3. maj 2010

Radikale redder dansk økonomi

Radikale Venstre
overhalede regeringen og
resten af oppositionen
indenom med ny
økonomisk plan i april.

Dansk økonomi er tvunget i knæ. Der
mangler 31 milliarder kroner på de
offentlige finanser i 2015, og
situationen er så alvorlig, at kun
grundlæggende reformer af økonomien
kan redde den. Derfor har Radikale
Venstre fremlagt en detaljeret plan for,
hvordan vi kan undgå regeringens
bebudede besparelser på kerneydelser i
børnehaverne, i skolerne og på
sygehusene.
Læs hele planen

Debut til Radikal Politiks elektroniske nyhedsbrev
Nyhedsbrevet er endnu et
led i relanceringen af Radikal
Politik og er et supplement
til papirudgaven af bladet.
Fremover vil det elektroniske
nyhedsbrev udkomme første
hverdag hver måned.
Du får korte appetitvækkere
ledsaget af links til mere
udførlig tekst om arrange-

menter og events i
lokalforeningerne,
udmeldinger fra folketingsgruppen samt andre
spændende nyheder i og om
partiet.
Email redaktionen på
redaktion@radikale.dk.
Læs det nyeste nummer

Årets landsmøde nærmer sig
Årets helt store begivenhed
afholdes igen i år på Hotel
Nyborg Strand. Det sker i
weekenden den 11.-12.
september.
Tilmelding til landsmødet
skal ske på nedenstående
link, hvor du også kan læse
meget mere om resolutionsprocedure, værelsesbooking
og finde rutevejledning

uanset, hvor i landet du
befinder dig.
Det bliver godt, så vent ikke
til sidste øjeblik, men tilmeld
dig allerede nu.
Læs om landsmødet

Fra udkantsdanmark til udviklingsdanmark
I stedet for at tale om et
udkantsdanmark, som skal
reddes fra undergang, skal vi
se potentialet i
udviklingsdanmark. Ved at
skabe favorable vilkår for
den grønne del af
erhvervslivet skabes der dels
økonomisk fremdrift og dels
en mulighed for fornyet
lokalpatriotisme. I den ånd

fremsætter vi de første tre
forslag, der skal bidrage til
at skabe grobund for en
positiv dynamik i de dele af
Danmark, som er truet af
fraflytning og tab af
arbejdspladser.
Læs udspillet

Nyvalgt trekløver gør klar til valg
Lørdag den 17. april holdt
Københavns Radikale
Venstre årsmøde i Amager
Kulturhus. På mødet blev
34-årige Mikkel Sarboe valgt
som ny formand og 37-årige
Bo Nissen Knudsen valgt
som ny næstformand. På
mødet valgte forsamlingen
desuden den nuværende
gruppeformand for den

radikale gruppe i
borgerrepræsentationen i
København, 42-årige Manu
Sareen, som spidskandidat
til Folketinget.
Læs om årsmødet

Erika Lorentsens beretning
Har du nogensinde
spekuleret på, hvordan en
folketingspolitikers hverdag

politiker. Erika Lorentsen har
fungeret som afløser under
Johs. Poulsens sygeorlov i

ser ud? Tirsdag den 6. april
var en helt speciel dag for
Erika Lorentsen. Det var den
dag hun, som Johs. Poulsens
suppleant, trådte ind på de
bonede gulve på
Christiansborg og indledte
arbejdet som folkevalgt

knap en måned nu, og her
fortæller hun om sine
oplevelser og det at være
medlem af Folketinget:
Læs Erikas beretning

Tom leflen for udkantsdanmark
Folketingets partier var i den forgangne uge
ved at falde over hinanden med forslag, der
tilgodeser vælgere i udkantskommunerne.
Desværre er den pludselige interesse mere
leflen for vælgere og panik over vælgerflugt, end det er ægte interesse for varig
udvikling i Danmark uden for byerne. Og på
en sørgelig baggrund. For Danmark er ved
at knække midt over. Massiv fraflytning og
arbejdsløshed præger yderområderne.

Det skal vi have stoppet, men ikke ved at
flytte statslige styrelser med 150-200
arbejdspladser ud på landet. Det er
maoistisk planlægningspolitik, og der skal
noget andet til.
Derfor opfordrede jeg i sidste uge i TVAvisen Venstre til at indgå en bindende
aftale om, at der i 2013 ikke er færre
offentlige arbejdspladser i
udkantskommunerne, end i dag.
Margrethe Vestager
Læs mere

Radikale reformer

Myten om efterlønnen er

Reformangste politikere har længe
hævdet, at en efterlønsreform kun

skudt i sænk. Nye radikale
beregninger viser at
efterlønsreformer virker
med det samme.

virker på længere sigt. Men det er
forkert. Det viser beregninger, som
Radikale Venstre har fået gennemført
på den uafhængige regnemodel DREAM.
Der er klingende mønt i den slunkne
statskasse i det øjeblik, man
påbegynder afviklingen af efterlønnen –
og gevinsten vokser sig større og større
i de kommende år.
Læs mere

Anne Marie Geisler løber DM i 24 timersløb
Radikale Venstres
psykiatriordfører Anne Marie
Geisler Andersen er gået
sammen med landsforeningen SIND om at lave
et firemandshold, der skal
deltage i DM i 24-timersløb.
Det sker for at sætte fokus
på psykiske sygdomme og
motion som et vigtigt
supplement til traditio-

nel behandling. Holdet har
som mål at tilbagelægge
ikke mindre end 500
kilometers løb på de 24
timer. Læs mere eller støt
det prisværdige initiativ på
Facebook:
Læs mere på Facebook

