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Regeringen har netop
fremlagt sin økonomiske
plan for de næste otte år
under titlen 'Danmark i
arbejde - udfordringer for
dansk økonomi frem til
2020'. Planen er blevet
rost af eksperter og
kommentatorer for sit
skyhøje ambitionsniveau.

180.000 flere skal i job, væksten skal
op på 2,25%, konkurrenceevnen skal
styrkes. Men er planen i virkeligheden
for ambitiøs? Kan man overhoved finde
flertal for den på Christiansborg? Er den
udtryk for hele regeringens politik, eller
er der tale om ”en radikal sejr”?
Radikal Politik har stillet Margrethe
Vestager alle de svære spørgsmål, der
melder sig oven på 'Danmark i arbejde’.
Her kan du læse den radikale leders 10
svar og blive meget klogere på 2020.
Læs mere

Skattereform får Danmark i arbejde
Regeringen har fremlagt en
skattereform, der gennem
skattelettelser på arbejde og
vækstinitiativer bidrager til
at løse de langsigtede
udfordringer for dansk

grundlaget. Vi vil tilskynde
virksomhederne til at
investere mere og ansætte
flere, samtidig med at flere
danskere skal tilskyndes til
aktiv deltagelse på

økonomi. ”Med vores
skatteudspil løfter vi
beskæftigelsen langt mere
end det, vi havde sat os som
mål i regerings-

arbejdsmarkedet,” siger
skatteordfører Nadeem
Farooq.
Læs mere

Ny læreruddannelse skal løfte folkeskolen
Regeringen har indgået forlig
med V, K og DF om en ny,
fagligt stærkere og mere
attraktiv læreruddannelse,
der matcher folkeskolens
behov, og som hæver barren
for de lærere, der skal løfte
morgendagens folkeskole.
”Et af de centrale mål er, at
eleverne i folkeskolen i
højere grad skal mødes af

lærere, der har en faglig
fordybelse i netop det fag,
der er på skoleskemaet.
Lærerstanden er en vital del
af fundamentet under et
samfund, hvor børnene er
den vigtigste ressource,"
siger uddannelsesminister
Morten Østergaard.
Læs mere

Folkemøde: Politisk sommerfestival fra 14. – 17. juni
Folkemødet er i år vokset til
tredobbelt størrelse, og intet
mindre end 700 events
finder sted i løbet af de fire
dage i Allinge. På
Folkemødet har du mulighed
for at tage del i den danske
offentlige debat, få en
sludder med en politiker og
opleve de mange events,
som partier, virksomheder

og interesseorganisationer
arrangerer. Læs om
Folkemødet og Radikale
Venstres deltagelse. Læs
også om den radikale
middag og om, hvordan du
får gratis overnatning.

Den politiske debat er flyttet
ind på Facebook. Radikale
Venstre har i forbindelse
med Folketingets
afslutnings-debat d. 30. maj
lanceret Radikale Live, hvor
du både kan se og følge med
i debatten direkte fra salen

Fremover vil der blive sendt
live fra spændende debatter
og begivenheder, og de
radikale ordførere vil
naturligvis deltage. Du kan
stadig nå at være med i
åbningsdebatten.

Læs mere

Vær med. Live.

og selv deltage gennem
Facebook eller Twitter.

Deltag i debatten

Forandring er et vilkår - også i EU
9. maj fejrede EU's
medlemslande traditionen
tro Europadagen, unionens
mærkedag. Radikale
Venstres EU-ordfører Sofie
Carsten Nielsen markerede
dagen med en kronik i
Berlingske. Her udpeger hun
muligheder og udfordringer
for EU fremadrettet. Den
økonomiske krise har fået

mange til at sætte
spørgsmålstegn ved
unionens evne til at løse
problemer og ved
samarbejdets demokratiske
legitimitet. Sofie Carsten
Nielsen udpensler forskellige
reformveje for EU.
Læs mere

Ny sekretariatsledelse i Radikale Venstre
Radikale Venstres sekretariat
på Christiansborg får ny
ledelse per 15. juli. Rasmus
Grue Christensen er ansat
som sekretariatschef og John
Bo Northroup er ny souschef.
Rasmus Grue Christensen er
33 år og kommer fra en
stilling som sekretariatschef i
Ungdommens Røde Kors.

Han afløser Bo Jeppesen, der
nu er PA-direktør i reklameog PR-bureauet Conexia.
John Bo Northroup er 45 år
og har en fortid som
administrerende direktør og
selvstændig
erhvervsdrivende.
Læs mere

Skoleudvikling i dagens Danmark
Se for dig det barn, der ikke er med i
fællesskabet. Ikke er set og anerkendt. Ikke
som udgangspunkt har ret til at være med i
fællesskabet. Det barn, der skal ud af
klassen, dvs. også fysisk vises ud af
fællesskabet, fordi der er noget i vejen med
det barn. Al skyld, al årsag lægges på
barnets skuldre. Og barnet har dog ikke den

Det er læreren, der har ansvaret og
uddannelsen og forskningsbaseret viden om
læring, læringsmiljø, om undervisning og
meget mere. Det er lærerne, der skal
hjælpes ad med at analysere læringsmiljøet.
Derfor skal kollegerne samarbejde. Derfor
skal skolen være fælles om mål, udvikling,
efteruddannelse. Derfor skal

viden og den uddannelse, at barnet kan
gøre noget ved det miljø, der er om barnet.

efteruddannelsen omfatte hele skolens
medarbejderstab.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Radikale Venstres grundlovstaler 2012

5. juni fejrer danskerne
grundlovsdag i
anledningen af, at
Danmark på denne dag i
1849 indførte sin første
grundlov og dermed
demokratiet.

