1. november 2013

19. november skal
danskerne til
stemmeurnerne for at
vælge repræsentanter til
by- og regionsråd. Ifølge
Radikale Venstres leder
Margrethe Vestager er det
et valg af afgørende
betydning.

"Jeg både håber og tror på, at vi kan
blive et større og stærkere hold, der
bliver repræsenteret endnu flere steder
og i det hele taget få flere kandidater
ind. Det giver grobund for at blive et en
decideret radikal gruppe, der kan
sparre og idéudvikle og skabe
resultater. For det er først lokalt, at de
politiske mål bliver til virkelighed og
bliver foldet ud."
Læs interviewet

Radikale kandidater til tops
Fredag aften d. 25. oktober
gik det løs. Her blev det
nemlig tilladt for kandidater,
frivillige og aktive over hele
landet at hænge valgplakater
op i lygtepæle, gelændere og
stakitter. For mange

endelige startskud på den
kommunal- og
regionalvalgkamp, som har
været undervejs så længe.
Her kan du se billeder,
opdateringer og andre
highlights fra den radikale

markerede plakaternes
ankomst det

plakatophængning på tværs
af Danmark.
Læs mere

På tærsklen til byrådet
Ved kommunalvalget d. 19.
november kan en drøm
meget vel gå i opfyldelse for
Niki Gade. Siden han meldte
sig ind i Radikale Venstre,
har han gået efter at komme
ind i lokalpolitik. Nu

stiller han for første gang op
og kan meget vel blive det
andet radikale medlem af
Vejle Byråd. Her fortæller
Niki Gade om den hårde men
også spændende kamp for at
blive valgt.
Læs artiklen

Hjernen på det rette sted
Den radikale
regionskandidat i
Midtjylland, Hanne Roed,
mener, at det er vigtigt at
lytte til både
sundhedssystemet og
patienterne, fordi det giver
den bedste løsning, når

svære politiske beslutninger
skal træffes. Under sit besøg
hos Hjerneskadeforeningen i
Aarhus blev hun inspireret til
idéen om et
genoptræningshjem.
Læs reportagen

"Jeg brænder for at gøre en forskel"
Helle Bækkelund glæder sig.
Som byrådskandidat for
Radikale Venstre i Favrskov
Kommune kæmper hun
netop nu med alt, hvad hun
har i sig for at genvinde et
radikalt mandat i
kommunen: "Vi manglede 41
stemmer i at beholde vores

mandat i 2009, og vi skal i
byrådet igen," fortæller Helle
Bækkelund i dette interview
om at brænde for at gøre en
forskel, vigtigheden af at
være velforberedt, og
hvordan livet vil forme sig,
hvis hun bliver valgt ind.
Læs interviewet

Støt den radikale valgkamp
Valget står lige for døren.
Radikale Venstre har satset
historisk stort på at kunne få
valgt så mange kandidater
som muligt ind i by- og
regionsråd. Kampagnefilm,
annoncer, foldere og meget
andet har været grundlaget
for den radikale
kampagneplatform.

Alt dette er blevet til med
hjælp fra de over 1000
medlemmer, som hver
måned bidrager med et fast
beløb til valgfonden. Du kan
også give din støtte. Dit
bidrag, stort som småt, går
ubeskåret til den radikale
valgkamp.
Tilmeld dig valgfonden

Giv en hånd til de radikale kandidater
Overalt i Radikale Venstre
findes ildsjæle, som har
meldt sig som frivillige for at
give en hånd med under
kommunalvalgkampen. Hver
især hjælper de radikale
kandidater til
kommunalvalget 2013 med
alt lige fra Facebook,

læserbreve og at dele
foldere ud. Du kan stadig nå
at melde dig som frivillig,
hvis du vil gøre en forskel og
give en hånd med for at
sikre, at Radikale Venstre får
så godt et kommunal- og
regionalvalg som muligt.
Meld dig som frivillig

Valg, valg, valg, valg, valg
Der er mange forskellige ting, der afgør et
valg. Endnu flere forskellige ting, der afgør
et kommunal- og regionalvalg, fordi så
mange lokale faktorer gør sig gældende. Vi
har store ambitioner. Vi skal have - og jeg
tror fuldt og fast på, at vi får - et bedre valg
i 2013, end vi fik i 2009.

Men alligevel siger jeg det nu, inden vi har
set resultatet: Tak for indsatsen indtil nu. Til
de mange tillidsfolk og frivillige
kampagnefolk, der lige nu slider fra meget
tidlig morgen til meget sen aften. Til
kandidaterne som kæmper i frontlinjen lige
nu for den radikale sag. I er seje. Giv den
gas de sidste uger.
Læs Sofie Carsten Nielsens klumme

Et politisk dyr i kloster

Den radikale
byrådskandidat i Aarhus,
Sander Jensen, lever til
daglig et hektisk liv, hvor
alt, hvad han foretager
sig, trækker tråde til sit
politiske arbejde.