Radikale lokale arrangementer
På Radikale.net kan du holde
dig opdateret, eller fortælle
andre, om kommende
arrangementer og events i
radikalt regi. Der er fx
årsmøde i Radikale Venstres
Region Sjælland søndag den
9. maj, årsmøde i Radikale
Venstre i Nordsjælland
torsdag den 20. maj,
delegeretmøde i

Radikale Venstre Nordjylland
mandag den 31. maj og
presseseminar for
hovedstadens
folketingskandidater lørdag
den 29. maj på rådhuset.
Mangler dit arrangement? Så
reklamer for det på
Radikale.net.
Se flere arrangementer

Kampen om billedet af virkeligheden
Grundtvigs Højskole i
Hillerød afholder igen i år
kursus i Globalisering &
demokrati under overskriften
“Kampen om billedet af
virkeligheden”. Forskere,
politikere, journalister og

hvordan har den udviklet
sig? Hvordan påvirkes
virkeligheden af
markedsgørelse, spin og
enkeltsager? Hvordan har
magthavernes rolle og
fremstillingen af dem

spindoktorer holder oplæg
om spørgsmål som: Hvordan
er kvaliteten af den
formidlede virkelighed og

udviklet sig?
Læs mere og tilmeld

Bragende radikal statsborgerskabsdags-succes
Akkompagneret af høj sol,
blå himmel, feststemning,
sang og musik blev alle de
nye statsborgere fejret som
det sig hør og bør søndag
den 25. april.
Statsborgerskabsdagen er et
radikalt initiativ, søsat i
2006, og som siden har
været en enorm succes.
Radikale Venstre gav

danskerne mulighed for at
byde velkommen til deres
nye medstatsborgere via en
Twitter-besked eller et
danmarksbillede.
Se hilsner og billeder

Radikale styrker den kollektive trafik
Alle der rejser med
Kystbanen i Nordsjælland
har været generet af store
forringelser i togtrafikken.
Det skal være slut nu. Derfor
er Radikale Venstre gået
med i en aftale, der skal
sikre flere tog til tiden. Det
skal være slut med at håbe
og tro, at det hele bliver
bedre. Derfor har

Radikale Venstre sikret, at
mindst 90 procent af togene
afgår til tiden.
Læs om aftalen

Fredskov i Østerild skal bevares
"Regeringens
langsommelighedsfejl må
ikke avle hastværksfejl. Det
handler om at beskytte
naturen, sikre grønne jobs
og værne om danskernes
vindmølle-goodwill.
Regeringen har haft alle

Margrethe Vestager om
regeringens kluntede
håndtering af placeringen af
et kæmpe vindmølletestcenter i Østerilds
værdifulde natur og
fredskov. Her er Vestagers
stikord til debatten i

muligheder for at indfri det
hele, men har fejlet fælt."
Sådan sagde gruppeformand

Folketingssalen:
Læs Vestagers stikord

VKO-reformangst betyder milliardbesparelser
Statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) satte i
slutningen af april endelig tal
på de besparelser, der
venter danskerne, fordi
regeringen ikke gennemfører
reformer. Ud over den
bebudede nulvækst i
kommunerne kom Løkke
efter regeringens
strategimøde på Sørup

Herregaard med et nyt krav:
Der skal spares yderligere 10
milliarder kroner. De
besparelser kan helt undgås,
sagde Margrethe Vestager i
en kommentar til
udmeldingen.
Læs Vestagers
kommentar

Debatten raser på radikale.net
Debatlysten er stor på
radikale.net. Her debatterer
medlemmer og andre
interesserede flittigt alt fra
aktuelle dagsordener og
politiske udmeldinger til
medlemsarbejde og
organisationsudvikling. Mest
læste indlæg i skrivende
stund omhandler
regeringens angreb på

ytringsfriheden, mens mest
kommenterede indlæg er fra
debatten om regeringens
accept af børnearbejde. Alle
kan være med, så grib
tastaturet og meld dig ind i
debatten.
Deltag i debatten

Danmark ud af Helmand på radikalt initiativ
I relanceringsnummeret af
Radikal Politik efterlyste
forsvarsordfører Niels Helveg
Petersen en tilbagetrækningsdato for de danske
soldater i Helmand. Dét er
nu blevet til virkelighed,
efter de øvrige partier bag

jorden nu er gødet for, at de
danske styrker per 30. juni
2011 er ude af den blodige
Helmand-provins, så
Danmark kan overgå til en
mere tilbagetrukket,
støttende rolle i Afghanistan.

Afghanistan-strategien
tilsluttede sig det radikale
ønske. Det betyder, at

Læs mere

Lone Dybkjær fylder 70 år
Kom og vær med til at fejre
en af Radikale Venstres mest
markante politikere gennem
de sidste tre årtier. Lone
Dybkjær, mangeårigt
medlem af Folketinget, tidl.
miljøminister og medlem af
Europa-Parlamentet, fylder
70 år, og der holdes i den
anledning reception tirsdag
den 25. maj kl. 15.00-17.30

i Samtaleværelset på
Christiansborg. Tilmelding
skal ske til
Gitte.Neergaard@ft.dk eller
på telefon 3337 4774.
Læs mere

Om denne mail
Du modtager denne e-mail, fordi du abonnerer på "Radikal Politik". Du kan afmelde nyhedsbrevet ved at besvare denne mail med teksten "Afmeld" i emnefeltet.
Nyhedsbrevet kan også ses og printes på radikale.dk/radikalpolitik
Radikale Venstre | Christiansborg | 1240 København K | Telefon 33 37 47 47
radikale@radikale.dk | www.radikale.dk

