke er i strid med Grundloven.  
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Økonomi 
Vi skal styrke økonomien i Danmark.  
 
Det skal kunne betale sig at arbejde, og vi vil derfor arbejde 
for, med det nuværende skattesystem, for et højere 
bundfradrag for borgerne i arbejde med lav indkomst.  
 
Det skal kunne betale sig at drive virksomhed i Danmark, og vi 
arbejder derfor bl.a. på at fjerne afgiften ved generationsskifte 
for familieejet virksomheder.  
 
Det skal være lettere at blive iværksætter – og de finansielle muligheder for finansiering/lån til 
iværksættere skal forbedres væsentligt, ligesom hele regelsættet for at drive virksomhed skal 
forenkles. 
 
Det er vigtigt, at der er nogle gode og stabile forhold for vores virksomheder.  
 
På den måde skaber vi en bedre økonomi, samt flere arbejdspladser. 
 
Finans: 
Vi vil principielt arbejde for at ingen afgifter mv. kan indføres med tilbagevirkende kraft, såfremt 
dette har en negativ effekt for borgerne og virksomhederne. 

 

Skat 
Vores mål er indførelsen af en flad beskatning af personlig 
indkomst.  
 
Derfor foreslå vi indførsel af Flad Skat på personindkomst. 
Med en skatteprocent på 35% og et bundfradrag på  
D.kr. 50.000,-. Herudover kommer der et fradrag for de 2 
første børn på D.kr. 25.000,- per barn.  
 
Skat må hurtigst muligt bringes op på operationelt niveau, idet det på alle måder er 
uacceptabelt og uforståeligt, at et så vigtigt område kan være delvist handlingslammet i så lang 
en periode.  
 
Vi skal rent skattepolitisk se på den formuebeskatning, der sker ved beskatning af 
pensionsopsparinger.  
 
Vi mener det skal betale sig at spare op til pension. Derfor går vi ind for at det ikke skal være 
muligt at blive modregnet i sit grundbeløb på folkepensionen i forhold til sin pensionsopsparing.  
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Bolig 
Boligejerne skal fredes, og grundskylden afskaffes.  
 
Boligejeren skal have stabilitet og tryghed.  
 
Ligestilling blandt skatteyderne og dermed fjernelse af 
boligejernes formueskat i form af ejendomsbeskatning.  
 
Uanset om formuen står i banken, er investeret i kunst 
eller består af mursten eller jord, skal der ikke ske særbeskatning af den.  
 
Det betyder i al sin enkelthed, at vi arbejder for en total fjernelse af ejendomsværdiskat og 
grundskyld.  
 
Folk skal kunne købe og eje en ejendom, også når de bliver ældre, uden frygt for særbeskatning.  
 
Adgangen til flere lejeboliger til priser, der kan betales, sker gennem en mere fri adgang til 
opførelse af lejeboliger og til lejeregulering. 
 
En overgangsmodel kan være inspireret af ”Den svenske model”, der har en lav løbende 
beskatning og hvor beskatning af ”fortjenesten” først sker, når den kan konstateres og når man 
forlader boligmarkedet. 
 
Vi mener at den nuværende finansielle sektor svigter sin opgave, når den nægter at belåne huse 
i ”Udkantsdanmark.”  
 
Begrundelsen er ofte, at husene ikke kan sælges igen, men det er jo en klar følge af, at den 
finansielle sektor afslår belåning.  
 
Her må der gribes ind, f.eks. i en form for statslig realkredit.  
 
Ligesom reglerne for belåning generelt skal justeres således, at det bliver lettere for 
førstegangskøbere, pensionister og andre at købe og belåne fast ejendom. 
 

  

 



Partiprogram  
Danmarks Vision 
____________________________________________________________ 
    

 
 

Arbejdsmarked 
Danmark skal have en stærk økonomi og det skal kunne betale 
sig økonomisk at arbejde. 
Vi er tilhængere af et arbejdsmarked, der, med udgangspunkt i 
nogle minimumskrav, arbejder selvregulerende. 
Organisationsfrihed er en selvfølge.  
 