Det markeres traditionen tro rundt
omkring i landet med politiske
arrangementer, der hylder det danske
folkestyre. I år holder en lang række af
Radikale Venstres ministre og
folketings-medlemmer taler overalt i
Danmark. Mariager, Roskilde, Samsø,
Ølgod og København er blot nogle af de
steder, der får radikalt besøg. Se hvem
der holder taler hvor, og find ud af
hvordan du kan komme med til
festlighederne her.
Radikale grundlovsarrangementer

Diskuter mærkesager med folketingsgruppen
Vil 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 sammen med
folketingsgruppen. Møderne
afholdes 6. juni i København
og 10. juni i Sorø.
Læs mere

Reportage fra hovedbestyrelsesmødet i ELDR
En gang om året afholdes
der hovedbestyrelsesmøde i
sammenslutningen af
europæiske liberale og
demokratiske partier (ELDR)
et eller andet sted i Europa.
På mødet drøfter partierne
aktuelle europa-politiske
emner, behandler forskellige
praktiske ting, som fx
optagelse af nye partier,

godkendelse af regnskab og
budget og vedtager
resolutioner. Årets møde
fandt sted i Yerevan,
hovedstaden i Armenien.
Radikal Politik byder her på
en rejsereportage fra
Radikale Venstres udsendte.
Læs mere

Paneldebat i Randers
14. maj deltog
byrådsmedlem Mogens
Nyholm fra Randers’
Radikale Venstre i en stort
anlagt paneldebat om
inklusion i folkeskolen.
Inklusion handler om, at
udsatte børn er fysisk
tilstede på lokalskolen, er
aktivt deltagende i elevernes
fællesskab og får

en tilfredsstillende læring.
Blandt de mange fremmødte
var forældre, lærere og
andre politikere. Her kan du
læse formand Karin Blachs
reportage fra mødet og se
Randers’ Radikale Venstre
tanker om bedre inklusion.
Læs mere

Energien skal være grøn
”Når jeg læser JyllandsPostens debatsider, får jeg
nogle gange det indtryk, at
energiforliget er det mest
upopulære forlig, der er
lavet i nyere tid.” Sådan
skriver klimaminister Martin
Lidegaard i en kronik, hvor
han tager til genmæle over
for kritikerne. Forårets
energiforlig er vedtaget af

næsten alle partier i
Folketinget og bakkes op af
de fleste fra industrien til de
grønne organisationer. Det
viser den billigste og mest
ansvarlige vej frem for
Danmark, mener Martin
Lidegaard.
Læs mere

Nyt fra Radikale Venstres udvalg
På hovedbestyrelsesmødet
12. maj blev programmet

Brugerbetaling i
Sundhedsvæsenet. Husk at

Lange Bane – om den
langsigtede økonomiske
politik – færdigbehandlet, og
tre programudvalg fik
vedtaget deres endelige
kommissorier og tidsplaner.
Udvalgene ser på Arkitektur
og Planlægning, Sundhed og
Forebyggelse og

programudvalg er åbne for
medlemmer af Radikale
Venstre. Se her, hvordan du
kan deltage, se
kommissorier og læse
færdige programmer..
Læs mere

Tilmeld dig landsmødet
Nu er der åbnet for
tilmeldingen til Radikale
Venstres landsmøde. Det
foregår på radikale.dk/lm12.
Her kan du også læse det
foreløbige program, se
procedurer og tidsfrister for
resolutioner til vedtagelse på
landsmødet samt få
praktiske informationer om
de delegerede, indkvartering

og forplejning. Landsmødet
løber af stablen 15. - 16.
september 2012, og bliver
som altid holdt på Hotel
Nyborg Strand på Fyn.
Læs mere og tilmeld

Regeringens resultater det første folketingsår
EU-formandskab, aftaler om
finanspagt og regulering af
banker i Europa, trepartsforhandlinger, udligningsreform, afskaffelse af
fattigdomsydelser og
pointsystem, bred grøn
energiaftale, genindførelse af
gruppeeksamen, nye regler
for familiesammen-føring af
børn, mulighed for

bøsser og lesbiske for at
blive viet i kirken. Det er blot
et lille udpluk af de mange
emner, som har optaget
SRSF-regeringen i det første
folketingsår. Se flere i
Statsministeriets nye
oversigt over lovgivning og
initiativer, som regeringen
har gennemført.
Læs mere

Støt Radikale Venstres valgfond
Vil du have større radikal
indflydelse i din kommune?
Vil du give Radikale Venstre
et kanon resultat til
kommunal- og regionsvalg i
2013? Så kan du støtte den
radikale valgkamp. Tilmeld

Støt den radikale valgfond
på radikale.dk/valgfond.
Tilmeld valgfond

dig den radikale valgfond og
støt med et fast bidrag hver
måned. Alle beløb tæller,
store som små. Tag ansvar.
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