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Danmark har en lang
tradition for at bruge
design til at skabe nye
innovative muligheder og
løsninger. Det er samtidig
et af nøgleområderne for
fremtidens vækst i
Danmark.

Derfor har Radikale Venstres
folketingsgruppe lanceret en national
designstrategi, som ifølge
erhvervsledere i Danmark har
potentialet til at blive verdens bedste
designpolitik. Strategien er lagt i
samarbejde med store danske
virksomheder og hovedaktørerne i den
danske designbranche. Og midt i marts
blev strategien debatteret til et
designtopmøde på Christiansborg.
Læs designstrategien

En debat om dansk udenrigspolitik
Et historisk enigt Folketing
stemte forrige fredag ja til at
sende danske F-16 flyvere i
krig i Libyen, hvor diktatoren
gennem 41 år, Muammar
Gaddafi, har været i gang
med at nedkæmpe et oprør.
Og Folketinget har netop
diskuteret situationen i
Mellemøsten og Nordafrika.

Radikale Venstre har
foreslået, at der gives
yderligere 20 mio. kr. til
demokratiarbejdet. Under
Folketingets selvsamme
debat var der støtte til
tanken om en øget indsats.
Se Niels Helveg Petersen i
DR2's Debatten til en debat
om Danmarks
udenrigspolitik:

Se debatten

Asylbørn svigtes endnu en gang
Radikale Venstre arbejder for
bedre forhold for
asylansøgerne og de børn,
som bliver syge af opholdet
der. Derfor havde partiet
rejst en forespørgselsdebat i
marts i Folketinget for at
høre regeringen om, hvad
man har tænkt sig at gøre
for de asylbørn, som fortsat
har meget lange ophold i

danske asylcentre?
Desværre var det klare svar
fra regeringen og Liberal
Alliance: Ingenting.
Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2011
Kommunalpolitisk Topmøde
2011 fandt sted den 24.- 25.
marts i Aalborg Kongres &
Kultur Center, hvor det i år
var KL-formand Jan
Trøjborg, der gav beretning.
Leon Sebbelin, Formand for
Radikale Venstres
Kommunalpolitiske Netværk,
tager os her med til det
efterfølgende radikale

gruppemøde, hvor der var
lagt op til drøftelse af KLformandens beretning,
nationale reformer - kommer
det kommunerne ved, og
endelig en drøftelse af
ændringer i det nuværende
aftalesystem mellem stat og
kommuner.
Læs beretningen

Fjern statsborgerskab fra Folketinget
Regeringens misligholdelse
af en række internationale
konventioner har fået
Radikale Venstre til at
fremsætte et
beslutningsforslag, der skal
styrke retssikkerheden for
tildelingen af
statsborgerskab til nye
danskere. I dag kan et
politisk flertal ændre

Workshop om EU's flerårige budget

reglerne for statsborgerskab
blot ved at indgå en aftale dvs. uden nogen form for
høring eller offentlig debat.
Det lever ikke op til de
grundlæggende
demokratiske spilleregler, og
det vil Radikale Venstre nu
ændre på.
Læs mere

862 mia. euro. eller
svimlende 6.500 mia. kr. Så
mange penge er der på EU's
finansielle ramme for
perioden 2007-2013, og
beløbet bliver ikke mindre
med den nye ramme for
2014-2020. Hvad pengene
skal bruges til bliver
besluttet, mens Danmark
har formandskabet i EU i

foråret 2012. Og vi skal
være godt forberedte til
forhandlingerne. Derfor
inviterer den radikale EUarbejdsgruppe til spændende
workshop om EU's budget
lørdag d. 28. maj 2011 på
Nyborg Strand.
Læs mere

Nedlæg Integrationsministeriet
Integration er ikke blevet
mindre vigtigt i dag, men
Integrationsministeriets
administration af
udlændingereglerne har vist,
at det var en fejl at oprette
et ministerium med det
erklærende formål at
nedbringe antallet af
opholdstilladelser. Det
princip har vist sig at

gennemsyre hele
administrationen, der har
været kendetegnet ved
dårlig vejledning og chikanøs
sagsbehandling. Radikale
Venstre har taget
konsekvensen og opfordrer
til, at en ny regering
nedlægger
Integrationsministeriet.
Læs mere

For Libyens borgere
Der er gået to uger siden et enigt Folketing
gav FN mandat til at oprette en
flyveforbudszone i Libyen. En beslutning der
betyder, at danske soldater er sendt i krig.
Det var en vanskelig beslutning og den mest
vidtgående et medlem af Folketinget kan
træffe: At trykke på den grønne knap i
Folketinget, der sender danskere i krig.
Overvejelserne forud for beslutningen var
store. Konklusionen på Radikale Venstres
gruppemøde blandt

folketingsmedlemmer var, at det var et helt
nødvendigt skridt i en nødsituation, hvor vi
stod over for truslen om voldsomme
blodsudgydelser. Samtidig stod vi i en helt
unik situation, hvor FN's sikkerhedsråd blev
støttet af både Den Arabiske Liga og Den
Afrikanske Union. Et samlet
verdenssamfund, der ikke kunne vende det
blinde øje til den stigende konflikt i det
nordafrikanske land.
Margrethe Vestager
Læs mere

Kina er meget kinesisk

Niels Helveg Petersen var
for første gang i Kina i
1994 som
udenrigsminister med en
stor erhvervsdelegation.
Det blev en øjenåbner.

