FRIHED OG FÆLLESSKAB
Frihed og fællesskab er kernen i Venstre og hele det
danske samfund. Men friheden må aldrig være så fri,
at den hæmmer andres frihed – derfor er fællesskabet
vigtigt. Et fællesskab hvor vi hjælper dem, som har
brug for hjælp og giver dem, der gerne vil muligheden
for at bidrage til det danske fællesskab. Frihed til at
træffe egne valg og fællesskab til at hjælpe og støtte
hinanden. Det er derfor Venstre er mit parti – det gamle
højskole Venstre med plads til forskellighed, frihed og
ikke mindst frisind, tolerance og ordentlighed, som for
mig er de grundsten, jeg bygger mit politiske arbejde
på.

Anbefalet af forhenværende minister
Henrik Høegh
“Jeg vil på det varmeste anbefale, at du bruger din
stemme til folketinget på Rasmus Brandstrup Larsen.
Rasmus er Venstres nye friske kandidat til Folketinget,
som har stor lokalpolitisk indsigt fra sit arbejde
som kommunalpolitiker. Han er en ung, flittig og
hurtigopfattende politiker med god indlevelsesevne,
som vil varetage vores lokale interesser og ønsker
”på Tinget”. Dertil kommer, at hans daglige arbejde i
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
har givet ham en god erhvervspolitisk forståelse, samt
et retfærdigt og fair medmenneskesyn, som Venstre
har brug for.”
“Giv din stemme til nye friske kræfter i Venstre.
STEM PÅ: RASMUS BRANDSTRUP LARSEN, VENSTRE.”

WWW.RASMUSBRANDSTRUP.DK

Jeg er 30 år og stiller op til
folketinget. Gennem de sidste 15
år har jeg været aktiv i Venstre
og i Venstres Ungdom. Jeg har
været kommunalpolitikker siden mit første valg i 2009, og har
primært arbejdet med sociale
områder som f.eks. børn og
handicappede. Derudover har
jeg også siddet i økonomiudvalg
og arbejdet massivt med lokal
udvikling og integration.

FOLKETINGSVALG 2019

RASMUS
BRANDSTRUP LARSEN

Jeg mener, at politikken skal
tilbage i øjenhøjde med en
mere social og medmenneskelig
tilgang. Udover mit politiske
arbejde, har jeg siddet i forskellige bestyrelser, bl.a. gymnasieog kollegiebestyrelser, men også
i diverse råd som handicapråd
og integrationsråd. Derudover bruger jeg lidt tid på
håndbold, badminton og jagt. Jeg er landmandssøn, og
i sommerhalvåret bruger jeg det meste af min fritid på
en traktor eller en mejetærsker sammen med familien.
Jeg er uddannet Cand. Scient. Adm. (politik og
administration) og er i dag ansat i Styrelsen for
International Rekruttering og Integration, hvor jeg
hjælper kommuner, frivillige organisationer mv. med
integrationsindsatsen. Tidligere har jeg arbejdet
for MF. Jacob Jensen, været lærevikar, postbud og
landbrugsmedhjælper.
Har du spørgsmål eller
kommentarer, så tøv ikke,
kontakt mig på 72 36 86 30
eller på rasbl@holb.dk.
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Politikere ved ikke altid bedst - det er dig som borger, der
ved bedst! Det frie valg og retten til selvbestemmelse
er altafgørende for mere lokal og personlig frihed. Jeg
vil derfor arbejde for:

Den grønne førerposition skal fastholdes, derfor
skal vi sætte nye mål. Den globale opvarmning er
et faktum. Vi ved, der findes bæredygtige løsninger
på de klimaudfordringer, som vi mærker ved bl.a.
oversvømmelser. Jeg vil derfor arbejde for:

Ingen må føle sig glemt – det skal være trygt at bo
både i by og på land. Jeg vil derfor arbejde for:

•

•

•

Mere decentral styring – folketingspolitikere
skal ikke detailstyre, men sætte rammer så
lokalpolitikere og borgere selv kan bestemme
mere lokalt.
Pengene skal følge borgeren – det er essentielt
for den bedste service – borgeren skal selv
bestemme.
Afskaffelse af arveafgift – der skal ikke betales
”dødsskat” af penge, der tidligere er betalt skat
af.

Når vi skal styrke friheden, gælder det også den
frie bevægelighed. Muligheden for at flytte sig, men
samtidig øge mulighederne, hvor vi bor. Jeg vil derfor
arbejde for:
•

Udflytning af uddannelsesinstitutioner – det
skal være muligt at uddanne sig lokalt og dermed
styrke lokalområderne.

•

Styrkelse af infrastrukturen – hurtige og stabile
togforbindelser samt udbygning af vejnettet.

•

Bedre muligheder for efteruddannelse - skal
styrkes lokalt, så familielivet hænger sammen,
uden en lang bil- eller togrejse hver dag.

Det handler om, at styrke den personlige frihed og
sikre BEDRE BALLANCE. Vi skal have færre regneark og
mere hjerne, hjerte og tillid.

www.rasmusbrandstrup.dk

•

1 mio. CO2-frie biler i 2030 - det kan være
elbiler og/eller brintbiler.

•

Udfasning af fossilt brændsel – kul og olie hører
fortiden til.

•

Bæredygtige energikilder – f.eks. vindmøller og
solceller, men de berørte borgere i lokalområdet
skal involveres og der skal lyttes!

•

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen – ”alt
der ikke er svært, skal være nært” derfor skal
der være lægedækning i hele Danmark med lige
ret og mulighed for behandling.

•

Verdens bedste sundhedsvæsen – vi må aldrig
gå på kompromis med sundhed, derfor skal
ekspertisen nødvendigvis samles, når det er
svært og kompliceret.

•

Et moderne sundhedsvæsen - hvor vi
arbejder med lokale innovative løsninger,
lægehelikoptere, telemedicin m.v.

•

Sikring imod stormflod og oversvømmelser –
styrkelse af diger og f.eks. højvandsporte.

•

Klimamærkning af fødevarer – vi skal kunne
købe klimabevidst.

Politiet er en anden central institution til at
sikre tryghed. Politiet er presset pga. bl.a.
grænsekontrollen. Jeg vil derfor arbejde for:

•

Styrkelse af cykelstipuljer – tilskud til flere
cykelstier.

•

Styrkelse af EU’s ydre grænser – frigør politiet
fra grænsekontrol.

•

Styrkelse af nærpolitiet – uddannelse af flere
betjente.

CO2-udledningen er en bæredygtighedsudfordring,
men det er ikke den eneste. Især plastik er et
problem. Ifølge FN er der i verdenshavene 13.000
stykker plast pr. km2. Vi har alle set billeder af fisk
og andre havdyr, der har spist plast, men vi kan ikke
undvære plast i hverdagen. Jeg vil derfor arbejde for:
•

Krav om at alt plast skal kunne genanvendes –
der skal pant på alle plastflasker f.eks. saftflasker.

•

Forbud imod mikroplast – der i dag bliver brugt i
f.eks. shampoo, kosmetik m.v.
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@RasmusBrandstrupLarsen

