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Spørgsmål
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Meget enig

Delvist enig

4

5

6

For at sikre vækst i fødevarebranchen skal rammevilkårene
for landbruget forbedres.

Delvist uenig

Meget uenig

Eventuel note eller uddybning:
Politikerne må sikre, at alle går alderdommen i møde med en tilstrækkelig pensionsformue til, at de selv kan bestemme deres pensionsalder.

X

Staten skal bruge flere penge på at bekæmpe, at
virksomheder benytter udenlandsk arbejdskraft til lavere løn
2 og dårligere arbejdsforhold.

3

Hverken/eller

Stigningen i pensionsalderen skal standses uanset de
økonomiske konsekvenser.

Hvis vi gerne vil sikre dansk arbejdskraft de gode lønninger og arbejdsforhold, gøres det bedst ved at sikre, at danske virksomheder tjener godt. Når de tjener godt, vil de
konkurrere om arbejdskraften - ved at tilbyde bedre lønninger og vilkår.

X

X

Selvom folkepensionsalderen stiger, skal alderen for hvornår
man kan gå på tidlig pension ikke stige.

X

Den rigtige pensionsalder er forskellig fra person til person. Politikerne bør sikre, at ingen går alderdommen i møde uden en tilstrækkelig formue til, at med ro i sjælen selv kan
bestemme deres pensionsalder.

Det skal være nemmere at genoptjene retten til dagpenge, så
færre falder ud af dagpengesystemet.

X

Genoptjeningsreglerne er lempelige nok, idet man kun behøver arbejde fuldtid i et år for at optjene ret til to års dagpenge. Man kan overveje, om optjeningsperioden kan gøres
mere fleksibel

For at sikre et bedre arbejdsmiljø i Danmark, skal
Arbejdstilsynet have tilført flere penge.

X

Virksomheder bør konkurrere om at tilbyde det bedst mulige arbejdsmiljø. Det bør politikere blande sig i mindst muligt.

X

Vi ønsker at nedlægge den aktive beskæftigelsesindsats og rådighedsforpligtelser. I stedet skal kontanthjælpen - for de raske og rørige - følge en trappemodel med automatisk
aftrapning, så man får mindre i kontanthjælp, jo længere tid man er i systemet samtidig med, at man hele tiden har en tilskyndelse til at tage det arbejde, man kan få. Vi har ingen
planer om at ændre satsen for førtidspension eller fleksydelse.
Danskerne skal ikke betale ekstra for, at danske politikere kan føle sig bedre end de folkevalgte i andre lande. Klimaet er et internationalt anliggende, hvor enegang alene gør
reduktioner dyrere for en selv, og billigere for andre. Drivhusgasreduktioner bør ske gennem gensidigt forpligtende aftaler.

X

Det er ikke et politisk ansvar at sikre, at udenlandske virksomheder overholder danske standarder. Den enkelte virksomhed eller medarbejder må til gengæld frit afgøre, hvem han
ønsker at handle med.

X

Hvem har bedst råd til at håndtere naturkatastrofer som oversvømmelser eller orkaner? Fattige folk i slumkvarterer ved Bengalbugten, eller velstående danskere bag topmoderne
diger.

Det danske lønniveau skal følge udviklingen i vores
nabolande, så vi er konkurrencedygtige – også hvis det
12 betyder et lavere lønniveau end i dag.

X

Arbejdsmarkedets parter har ansvar for at sikre praktikpladser, men at tage en erhvervsuddannelse er et priviligeum, som stiller krav om initiativ, pålidelighed og
ansvarsbevidsthed. Unge mennesker har godt af at lære, at de bedste ting i livet - også et godt arbejde - er værd at kæmpe og gør sig umage for. De er ikke tjent med at få tingene
serveret på et sølvfad.
Det danske lønniveau skal være så højt som muligt. Derfor skal danske virksomheder tjene godt med penge, så de glædeligt giver en lønstigning for at fastholde eller tiltrække
arbejdskraften.

Danske virksomheder skal forpligtes til at levere et
sundshedsregnskab for at mindske nedslidning.

X

Virksomhederne skal ikke detaljereguleres af politikerne. En god virksomhedsleder har selv en interesse i, at hans medarbejdere trives og er motiveret. På den måde tjener han
flest penge. Dem som ikke behandler deres medarbejdere ordentlgt, vil i en velsmurt markedsøkonomi før eller siden gå konkurs.

7

8

Kontanthjælp, førtidspension og fleksydelse har en fornuftig
størrelse og bør ikke forhøjes.

X

Danmark skal gå forrest i klimaspørgsmål og ikke holde sig til
EU’s mindstekrav på miljøområdet.

Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres
udenlandske underleverandører i Danmark overholder
9 danske regler om løn, moms og skat.

10

11

13

Hensynet til klima og miljø vejer tungere end hensynet til
vækst og beskæftigelse.
Unge, der tager en erhvervsuddannelse, skal fra starten
garanteres en praktikplads i en virksomhed.

X

