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Det er ikke længere nok at
vente med at føre
valgkamp, til der en gang
fra tid til anden bliver
trykket på valgknappen.
Nej, i dag vindes valgene
mellem valgene. Derfor
har Radikale Venstre
vedtaget en strategi om,
at partiet skal være i
konstant valgkamp.

Som et led i bestræbelserne lancerer
partiet nu et uddannelsesprogram for
alle interesserede kandidater, aktive og
kampagnefolk. Uddannelsen løber
første gang af stablen til efteråret, og
formålet er at give deltagerne
redskaber og ideer til kampagner og
udfoldelse af national politik lokalt.
Radikal Politik har talt med Radikale
Venstres udviklingskonsulent Jesper
Luthman for at høre mere om tankerne
bag uddannelsesprogrammet, hvad de
deltagende kan forvente sig at få ud af
det, og hvad interesserede skal gøre for
at deltage.
Læs mere

Statsborgerskabsdag på Christiansborg
Søndag den 29. april 2012
afholdt Folketinget den årlige
statsborgerskabsdag. Her
blev nye danske
statsborgere modtaget med
tale og underholdning i et
cirkustelt på ridebanen,

radikal idé, som nu
gennemføres for syvende
gang – med stor succes. Læs
reportagen og se billeder fra
statsborger-skabsdagen her.
Læs mere

hvorefter der var åbent hus
på Christiansborg. Fejringen
af Danmarks nye statsborgere er oprindeligt en

Hårdere kurs mod tvangsægteskaber
Når en familie tvinger en søn
eller en datter til at indgå et
ægteskab mod sin vilje, er
der tale om en alvorlig
forbrydelse med
vidtrækkende konsekvenser
for de involverede parter.
Derfor skal det danske
samfund gøre sit yderste for
at bekæmpe tvangsægteskaber. Det mener

Radikale Venstres
integrationsordfører Liv Holm
Andersen og
udlændingeordfører Zenia
Stampe, som vil give
myndighederne nye
redskaber i kampen.
Læs mere

Alle studerende i praktik
Danske studerende skal ikke
længere tage en videregående uddannelse uden at
forlade bøgerne. Sådan lyder
visionen fra den radikale
uddannelses-minister Morten
Østergaard. Derfor foreslår
han nu, at alle studier skal
skrive ind i studieordningen,
at de studerende kan tage et

semester i praktik og få
merit for et semester for
indsatsen. Udspillet bliver
taget varmt imod af både DI
og Danske Studerendes
Fællesråd.
Læs mere

Generalforsamling i Skanderborg
I disse måneder holder
mange radikale kommunalforeninger generalforsamlinger eller årsmøder.
Her tropper aktive radikale
op for at diskutere politik,
holde sig orienteret og vise
deres opbakning til partiet.
En af de lokalforeninger,

Skanderborg. Læs her
formand Mie Bergmanns
reportage fra aftenen, der
bød på politisk debat om
emner så forskellige som
udligning, miljø og
arbejdsløshed.
Læs mere

som netop har afholdt sin
generalforsamling, er

Nyt fra Radikale Venstres udvalg
Arbejdet med Radikale
Venstres politiske
programmer er i fuld gang. I
maj færdigbehandler
Hovedbestyrelsen
programmer om økonomi,
kirkeforfatning og
trossamfund. Senere følger
programmer om bæredygtighed, arkitektur,
forebyggelse og bruger-

betaling i sundhedsvæsnet.
Udarbejdelsen af
programmerne foregår i
udvalg, der er åbne for alle
interesserede medlemmer.
Find ud af hvordan du
kommer med og læs mere
om status på programmerne
her.
Læs mere

Hvad skal vi kunne i fremtiden?
Danskerne er nærmest verdensmestre i at
samarbejde. Det skaber en dansk
brugerdreven innovationskraft, der matcher
den forskningsdrevne innovation i Sverige
og USA. Det kommer af en særlig kultur,
som vi har med i vores mentale rygsæk, en
særlig skoling og et særligt syn på
menneske og samfund. Det er de danske
styrker, som vi skal rendyrke. Vi skal
udvikle og understøtte børn og unge fagligt,
socialt og personligt og udruste

Et stærkt bagland

dem til fremtiden. Den enkelte elevs
udvikling er skolernes helt centrale opgave.
Eleverne skal tilegne sig kompetencer, der
gør dem i stand til at forstå, håndtere og
navigere fagligt, socialt og personligt i
forhold til, hvad verden og fremtiden end vil
udsætte dem for. Alle elever skal opleve, at
deres styrker understøttes, så de oplever
mestring, succes og anerkendelse.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Siden november har
Sanne Bjørn været
formand for Radikale
Venstres
Kandidatnetværk. Hun
har, siden hun blev valgt,
brugt efteråret og
vinteren på at bearbejde
erfaringer og viden fra
folketingsvalgkampen
rundt omkring i landet.