Regler på arbejdsmarkedet skal sikre den enkeltes sikkerhed, 
såvel fysisk som psykisk, men uden overregulering. 
 

Der skal være større forskel på mindstelønnen og kontanthjælpen.  
 
Der er udgifter forbundet med transport til og fra arbejde og eventuel børnepasning og samtidig 
investerer man sin tid.  Det er ikke rimeligt, man er på flere områder er bedre stillet som 
arbejdsløs. 
 
Dem der har været ude af arbejdsmarkedet gennem længere tid, og virkelig ønsker at komme i 
arbejde igen, skal have mulighed for at komme på relevante kurser mv., der fremmer 
muligheden for ansættelse. 
 
 

Flygtninge og immigranter og arbejde 
De flygtninge og immigranter der kommer til Danmark 
skal, så vidt som det overhovedet er muligt, i arbejde. 
 
Der er mange der på nuværende tidspunkt i år 2020, 
placeres som værende uarbejdsdygtige.  
 
Det er vores opfattelse, at det ikke kan være rigtigt, at 
personer, der har arbejdet, inden de kom til Danmark, 
ikke længere kan arbejde når de kommer over den danske grænse.  
 
Det er ikke godt at gå ledig sat at det resulterer i, at de risikerer at blive isoleret fra det danske 
samfund.  
Selvom man er både fysisk og psykisk udmattet – så hjælper det ikke at blive placeret i 
uvirksomhed. 
 
Måske kan en løsning være, at de, der ønsker at blive velintegreret i Danmark, og som har været 
her i en længere periode, i samarbejde med dansk personale, sørger for andre flygtninge 
kommer godt ind i landet. Disse personer kunne måske hjælpe med til, at nye flygtninge føler sig 
trygge og klar til integration. Det kan være ting som at lave møbler, tæpper, ting, samles om 
madlavning m.v. Kulturen skal respekteres, men de, der er raske og kan arbejde, skal arbejde. 
 

 

 



Partiprogram  
Danmarks Vision 
____________________________________________________________ 
    

 
 

Religion og arbejde  
 
I Danmark kan man ikke sige nej til et arbejde alene grundet religiøse overbevisninger, og dette 
betyder således, at man ikke kan sige nej til et job med den begrundelse, at man ikke vil røre 
ved svinekød eller alkohol, eller at man ikke må være i rum med fremmede mænd.   
 
Alle der kommer hertil skal lære og forstå vores kultur, og vi skal ikke være berøringsangste med 
at stille krav. 
 
 

Sundhed 
Vi vil arbejde for tilstrækkelig plads og personale nok, til at 
behandle patienter anstændigt.  
 
En stærk del af fundamentet i vores samfund, er den lige 
adgang til vores sundhedsvæsen og vi ønsker at fortsætte den 
sundhedsreform, som Lars Løkke Rasmussen var talsmand for. 
 

 

Sygehusvæsnet 
Vi ønsker at nedlægge regionerne og samle opgaverne under en sundhedsadministration, der 
skal have en ligelig repræsentation af erhvervsfolk og sundhedspersonale. 
 
Vi går ind for supersygehusenes bevarelse, idet en samling af ekspertise er en fordel for alle.  
 
Lokalt går vi ind for akutcentre og sundhedshuse, hvor der kan arbejdes på tværs således at 
patienterne kan udredes et sted. 
 
Vi går en for en stigning af tobakspriserne (eks. til kr. 70 pr. pakke), idet det er et af de store 
sundhedsproblemer.  
 

Tandlægehjælp  
Vi ønsker at arbejde henimod gratis tandlægehjælp i det offentlige regi.  
 
Det er store sociale problemer med dårlige eller manglende tænder og ingen mulighed for 
økonomisk tilskud til, at få dem ordnet.  
 
Dette kombineret med meget høje priser i Danmark er ofte årsagen til, at mange tager til 
udlandet og får ordnet tænder.  
 
