1. oktober 2012

Radikale Venstres
landsmøde bød som noget
nyt på fem workshops,
hvor medlemmer,
tillidsfolk og folkevalgte
kunne komme i dybden
med et politisk emne.

Emnerne, der blev behandlet på
workshopperne, spændte over
”økonomi”, ”uddannelse”, ”grøn
vækst”, ”mangfoldighed” og
”sundhed”. Formålet var at
videreudvikle Radikale Venstres
politikhåndbog samt at finde på ideer til
partiets eventkatalog. Over 400 deltog i
workshopperne. Deriblandt var Egon
Espersen og Maja Rørvig Abildgaard.
Her kan du læse om deres oplevelser.
Læs mere

Lotte Rod på gymnasie-roadtrip
Radikale Venstres børne- og
undervisningsordfører Lotte
Rod drog i september måned
ud på en roadtrip gennem
Syd- og Sønderjylland. Her
rejste hun fra gymnasium til
gymnasium for at få
elevernes ideer til det
kommende servicetjek af
gymnasiereformen. Det blev

til hele 180 forslag. Se
hvilket forslag, Lotte Rod har
kåret som det bedste og læs
mere om turen her.
Læs mere

Ny asylaftale glæder Radikale Venstre
Regeringen, Enhedslisten og
Liberal Alliance har netop
indgået en stor asylaftale,
der skal gøre det muligt for
asylansøgere at bo og
arbejde uden for
asylcentrene. Aftalen vækker
stor glæde hos Radikale
Venstres udlændingeordfører
Zenia Stampe, især fordi den
især

lægger vægt på uddannelse
og børnefamilier: ”Vores
grundholdning er, at børn
ikke skal vokse op i et
asylcenter. Med aftalen
behøver ingen familier
længere bo i et asylcenter
mere end maksimalt et par
år,” siger hun.
Læs mere

Budgettet, der hverken blev rødt eller blåt – men godt!
Allerede sidste år besluttede
den radikale gruppe på
Københavns Rådhus at
inddrage Københavns
Vælgerforening mere aktivt i
de årlige
budgetforhandlinger, end
hvad der hidtil har været
praksis. Kursændringen
skyldes, at den dengang nye
borgmester Anna Mee

Allerslev havde en ambition
om at skabe et bedre
samarbejde mellem
medlemmerne, tillidsfolk og
folkevalgte i Hovedstaden.
Samarbejdet var en stor
succes og blev derfor
gentaget i 2012. Læs om
processen og budgettet, der
kom ud af det, her.
Læs mere

Marianne Jelved fejrer 25 års jubilæum
8. september 1987 blev
Marianne Jelved valgt til
Folketinget i Roskildekredsen. Derfor kan Radikale
Venstres folketingsgruppes
nestor netop nu fejre 25års
jubilæum som MF’er.
Karrieren på tinge har bragt
hende vidt omkring. Bl.a. har
hun været leder af partiet i
perioden 1990-

2007, økonomiminister i
90’erne og har siden valget
sidste år været gruppeformand. I anledning af
jubilæet har Berlingske
samlet nogle af de bedste
billeder af Marianne gennem
tiderne.
Se billeder

Gense landsmødetalerne
Hvad var det nu lige for en

meget mere kan du få svar

rejse, Martin Lidegaard talte
om fra landsmødets
talerstol? Hvilken frihed var
det Charlotte Fischer nævnte
i sin tale? Hvad var det,
Jakob Lavrsen var forundret
over? Hvad var pointerne i
Margrethe Vestagers
afsluttende bemærkninger?
Alt dette og

på nu. Alle taler og
bemærkninger fra Radikale
Venstres landsmøde 2012
ligger nemlig nu som noget
helt nyt på nettet og kan
genses, når du har lyst.
Se taler

Godt nok er vi fattige, men vi behøver ikke
også at være dumme
Politikerne har altid haft en mening med
skolen og med uddannelserne. Det har vi
også i dag. Derfor er der valgmuligheder for
de unge, og de skal vejledes til den
uddannelse efter folkeskolen, som de hver
især kan have glæde af. Og som selvfølgelig
også kommer fællesskabet til gode. De unge
skal også vide, hvad det vil sige at leve i et
samfund med frihed og folkestyre, og de
skal lære at være kritiske

og selvstændige og mange andre dele af
det, vi kan kalde en almen dannelse i det
21. århundrede. Efterskolerne og
folkehøjskolerne er fortsat på finansloven og
skal vedblive med at være det, fordi de
skoleformer giver de unge en række vigtige
kompetencer og en vigtig almen dannelse.
Det handler om sociale relationer på tværs
af alle skel og økonomiske baggrunde.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Film fra Landsmødet 2012

I dagene 15.-16.

