3. september 2012

Der var god stemning og
30 graders varme, da
Radikale Venstre 14.-15.
august holdt sit første
sommergruppemøde efter
valget på kursuscenteret
Gl. Vindinge ved Nyborg.

Mødet var tilrettelagt, så
folketingsgruppen den første dag
diskuterede strategi og arbejdsplan for
efteråret, mens de lokal- og
regionalvalgte radikale medlemmer
deltog i mødets 2. dag for at forberede
valget i 2013. Og selvom sommertøjet
var fundet frem i varmen, så var der
ikke meget feriestemning over
sommergruppemødet. Der blev
arbejdet. Gruppenæstformand Sofie
Carsten Nielsen fortæller her om de
mærkesager og politiske prioriteringer,
der blev diskuteret på
sommergruppemødet.
Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde…
Det er stadig muligt at
tilmelde sig Radikale
Venstres landsmøde. Det gør
du på radikale.dk/lm12. Her
kan du også se programmet,
blive klogere på de
resolutioner, der er til
vedtagelse på landsmødet
samt få praktiske
informationer om de

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

delegerede, indkvartering og

…eller deltag på Facebook
Selvom du ikke kan komme
til Nyborg, kan du stadig
komme med til landsmødet.
Hele landsmødet bliver
nemlig transmitteret direkte
på Radikale Venstres side på
Facebook, og du kan
samtidig være med i
debatten på Facebook og
Twitter. Landsmødet åbnes
d. 15. september kl. 10.00

med taler fra Margrethe
Vestager og landsformand
Klaus Frandsen, og mødet
fortsætter med politisk debat
indtil søndag eftermiddag.
Læs mere

Social-liberale med tryk på social!
Der har i den seneste tid
været mange skriverier om
regeringens og særligt
Radikale Venstres
manglende sociale profil. De
radikale folketingsmedlemmer Liv Holm
Andersen og Marlene Borst
Hansen giver her svar på
kritikken: regeringens
økonomiske reformer er ikke

et mål i sig selv. Tværtimod
er de midler til at få balance,
vækst og tillid til dansk
økonomi, men vigtigere
endnu midler for at kunne få
råd til acceptabel
socialpolitik i fremtiden.
Læs mere

Interview med Radikale Venstres nye sekretariatschef
”Fordi jeg brænder for
radikale værdier og visioner.
Helt ind til benet. Og i
stillingen som sekretariatschef kan jeg yde et stort
bidrag til udviklingen af
vores parti fremover. Det er
en fantastisk mulighed.”
Sådan lyder svaret, når man
spørger Radikale Venstres
nye sekretariatschef,

Film fra sommergruppemødet 2012

Rasmus Grue Christensen,
hvorfor han søgte stillingen.
Rasmus Grue Christensen
fortæller her Radikal Politiks
læsere om visioner,
udfordringer og strategiske
prioriteter.
Læs mere

På Radikale Venstres
sommergruppemøde 2012
blev forberedelserne til
kommunal- og regionalvalget for alvor skudt i gang.
Fra overalt i landet var folk
mødt op for at diskutere,
hvordan Radikale Venstre får
så godt et valgresultat i
2013 som muligt. Her kan du
se

levende billeder fra det
solbeskinnede arrangement,
interview med Margrethe
Vestager og kommentarer
fra en række kommunal- og
regionalkandidater.
Se video

Finanslov for 2013 – Et forslag!
Så kom finansministeren med regeringens
forslag til finanslov for næste år. Det er alt
sammen holdt inden for en snæver ramme,
og prioriteringerne er for en stor dels
vedkommende investeringer og understøtter
beskæftigelsen. Men de økonomiske
udsigter i vores omverden er ikke lyse lige
nu, så der er stor usikkerhed omkring os.
Derfor skal vi tænke os godt

om og prioritere, så der også er udsigt til, at
vi kan skabe balance mellem udgifter og
indtægter. Vi vil ikke bringe os i en
situation, hvor vi bare har udsigt til, at vi
bygger gæld op, for det kan vi ikke leve af
på længere sigt. Og det er de mest sårbare,
der vil tabe på den konto. Det vil vi i RV ikke
være med til. Vi har valgt reformstrategien.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Succesen fortsætter for Horsens Radikale

Horsens Radikale rider på
en bølge af succes. I
september blev Jeppe
Mikkelsen valgt ind i
Folketinget. Det er ikke

Siden er medlemstallet næsten
eksploderet. Og nu har partiet så fået
sit første medlem af Horsens byråd
siden 70’erne. Det sker, fordi den
politiske veteran Charlotte Juhl
Andersen har valgt at melde sig ud af
Socialdemokratiet og blive radikal.
Radikal Politik har talt med Charlotte

sket siden 1968, at en
Radikal er valgt til
folketinget for Horsens
kredsen.