Dem der ikke har råd til at få lavet tænderne hverken i Danmark eller udlandet, går rundt med 
dårlige tænder og dette kan have mange negative effekter såsom sygdom og social isolation. 
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Vi ønsker at hjælpe økonomisk/socialt udsatte med den nødvendige tandpleje.  
Ønsker man kosmetisk tandlægehjælp, må man vælge den private løsning.  
 

 

Gratis høreapparat  
Man kan i dag få et høreapparat fra det offentlige, men man kan ikke vælge størrelsen på 
høreapperatet.  
 
Vi ønsker også de små høreapparater, som næsten ikke kan ses, skal være gratis.  
 
Tab af hørelse kan medføre tab af arbejde og erhvervsevne samt social isolation.  
 

Mulighed for tolk m.v. ved sygehuse / lægebesøg – også for danskerne 
Grundlæggende må det forudsættes at såvel patienter som ansatte i sundhedssektoren taler og 
forstå dansk. Det kan være situationer med turister eller nyankommet hvor tolk kan være 
nødvendigt, men i vore dage må dette ofte kunne løses enten digitalt eller via telefon. Er der 
tale om udenlands sundhedspersonale med et utilstrækkeligt dansk, må der også stilles tolkning 
til rådighed for danske patienter. 

 

Social 
Ældre 
 
Vi foreslår minimumsnormeringer på plejehjem og ret til mere selvbestemmelse, for den enkelte 
pensionist. 
 
Vi vil arbejde for bedre vilkår for vores pensionister, herunder den personlig hygiejne, rengøring 
m.v. Der skal mere tid til den enkelte og personalet skal helst være det samme hos den enkelte. 
 
Vi skal give de ældre værdigheden tilbage, og vi har pligt til at give vores ældre en fair pension 
og ikke mindst en god og anstændig ældrepleje.  
 
Ældreplejen skal ikke være et sted, hvor kommunerne kan hente økonomiske midler fra.  
 
Vi skal behandle vores ældre med respekt, det er dem, der 
har skabt vores velfærdssamfund.  
 
Vi ønsker at der bruges mere tid på de ældre og mindre på 
administration. Maden skal være af bedre kvalitet og gerne 
lavet på plejehjemmet. 
 
Vi ønsker at bibeholde Senior Pensionen, og ikke udskille 
særlige grupper. 
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Plejehjem - minimumsordninger på plejehjem  
 

Danmarks Vision vil have minimums-normeringer på 

plejehjem.  

 

Vi mener at der skal flere og bedre plejecentre i Danmark.  

Det er mere end svært for en ældre borger overhovedet at 

komme på plejehjem/ældrecenter.  

 

Ofte afvises man udelukkende grundet ens partner betragtes som værende frisk – Kommunen 

gør flere ægtefæller til ”plejehjemspersonale”. 

 

Et eksempel på dette, er en ældre mand på 82 år, der er frisk nok – efter kommunens mening - 

til selv at håndtere hans hustrus behov, trods hun reelt har brug for en plejehjemsbolig. Han 

siger så rigtigt, ” hvordan kan det være, at det tager 1 år at blive social og sundhedshjælper, når 

kommunen bare regner med at jeg kan det?   

Godt spørgsmål og vi her i Danmarks Vision er enige med ham - det er ikke i orden!! Hvor mange 

ansatte på 82 år har man på plejehjem? absolut ingen! Man kan ikke i Danmark forlange at de 

ældre skal tage sig af de syge – det er alt for hårdt et arbejde. 

I stedet for at fratage de ældre muligheden for en plejehjemsplads, vil vi opføre flere 

plejeboliger, hvor man kan bo sammen som par, så kan den ene borger som har behov for hjælp, 

få dette og den anden ”den friske” kan nyde sit otium, uden at blive slidt i bund af at passe sin 

kære. 

Det vil gøre en stor forskel for trivsel hos dem begge, samt være medvirkende til at skabe 

tryghed hos de pårørende, og give plejehjemspersonalet bedre arbejdsforhold. 