Nu er det så tid til at se fremad og
begynde at planlægge næste valgkamp.
Radikal Politik har spurgt formanden,
hvad fremtiden bringer for Radikale
Venstres kandidater. Hvordan bygger
man videre på det flotte valgresultat,
hvor hele 17 af de opstillede kandidater
fik sæde i Folketinget? Ifølge Sanne
Bjørn vil Kandidatnetværket nu kaste
sig over arbejdet med fælles
tilrettelagte kampagner med mulighed
for lokale vinkler, kandidatuddannelser,
en IT-strategi, videndeling på tværs af
landet og meget, meget mere.
Læs mere

Ny bog fra Asger Baunsbak-Jensen
En af Radikale Venstres mest
centrale skikkelser, Asger
Baunsbak-Jensen, er netop
fyldt 80. Asger BaunsbakJensen har været meget
aktiv i partiet, siddet i
Folketinget i flere perioder
og i årene 1971-1974 været
radikal landsformand. Siden
1980’erne har han ligeledes
været en prisbelønnet og

Radikale på workshop i Odense

særdeles aktiv forfatter. Den
runde fødselsdag fejrer han
med en ny udgivelse, som
meget passende har fået
titlen 80. Her reflekterer han
over ung- og alderdom. Du
kan læse uddrag fra bogen
her.
Læs uddrag

Anført af spidskandidat
Susanne Ursula Larsen
deltog næsten 40 radikale
medlemmer i en kommunal
workshop torsdag den 12.
april i Odense. Medlemmerne
af den lokale partiforening
skulle inddrages i
udviklingen og prioriteringen
af de kommende radikale

mærkesager i Odense, så
der kan sikres et godt
radikalt kommunalvalg til
november 2013. Her kan du
læse formand Thorkild
Maarbjergs beretning fra
workshoppen.
Læs mere

Diskuter mærkesager med folketingsgruppen
IVil du være med til at
påvirke de radikale
mærkesager? Har du
holdninger til, hvordan
nationale politiske temaer
skal bruges lokalt – og
hvordan lokale spørgsmål
kan gøres nationale? Er du
overbevist om, at Radikale
Venstre kan få et fantastisk
valg i 2013? Så kom og vær

med til at diskutere de
radikale mærkesager –
Økonomi, Uddannelse,
Mangfoldighed og Grøn
vækst med
folketingsgruppen ved seks
arrangementer rundt
omkring i landet i løbet af
maj og juni?
Læs mere

Besøg på norske Venstres landsmøde
I midten af april holdt
Radikale Venstres søsterparti
i Norge, Venstre, deres
landsmøde i byen Brærum i
bunden af Oslofjorden. Her
havde de inviteret to
medlemmer fra Radikale
Venstres Internationale
Udvalg. En af de udsendte,
Charlotte Burgess, giver her
en

reportage fra besøget hos
Venstre, som i øjeblikket
forsøger at finde svaret på
det spørgsmål, dets danske
søsterparti også har måttet
arbejde med: Hvilken
strategi skal vi vælge for at
få mest indflydelse efter
valget?
Læs mere

Følg Radikale Venstre på Pinterest
Det nye sociale medie
Pinterest er på rekordtid
blevet yderst populært på
Internettet. På Pinterest kan
brugerne dele fotos og links
med hinanden og lave
mapper med billeder fundet
på nettet. Nu er Radikale

bl.a. se radikale plakater,
design og følge med
politikerne bag kulisserne.
Læs mere

Venstre også hoppet med på
bølgen og har fået en
Pinterest profil. Her kan du

Kulturminister finder rådgivere på Facebook
Ifølge flere undersøgelser
bruger unge kun museer
halvt så meget som
befolkningen i det hele taget.
Det vil kulturminister Uffe
Elbæk have gjort noget ved.
For at få gode ideer til,
hvordan man højner de
unges interesse for kunst og
kultur, har han udpeget 15
unge til et nyt

og interesseorganisationer
arrangerer. Her kan du læse
mere om Folkemødet og
Radikale Venstres deltagelse,
om middagen for alle
radikale medlemmer og
politikere og om, hvordan du
får gratis overnatning.
Læs mere

Kom med til landsmøde
Snart går det løs igen, og du
kan allerede nu sætte kryds i
kalenderen: I weekenden
15.-16. september løber
Radikale Venstres
traditionsrige landsmøde af
stablen. Som altid finder
landsmødet sted på Hotel
Nyborg Strand på Fyn, og
programmet byder på taler,
oplæg, afstemninger,

politisk debat, underholdning
og meget andet. Nærmere
oplysninger om tilmelding til
landsmødet samt endeligt
program offentliggøres i de
kommende numre af Radikal
Politik.

Tag på højskole med Marianne, Margrethe og Martin
Vi er i en krisetid.
Økonomisk, finansiel og
politiske kriser truer Europa.
Men hvordan kommer vi
tilbage på sporet? Er
løsningen mindre EU, et
andet EU eller mere EU? For
at finde et svar på det svære

og debat i august. Blandt de
mange prominente
oplægsholdere er Marianne
Jelved, Margrethe Vestager
og Martin Lidegaard. Læs
programmet og find ud af
hvordan du tilmelder dig her.

spørgsmål inviterer
Grundtvigs Højskole i
Hillerød til en uges foredrag

Læs mere

Forberedelserne til næste
valgkamp er allerede i gang.
Og du kan være med til at
gøre en forskel. Du kan
nemlig støtte vores valgfond
med et fast månedligt
bidrag. Med betalingsservice
kan du overføre et fast beløb
hver måned til den radikale
valgfond. Det gør
folketingsgruppen og mere

end 1.000 medlemmer. På
den måde kan partiet bl.a.
lave kampagner og købe
annonceplads også mellem
valgene. Tag ansvar. Støt
valgfonden og giv Radikale
Venstre endnu et godt valg.

Støt valgfonden

Tilmeld valgfond
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