Landsmødet bød blandt andet på taler
af politisk leder Margrethe Vestager og

september løb Radikale
Venstres årlige landsmøde
af stablen. Her var næsten
700 radikale, ansatte og
pressefolk samlet til en
weekend fyldt med politik,
debat og fest.

landsformand Klaus Frandsen, debat
om resolutionsforslag, uddeling af
Marianne-prisen, politiske workshops
og meget, meget mere. Radikal Politik
har lavet en film fra landsmødet 2012.
Her kan du genopleve højdepunkterne,
mærke stemningen og høre
medlemmerne give deres bud på, hvad
det vil sige at være radikal.
Se film

Ti år i spidsen for Odense Radikale Venstre
For ti år siden overtog
Thorkild K. Maarbjerg posten
som formand for Odense
Radikale Venstre. Det blev
markeret med en stor
reception i partiforeningen.
Ved arrangementet deltog
bl.a. MF Camilla Hersom,
byrådskandidat Susanne
Ursula Larsen og
landsforbundets

næstformand Emil Dyred.
Radikal Politik bringer her et
interview med den
mangeårige formand.
Læs mere

Radikale kan ranke ryggen
”Når man ser på, hvad
regeringen har udrettet for
landets svageste og mest
marginaliserede, er der
tusindvis af grunde til at
være stolt”. Sådan skriver
uddannelsesminister Morten
Østergaard i en kronik i
Berlingske. Efter blot et år
ved magten har regeringen
gennemført markante

forbedringer for
marginaliserede borgere,
asylansøgere,
førtidspensionister og enlige
forsørgere. ”Vi bør ranke
ryggen ved tanken,”
opfordrer Morten
Østergaard.
Læs kronikken

Fællesudvalgsdag 3. november – og programmer i høring
3. november er det atter tid
til den halvårlige
fællesudvalgsdag på Hotel
Nyborg Strand. Her samles
landsforbundets
programudvalg, dialogfora
og folketingsmedlemmer for

høring i
kommuneforeningerne i
løbet af efteråret, bl.a.
’Forebyggelse og Sundhed’,
’Kirkeforfatning og andre
trossamfund’, ’Brugerbetaling i sundhedsvæsenet’

at diskutere radikal politik
på en lang række områder.
Derudover sendes en del
politiske programmer i

og ’Arkitektur og
planlægning’.
Læs mere

Folketingets åbning på Facebook
Folketinget åbner for en ny
politisk sæson tirsdag den 2.
oktober, og det bliver et
spændende nyt år med fokus
på uddannelse. Radikale
Venstre sender direkte tv fra
salen fra kl. 10.00, hvor
statsministeren holder sin
åbningstale, og du kan se
med på Radikale Live på
Facebook, hvor

debatten fra Facebook og
Twitter også bliver samlet.
Vær med. Live.

Kom med til nytårsstævne 2013
Radikale Venstre afholder sit
traditionsrige nytårsstævne
d. 5-6. januar på Nyborg
Strand. Årets tema er den
grønne vækst. Vanen tro
byder stævnet på taler,
debat, en festlig middag og
årets første partilederdebat.
Du kan bl.a. møde økonomiog indenrigsminister
Margrethe

Vestager, klima- og
energiminister Martin
Lidegaard, direktør Lars
Aagaard, ambassadør Friis
Arne Pedersen og mange
flere.
Læs mere

Besøg Radikale Venstre på Kulturnatten
For dem, der befinder sig i
eller omkring hovedstaden d.
12. oktober, vil det være en
oplagt ide at lægge vejen
forbi Christiansborg. Her kan
man nemlig besøge Radikale
Venstre. Denne aften holder
hele slottet åbent hus i

Venstre kan besøgende bl.a.
tage en snak med en MF’er
eller en minister, quizze om
præmier og deltage i en
omgang bordfodbold med en
folkevalgt.

forbindelse med den årlige
Kulturnat i København. Hos
Radikale

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
Redaktør: Jesper Boe Jensen
Ansv. redaktør: David Aurvig
Kontakt: redaktion@radikale.dk
Udgivelsesplan for Radikal Politik
Radikale Venstre | Christiansborg | 1240 København K | Telefon 33 37 47 47
radikale@radikale.dk | www.radikale.dk