De ældre, der har brug for at komme på plejehjem, har for de flestes vedkommende, arbejdet 

hele deres voksne liv og været med til at skabe det Danmark, vi andre er så heldige at være 

vokset op i.  

Der er uden tvivl stigende bekymring hos pårørende til ældre på plejehjem – tiltroen til at de 
ældre har et værdigt og respektfuldt liv på plejehjem er desværre ikke særlig stor.  

Vi vil have minimumsnormeringer og aktiviteter og skabe glæde for de ældre i deres sidste år, 

samt sørge for trygheden for de pårørende med vished om, at deres forældre / ældre har det 

godt og værdigt. 

Danmarks Vision mener det er på tide, at vi får minimumsnormeringer på plejehjem – på tide at 

give vores ældre den respekt de klart fortjener - samt give dem deres værdighed og selvrespekt 

tilbage.”  
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Børnefamilier 
 
Forældreansvarsloven. 
 
Der råbes op om ligestilling, men med hensyn til børnene, er det næsten altid moderen, der 
favoriseres, eksempelvis ved tildeling af forældreret, og sådan har det været de sidste 200 år.  
 
Vi går ind for lige ret for forældrene, medmindre der er vold eller psykisk vold indblandet 
 
Vi skal se på muligheden for at forbedre situationen for skilsmissebørn, så de bevarer kontakten 
til begge forældre, samt forældres mulighed for at bevare kontakten til deres børn efter en 
skilsmisse. 
 
Et forslag er, at den der har forældremyndigheden og ikke overholder aftaler om 
samkvemsretten med den anden forældre, skal trækkes i børnebidraget. Den anden forældre 
skal dermed ikke betale, når aftalerne ikke overholdes. 
  
Vi vil arbejde for bedre trivsel for børnefamilier, herunder mere fleksibel arbejdsdage og 
mulighed for hjemmearbejdsplads. (Dette er også godt for miljøet).  
 
Vi ønsker bedre pasningsmuligheder og længere/fleksible åbningstider i institutioner. 
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Gensidig forsørgerpligt   
Som udgangspunkt mener vi, at vi skal skabe et stærkt økonomisk Danmark hvor vi i et sundt 
samfund forventer, at man kan forsørge sig selv og sin familie - Når det er sagt, så mener vi, at 
gensidig forsørgerpligt i sin nuværende form rammer borgere som i forvejen har det hårdt 
økonomisk og kan derfor sætte dem i en håbløs økonomisk situation.  
 
Derfor vil vi fjerne gensidig forsørgerpligt for alle former for pensionist 
 
Vi mener, at ved fjernelse af den gensidige forsørgerpligt, vil der kunne spares penge på diverse 
tilskud som f.eks. forhøjet børnetilskud, friplads, boligsikring, da folk nu kan bo sammen med fælles 
adresse og samtidig kan folk arbejde mere/tage overtid uden at det modregnes. Det vil sige større 
indtægt og dermed flere penge betalt i skat. 
 
En anden gevinst er, at der vil komme flere ledige boliger til rådighed, når borgerne kan flytte 
sammen. 

 

Arbejdsliv 
Vi skal fastholde vores gode velfærd, men undgå misbrug.  
 
Det er vigtigt, at man kan få økonomisk hjælp i en periode af ens liv, hvor man har det hårdt, 
men man skal ikke parkeres på denne hjælp i flere år. 
 
 

Kontanthjælp 

Et retfærdigt kontanthjælpsloft skal laves. 
 
Kontanthjælp skal ikke være en varig ydelse, den er ment som en midlertidig hjælp for dem, der 
forventes at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet.  
Dem der ikke kan, skal på en anden ydelse, og undgå at kastes rundt mellem instanser. 
Vi foreslår at kontanthjælpsmodtagere deles op i 2 grupper. 
 
Dem der er ”ægte” syge i en gruppe, og de have en form for sygeløn til de enten kan genoptage 
arbejdet eller det er afgjort om, de skal på førtidspension. Der skal udarbejdes en handlingsplan 
for de første uger, så borgerne ikke skal igennem meningsløse forløb og opleve at blive smidt 
rundt mellem instanser. Den anden gruppe skal være på kontanthjælp eller integrationsydelse. 
 