Siden har han interesseret sig meget
for Kina og været i landet yderligere 67 gange. Senest i marts i år på en tur
med Folketingets Europaudvalg. Hver
gang forbavses han. Denne gang blev
Niels Helveg forbavset over Chonquing
om hvilken, man siger: The largest city
you never heard of. Læs mere om
Chonquing - og Niels Helvegs svar på
det store spørgsmål, nemlig: hvordan
det går med demokrati og
frihedsrettighederne i Kina?
Læs mere

25 år som sekretær for Niels Helveg
Flere af folketingsgruppens
medlemmer siger farvel til
Folketinget ved næste
folketingsvalg. Men bag
kulisserne vil der også blive
sagt farvel. Susanne Røder
(bedre kendt som Sus), som
i 25 år har været sekretær
for Niels Helveg Petersen
siger farvel og tak efter et
langt og rigt arbejdsliv på

Borgen. Her fortæller Sus i
susende fart om sit liv i
dansk politik - fra
udenrigsrejser til
dronningerunder, fra
ministerkontor til
fællesfrokost og fra fax til
"Twitter".
Læs mere

Politiske programmer færdige - flere på vej
'Kernen' i et programudvalg
er en skrivegruppe, som
typisk er på fem personer.

det næste møde finder sted,
ligesom du her kan finde
oplysning om udvalgenes

De første programmer er
netop blev behandlet på
hovedbestyrelsesmødet den
26. marts. Det drejer sig om
'Radikalt kulturoplæg' og
'Forsvar'. Ved at følge linket
herunder, kan du se alle
udvalgene, og også hvornår

kommissorier og proces. Alle
udvalgene er åbne for
partiets medlemmer.
Læs mere

Et radikalt syn på EU's fiskeripolitik
EU's nye fiskeripolitik skal
være færdigforhandlet i
2012. Den radikale
fødevareordfører Bente Dahl
har i denne forbindelse netop
været på studietur med
folketingets fødevareudvalg i
Spanien og Kap Verde. Her
fortæller Bente Dahl om
turen, og hvordan Radikale
Venstre er

med til at sikre, at fiskerne i
Afrika også får del i de
penge, som EU betaler for at
fiske i havene omkring
Afrika.
Læs mere

Konkurrenceevnepagten
Krisen har nådesløst afsløret
lande med overforbrug og
reformefterslæb. Det er ikke
kun Athens, Lissabons og
Dublins hovedpiner. Det er
hele Europas hovedpine. For
vores økonomier hænger
sammen på kryds og på
tværs. Derfor kommer
Eurolandene med Tyskland i

spidsen de nødlidende lande
til undsætning med lån. Selv
Danmark, der er uden for
Euroen, bidrager. Radikale
Venstre har sammen med S
og SF sikret en ansvarlig
europapolitisk linie ved at
bakke op om dansk
tilslutning til
Konkurrenceevnepagten.
Læs mere

Radikale vinder design-pris
Radikale Venstre har ved en
international designkonference, Face-to-face
Conference, vundet en
prestigefyldt pris for sit nye
design. Det nye design er
udviklet som et pro bonoprojekt af det engelske

debatteret undervejs. Både
Forretningsudvalget,
Hovedbestyrelsen,
Folketingsgruppen,
sekretariatet og en række
kandidater og formænd har
været inddraget, ligesom
identiteten har fået god

bureau Studie Parris
Wakefield. Designet har
været grundigt behandlet og

respons, når den er blevet
testet.
Se og download design

Støt vores valgfond
Du kan være med til at gøre
en forskel. Du kan nemlig
støtte vores valgfond med et
fast månedligt bidrag. Med
PBS' betalingsservice kan du
overføre et fast beløb hver
måned til valgfonden. Den
radikale folketingsgruppe går
naturligvis foran, og har
tilmeldt sig valgfonden.

Ligesom over 1000 radikale
medlemmer hver måned
bidrager til valgfonden. På
den måde får partiet bedre
mulighed for bl.a. at lave
kampagner og købe
annonceplads.
Tilmeld valgfond
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