Juhl Andersen og formanden for
Horsens Radikale, Kjeld Søndergaard,
om hvad tilstedeværelsen i byrådet vil
komme til at betyde for partiet og
forberedelserne til næste års
kommunalvalg.
Læs mere

"Man behøver ikke at være 100m mester i
udenrigspolitik"
Radikale Venstre har et væld
af forskellige udvalg og
forummer, hvor
"almindelige" medlemmer
har mulighed for at deltage i
politikudvikling, sparring og
arbejdet for at finde
løsninger på konkrete
politiske udfordringer. Et af
de udvalg er Internationalt
Udvalg. Radikal Politik har

taget en snak med udvalgets
næstformand, Mette Annelie
Rasmussen for at blive
klogere på, hvad man
egentlig laver i Internationalt
Udvalg, og hvordan man
bliver medlem.
Læs mere

Den høflige hardliner
Erik Holstein er journalist,
forfatter og politisk
kommentator. I mange år
har han kommenteret den
politiske udvikling og
analyseret spillet på
Christiansborg for forskellige
danske aviser. Han har
udgivet en række biografier
blandt andet om Marianne
Jelved. Nu har han skrevet

et sommerportræt til
Altinget.dk af Radikale
Venstres arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq,
som han mener ”lynhurtigt
er gået fra at være næsten
ukendt til at være en mand,
alle politisk interesserede
har en mening om.”
Læs portrættet

Kampen om at blive spidskandidat i Region Sjælland
Radikale Venstres medlem
af Region Sjælland, Knud
Munksgaard, stopper ved
udgangen af indeværende
valgperiode. Så der skal nye
radikale kræfter til i Region
Sjælland. For at sætte fokus
på valget har Radikale i

møde kandidaterne og blive
klogere på deres politiske
mærkesager. Det blev til en
god snak om alt lige fra
sundhedsvæsnet, miljø og
erhvervsudvikling.
Læs mere

Region Sjælland derfor i
løbet af august afholdt
møder, hvor man kunne

Unge kriminelle på skolebænken
Hvordan hjælper man unge
småkriminelle med at
komme ud af den kriminelle
løbebane? Det spørgsmål har
Radikale Venstres
retsordfører Jeppe Mikkelsen
i den grad fået sat på
dagsordnen. Han har nemlig
foreslået, at unge kriminelle
skal kunne veksle
fængselsophold med

uddannelsestilbud. Tilbuddet
skal gælde for
førstegangskriminelle under
30 år med en ubetinget
fængselsdom på op til seks
måneder.
Læs mere

Indfør pant på brugt tøj
Hver dansker skiller sig i
gennemsnit af med 13 kilo
tøj om året. Deraf havner
kun halvdelen i containere til
tøj. Dermed går vi glip af
værdifulde materialer og
udleder unødigt CO2. Derfor
foreslår Radikale Venstres
miljøordfører Lone Loklindt,
at tøjspildet halveres inden
2020. Hun vil bl.a. indføre

pant på brugt tøj, der skal
gøre det mere attraktivt for
både producenter og
forbrugere at genanvende de
aflagte gevandter.
Modebranchen tager imod
initiativet med åbne arme.
Læs mere

På vej mod et stærkere Danmark
Regeringen har fremlagt sit
finanslovsforslag for 2013,
På vej mod et stærkere
Danmark. Her er stadig lagt
vægt på en økonomisk
ansvarlig kurs. Men forslaget
indeholder samtidig en
række nye initiativer, der

Regeringen afsætter bl.a.
næsten 3 mia. kr. ekstra til
uddannelse, styrker også
indsatsen mod
ungdomsarbejdsløshed med
600 mio. kr. i perioden
2013-2016 og afsætter 600
mio. kr. ekstra over 3 år til

skal sikre vækst og
beskæftigelse i Danmark
fremover.

at opkvalificere flere ledige.
Læs mere

Nyt fra udvalgene
Der bliver arbejdet for fuld
damp i Radikale Venstres
forskellige udvalg. Bl.a. er
kommissoriet for
’Dialogforum for kultur- og
værdipolitik’ netop blevet
vedtaget. Hvis du har lyst til
at være formand for
forummet eller sidde i
styregruppen, kan du melde
dig som kandidat nu.

Desuden kommer en række
politiske programmer i
høring i løbet af efteråret.
Du kan læse mere om
udvalgsarbejdet og se
forskellige udvalgs
kommissorier ved at klikke
på linket nedenfor.
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
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