Vi skal ikke skære alle over en kam. Vi er forskellige individer og derfor skal vi behandles som 
sådan. 
Eksempel: Det er ikke alle, som ikke gider at arbejde. Derfor er det ikke alle, der skal straffes og 
trues med, at de mister retten til dagpenge. Dem der gerne vil, skal også have den rette hjælp og 
mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet igen. 
 
Vi ønsker at se på jobcentrene og kommunerne således, at der ikke kan ske udnyttelse af de 
syge i praktikperioder. 
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Velfærd 
Velfærd koster, og vi har gennem de sidste årtier set en del adfærd, der tyder på, at nogen tror, 
at posen med penge er utømmelig. Sådan er det ikke.  
 
Har folk viljen og evnen til i stor udstrækning at forsørge sig selv, kan vi med stor glæde 
modtage dem, men på en sådan måde, at de bevarer lysten til at arbejde.  
 
Modtages de derimod, som i dag, af et velfærdssystem, der er opbygget til danske statsborgere 
og skatteydere, så er det svært, og så truer det vores sammenhængskraft og vores sociale 
retfærdighed over for egne borgere. 
 

Dyrevelfærd 
På sigt et dyretilsyn, som er uddannet og uafhængige af diverse 
FB-grupper, Kennelklubber m.fl. 
 
Vi foreslår nogle internater, som er ejet og drevet af staten, og 
hvor der er mulighed for at have dyr i pleje. Finansieringen kan 
være en årlig afgift til alle der ejer dyr, afgiften kan indbetales 
ved for eksempel registrering af dyr. 
 
 
 

Vi ønsker af forhindre vanrøgt af dyr og vi vil arbejde for et forbud mod transport af levende dyr 
til slagtning i udlandet. 
 
Vi ønsker en meget tydelig markering af kød der er halal slagtet. Så man som forbruger både kan 
tilvælge og fravælge. 
 
Økologi kan være et af flere midler til at fremme dyrevelfærd. 
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Uddannelse 
Vi vægter uddannelse højt.  
 
Vores folkeskole skal være den sunde og gode fødekanal til 
børnenes videre liv og læring.  
 
Klassestørrelse skal begrænses – vi ønsker en grænse på 
maksimalt 24 elever pr. klasse. 
 
En nødvendig forudsætning for en god uddannelse er, at 
den enkelte elev selv yder en god og positiv indsats.  
 
Samtidig er det vigtigt, at vores børn får lært de basale sociale færdselsregler. Dette blandt 
andet for at kunne kommunikere blandt forskellige kulturer, sociale niveauer samt 
læringsniveauer.  
 
Mobning skal bekæmpes og for at opnå det fra start af skolen, er en aktiv forældreindsats 
nødvendig. Kommunikation skal læres, fra de helt små klasser, så mobning forebygges. 
Kommunikation både i skrift og tale, samt sociale medier, efterhånden som de når op i 
klasserne. 
 
Det er vigtigt, at vi sørger for at gøre læreruddannelsen mere attraktiv. Det skal være uddannet 
personale, der skal undervise i skolerne. 
Specialklasser skal ikke være opholdssteder – men fremme børn til at komme så langt som 
muligt.  
Der skal skaffes flere praktikpladser. 
 
Børn og unge skal have den bedste uddannelse, uanset om det er boglig uddannelse eller en 
erhvervsuddannelse der vælges. Danmark har brug for begge dele og der skal skabes respekt om 
alle uddannelser. 
 

Unge uden plan efter folkeskolen 
Der er mange unge mellem 18-25 år, som enten ikke er vurderet klar til uddannelse eller 
arbejde, eller som mangler en eksamen, før de kan fortsætte på en uddannelse. I dag skal de på 
FGU for at kunne komme videre, men der er slet ikke pladser nok, og det skal gøres noget ved. 
 

