
- topprioritere KLIMAET 
 
For Radikale Venstre er de truende 
klimaforandringer vor tids altdominerende 
udfordring. Vi har et ganske kort vindue at 
handle i, og vi bliver nødt til hurtigt at 
gennemføre omlægninger, som vi ALLE 
kommer til at mærke. Det skal ske beslutsomt og 
socialt afbalanceret.  

Derfor vil Bornholms Radikale Venstre i det nære 
politiske arbejde sætte det lange lys på og 
medtænke de natur- og miljømæssige 
konsekvenser, når der bygges, renoveres, 
indkøbes biler og busser, sorteres affald, gives 
tilladelser til produktionsudvidelser etc.  

 
 
Det er grønt og bæredygtigt at give Ullasvej en 
ny klimaskal, men det er ikke sikkert, at 
Snorrebakkeprojektet som helhed kan betragtes 
som bæredygtigt og velbegrundet. 

Vi må alle – det være sig enkeltperson, familie, 
kommune, region, stat eller EU – have en grøn 
bundlinje i vores tænkning og handlinger. Med 
nuancer: MADSKOLEN på Paradisbakkeskolen 
ER fx grøn fordi den peger på en grønnere og 
mere bæredygtig fremtid.  

- sikre NATUREN og DET GODE LIV 
 
Naturmæssigt har vi meget at være glade for på 
Bornholm – og meget at passe på! Men også hos 
os har vi faldende biodiversitet, truede arter, 
fiskefattige forurenede farvande og store arealer 
med intensivt, industrielt landbrug. 

Vi går ind for GRØN DANNELSE som del af 
den almene bornholmske praksis og bevidsthed 
– både i undervisning og i det offentlige rum.  

Vi går ind for mindre madspild og bæredygtig 
emballage, plus grønne og cirkulære indkøb. 

Og vi støtter reparationscaféer i stedet for at 
kassere alle mulige redskaber og genstande. 

Vi går ind for BRK’s tilmelding til landsprojektet 
”Danmarks Vildeste Kommune”, men ”urørt 
skov” frem for produktionsskov er ikke en god 
ide.  

 

Vi SKAL have turisme, og vi SKAL have 
landbrug. Men det skal i langt højere grad ske i 
samspil med naturen. Naturen skal ikke hegnes 
inde; vi skal kunne færdes i den. Der skal bare 
være meget mere af den. 

OG vi skal have øget kapaciteten på færgedriften 
til og fra øen. (”Express 5” har maskine til 
alternativt brændstof!) 

 

- skabe mere UDDANNELSE 
 
Uddannelse er den bedste af alle investeringer. 
Derfor skal alle danskere have adgang til gode 
skoler og uddannelser, uanset hvor de bor og 
hvilken baggrund, de har. Uddannelse er en 
investering i vores børn, i vores fællesskab og i 
fremtiden. 

De seneste års skolenedlægninger stemte 
Bornholms Radikale Venstre ikke for i den 
daværende kommunalbestyrelse, og vi forestiller 
os under ingen omstændigheder, at man i en 
situation hvor 33 % af vores børn går i private 
skoler kan finde på at lukke flere folkeskoler. 
Radikale Venstre har netop offentliggjort 
progressive principper for fremtidens folkeskole. 

Specialskoleområdet: Vi går ind for, at succesrige 
mini-institutioner får lov til at eksistere i det 
omfang de imødekommer behovene for børn 
med særlige udfordringer. DASK skal ikke 
spares væk. Efter vores mening er der grænser 
for hvor langt man kan drive inklusion, og vi 
mener, at vi allerede har drevet den for langt.  

Campus Bornholm er etableret og må støttes i at 
fastholde de faglige niveauer over hele 
uddannelsesspektret. Og i at tiltrække nye 
uddannelser til Bornholm – gerne med relation 
til øens særlige natur og erhvervsstruktur.  

Vore institutioner mangler allerede nu hænder. 
Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) 
kunne genetableres på Bornholm – eventuelt 
med et eller to års mellemrum. Uddannelsen er 
glimrende til at få mennesker i gang, og vi får 
brug for PAU’ere ude i institutionerne. Noget 
helt tilsvarende gælder på SOSU-området. 



- støtte FRITID og KULTUR 
 
Bornholm har tradition for at have et 
mangfoldigt og aktivt foreningsliv med mange 
forskellige både idrætslige og kulturelle 
aktivitetsområder. Vi ønsker fortsat at støtte op 
om disse mange aktiviteter, men er klar over, at 
der også her vil være brug for prioriteringer.  
 

 
 
Vi vil fortsat arbejde aktivt for at 

• bevare en decentral biblioteksbetjening 
– Bornholms Centralbibliotek skal blive 
liggende, hvor det er! 

• sikre gode rammer for fritids- og 
kulturaktiviteter i lokalsamfundene 

• understøtte nye begivenheder, der kan 
bidrage til turismen 

• sikre et bæredygtigt økonomisk 
fundament for de eksisterende, centrale 
kulturinstitutioner såsom teater, 
musikhuz og museer. 

• stimulere videreudvikling af sports-, 
løbs- og vandreturisme med tilhørende 
toilet- og shelterfaciliteter 

 

 

- fremme DET SOCIALE 
 
Bornholms Radikale Venstre vil altid arbejde for at 
sikre vilkårene for de svageste borgere, og vi vil 
arbejde for gnidningsfrie overgange i hele 
sektoren. Det kommer ikke borgeren ved, hvem 
i systemet, der har ansvaret for hjælpen. Det skal 
bare virke.  

Bornholms Radikale Venstre mener, at vi på 
Bornholm har haft nogle rigtig dårlige sager med 
svigtede, udsatte unge. Vi skal af alle kræfter 
sikre os mod gentagelser. Derfor støtter vi også  
ung.bornholmer.dk, fritidspas til unge, som 
ellers ikke ville kunne deltage i sports- og 
fritidsliv på linje med andre, og vi mener, at der 
yderligere skal bakkes op om og lyttes til det 
kommende Ungeråd på Bornholm.  

 

- værne DE ÆLDRE 

I Bornholms Radikale Venstre har vi en nuanceret 
opfattelse af ”de ældre”: Der er masser af 
potentiale i denne gruppe, hvor mange er aktive 
og selvhjulpne. Men det gælder ikke alle, og det 
er vigtigt at sikre bedst mulige forhold for vore 
svagere ældre. Vi er inspireret af en hollandsk 
model om selvstyrende, kommunale teams, som 
vi ønsker afprøvet på Bornholm.   

For os er nøgleordene værdighed og personlig 
integritet. Det er ikke en sygdom at blive ældre, 
men der kan følge sygdom og svækkelse med. 
Rettidig og ægte ældreomsorg er afgørende!  
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