Udlændinge/Studerende, gratis uddannelse i Danmark og rettet til efterfølgende dagpenge  
Vi skal se på den udgift, der er ved at give gratis uddannelse til alle udlændinge samt at man 
efterfølgende kan få 2 års dagpenge, uden at have været i arbejde. Det skal heller ikke være 
muligt at tage sine dagpenge med sig på orlov i sit hjemland.  
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Politi 
Vores politi skal være synligt, lokalt og respekteret. Det skal være muligt at foretage håndfast 
indsats overfor bander. Politiet skal styrkes, støttes og beskyttes – specielt i de områder, hvor de 
overfaldes og ikke kan færdes normalt. Vi ønsker også en lokal forankring af politiet. 
 
Vi vil ganske enkelt ikke acceptere, at der er flere områder i Danmark, der styres af den 
muslimske kultur, eller af andre kulturer, uden respekt for Danmark og de danske myndigheder. 
Politi og Brandvæsen med videre skal kunne færdes overalt og respekteres. Der skal være 
konsekvenser, således at respekten for politiet bibeholdes - også fra andre kulturer. 
 

Ret og straf  
Vores retssystem bærer præg at sin oprindelse, hvor straffen for økonomiske forbrydelser var 
hårdere end straffen for handlinger mod personer. Vold og trusler mod personer skal straffes 

langt hårdere og langt mere konsekvent. Den første straf 
skal falde hurtigt og effektivt og på en sådan måde, at 
den reelt tilskynder den kriminelle til at vælge en anden 
karriere.  
 
 

Er det unge, der gentagne gange laver kriminelle handlinger, så skal de følges tæt, og de skal 
bevise, de er klar til en anden levevej.  
 
Bandekriminalitet skal der slås ned på, om nødvendigt må man straffe for selve tilknytningen til 
banden, og så må man reelt gå ind for at få domstolsprøvet om ikke, det er inden for 
grundlovens regler at opløse kriminelle foreninger.  
 

Konsekvenser for kriminelle udlændinge – også de unge 
Desværre ser vi oftere og oftere, at grupper af udenlandsk herkomst begår kriminalitet og uden 
respekt eller ”frygt” for konsekvenser. Det skal naturligvis ændres. Eventuelt med strengere 
straffe, hvis man er flygtning og ikke dansk statsborger.  
 
Udvisning af kriminelle uden dansk statsborgerskab skal være en reel udvisning og dette uanset 
deres tilknytning til Danmark, og de skal fratages friheden, indtil de er udvist.  
 
De skal ikke kunne beskyttes ved at sige, at de er i fare i deres hjemland. Måske er de i fare, hvis 
de er kriminelle eller andet og sendes retur, men vi er i fare i Danmark, hvis de får lov at 
fortsætte, og hvis de frygter deres hjemland så meget, så burde de i stedet have respekteret 
Danmark og været glad for at kunne være her.  
 

  

 



Partiprogram  
Danmarks Vision 
____________________________________________________________ 
    

 
 

Klima 
Vi er vist alle enige i, at vi skal passe godt på vores miljø. Dog hjælper det ikke noget, at det 
bliver hysterisk. Det hjælper ikke at sige, at vi skal lukke vores landbrug og laver marker om til 
skove. Så skal vi bare importere alt vores brød etc. fra udlandet, som nok ikke er lige så 
miljøbevidste, som vores landbrug er.  

 
Reduceringen med de 70% i CO2 inden 2030, ser vi som 
en målsætning.  
 
Vi mener at vi skal satse på den grønne forskning, og via 
denne nærmere os de 70% reduktion, det skal ikke ske 
via adfærdsregulerende afgifter eller på bekostning af 
vores levestandard.  
 
 
 

Vi skal fremme eksporten af vores viden på den grønne omstilling. 
 
Vi skal blive meget bedre til at genbruge plastic samtidig med at vi finder en bæredygtig 
erstatning for plastic. Vi kunne starte med at udskifte affaldsposer på alle uddannelsessteder, i 
kommunerne hos staten m.fl. skiftes med et klimavenligt materiale, i stedte for at bruge 
plastikposer. 
 
Energiøkonomiske biler skal have bedre vilkår end biler der er uøkonomiske i driften og 
fremstillingen. 
 
Vi skal generelt forbedre vores emballage og reducere forbruget. Vi skal optimere vores 
affaldssortering og genbrug og fremme bæredygtighed. 
 

Trafik 
Skal vi have reduceret bilernes antal på vejene, så skal vi have en meget bedre kollektiv trafik.  
Vi skal have: 

● Øget kvalitet 
● Øget sikkerhed 
● DSB og Bane Danmark skal fusionens igen 
● Lavere pris 

 
Det skal ikke kun være de store byer, der har et godt rejsenet.  Det kan med offentlige 
transportmidler nogle steder for eksempel tage 1,5 time med offentlige transportmidler, hvor 
det i bil tager 10 min., og så taber den kollektive transport. 
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Kultur og Religion 
I dag har vi mange forskellige kulturer i Danmark og vi skal respektere hinanden, så længe det 
foregår i fredelige og rolige rammer. Det er vigtigt at holde fast i de danske traditioner, det er 
ikke danskerne, der skal tilpasse sig en anden kultur.  
 
Vi skal respektere alle kulturer og samarbejde om at få integrationen til at lykkes bedre – men 
det betyde også, at vi kan stille krav, når folk søger til Danmark.  
 
Som udgangspunkt må vi kunne forlange, at hvis man vil være i Danmark, så skal man ville 
Danmark.  
 

Den kristne religion 
Kirkerne, herunder ikke mind den danske folkekirke, skal 
styrkes.  
 
Folk søger i dag mod noget at tro på, og vi skal fremme 
den kristne.  
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Udlændinge og integration 
Integrationen skal styrkes, så den lykkes væsentlig bedre og mere effektivt.  
 

Indvandringsrealisme og ikke indvandringsfrygt 
 

Vi skal have en del mere viden med hensyn til de forskellige 
kulturer for at kunne styrke integrationen.  
 
Dog skal vi først og fremmest kunne forvente, at de, der 
kommer, for alvor ønsker at blive integreret i Danmark, og 
derfor vil samarbejde for at opnå en succesfuld integration. 
 
Alle skal undervises i Danske værdier og regler og love samt 
ligestilling.  

 

 

Integrationsydelsen 
Integrationsydelsen skal sættes tilbage til det niveau, der var, før ny regering. Det skal ikke være 
økonomisk attraktivt at flygte / immigrere til Danmark. 
 

Flygtninge 
Som udgangspunkt skal vi hjælpe flygtninge i en periode med klar forventning om, at det er 
midlertidigt.  
 

Immigranter 
Immigranter, der kommer til Danmark, skal være velkommen, hvis de respekterer vores kultur 
og måde at leve på, samt vil arbejde for at kunne forsørge sig selv.  
 
Danmark skal ikke lave sig om, så det bliver, som nogle af immigranterne gerne vil have. De må 
vide, hvilket land Danmark er og ønske at blive integreret, ellers må de finde et andet land. 
Hvis de skal være her, så skal de bidrage og ikke kun nyde. Kravet skal være, at man skal lære 
dansk og kunne begå sig i det danske samfund. De skal også selv tage ansvar for sproglæring og 
integration, det kan ikke kun være Danmarks ansvar, at de bliver integreret.  
Vi skal fastholde den lave ydelse, så de bliver opmuntret til at lære dansk og få et arbejde. 
Vi skal forsøge at skelne mellem udlændinge, der vil Danmark og være med til at styrke 
Danmark, og dem, der vil bruge Danmark og svække Danmark. 
 

Statsborgerskab 
Statsborgerskab skal ikke tildeles automatisk det er noget man skal gøre sig fortjent til. 
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Grænsekontrol 
Der skal forsat være grænsekontrol i Danmark. Gerne med stikprøvevis ved udrejse. Dette kan forebygge 

udenlandske tyvebander køre tyvekoster ud af landet.  