"Jeg vil gerne praktisere, hvad jeg
prædiker. Show it, don't tell it. Jeg vil
ud at møde mennesker og arbejde med
ting, som passer til mine politiske
værdier, Jeg tror på, at de radikale
tanker om frihed, tillid, retfærdighed og
social og økonomisk ansvarlighed er
grundpillerne i et velfungerende
samfund," forklarer Sander Jensen, der
nu har søgt frivilligt eksil i Ørslev
Kloster, hvor valgkampens slutspurt
forberedes.
Læs interviewet

Kom med til Radikale Venstres Nytårsstævne
Hvordan er magtbalancen
mellem landene i dagens
Europa? Regner omverden
stadig EU for noget? Hvad
stiller vi op med den
nationalisme, som ruller over
kontinentet? Dette er blot
nogle af spørgsmålene, du
kan være med til at
debattere, når Radikale
Venstres Nytårsstævne

løber af stablen 11.-12/1 på
Nyborg Strand. Du kan stille
spørgsmål til nogle af de
skarpeste EU-eksperter,
politikere og journalister
samt overvære politiske
topmøde mellem Margrethe
Vestager og Kristian
Thulesen Dahl.
Tilmeld dig her

Bankforlig er opgør med Foghs bobleøkonomi

"Med den nye bankaftale
tager regeringen det
endelige opgør med 00'ernes
bobleøkonomi, hvor
kombinationen af en
uansvarlig finanspolitik og en
alt for lempelig regulering af
bankerne gjorde krisen
dybere i

Danmark end i andre
europæiske lande." Det
fortæller den radikale
erhvervsordfører Andreas
Steenberg i dette indlæg til
Radikal Politik om den
bankaftale, som regeringen
netop har indgået med V, K,
LA og DF.
Læs indlægget

Folkeskolereformen styrker samspillet mellem kulturen
og folkeskolen
"Da jeg for nylig på
landsmødet flittigt forklarede
om kulturens rolle i
folkeskolereformen, blev jeg
overrasket over, at der var
adskillige, der gav udtryk
for, at de ikke var klar over,
at vi med den nye lov faktisk
styrker kulturens placering i
skolebørnenes

hverdag markant, fordi
skolen konkret skal sætte
fokus på samspillet mellem
folkeskolen og det lokale
kultur- og fritidsliv. " Sådan
indleder kulturminister
Marianne Jelved sit indlæg til
Radikal Politik om samspillet
mellem kulturen og
folkeskolen.
Læs indlægget

Vi skal etnisk diskrimination til livs
Regeringen har netop
lanceret sin nye
antidiskriminationsenhed.
Den skal kortlægge og
mindske etnisk
diskrimination samt styrke
den etniske ligebehandling.
Ifølge Radikale Venstres

ligestillingsordfører Liv Holm
Andersen er den nye enhed
et vigtigt skridt i kampen
mod den diskrimination, som
stadig florerer på
arbejdsmarkedet og andre
steder.
Læs interviewet

Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre
Regeringen har netop
lanceret sin nye
ressourcestrategi. Strategien
signalerer et markant
paradigmeskift i danskernes

Både for miljøet og for
økonomien. Målet er på sigt
et Danmark uden affald. Det
fortæller Radikale Venstres
miljøordfører Lone Loklindt i

tilgang til affald: Genanvend
mere - forbrænd mindre! Og
gevinsterne er enorme.

dette indlæg til Radikal
Politiks læsere.
Læs indlægget

Vi tror på fremtiden også efter bandekriminalitet
Regeringen har netop
lanceret sit udspil til en
bandepakke. Blandt de
vigtigste radikale initiativer
er en bedre forebyggende
indsats og en styrket
exitstrategi. "Det vigtigste
for Radikale Venstre har

været de kriminalpræventive
initiativer. Vi skal forhindre,
at unge havner i rocker- og
bandekriminalitet, og vi skal
hjælpe medlemmer ud igen,"
udtaler Radikale Venstres
retsordfører Jeppe
Mikkelsen.
Læs mere

Christopher Røhl ny formand for RU
Den første weekend i
oktober holdt Radikal
Ungdom landsmøde. Her
blev Christopher Røhl valgt
som ny landsformand. Han
afløser Ditte Søndergaard,
som har siddet på
formandsposten i to år.
Christopher Røhl har skrevet

et indlæg til Radikal Politiks
læsere, hvor han fortæller
om, hvordan han kom ind i
politik, RU's visioner og
pejlemærker for det
kommende år, samt hvad
ungdomsorganisationens
forhold til moderpartiet
egentlig er for en størrelse.
Læs indlægget

Nyt fra programudvalgene
Programudvalget for EPvalgprogram har netop sendt
deres første forslag til
Radikale Venstres program
til europaparlamentsvalget i
høring i kommuneforeninger
og på udvalgets
hjemmeside. Høringssvar
skal indsendes senest 5.

er også velkomne til at
komme med bidrag. Det kan
gøres ved at melde sig på
programudvalgets websted.
Derudover er der nedsat tre
nye udvalg: 'Modernisering
af den offentlige sektor',
'Fremtidens
beskæftigelsessystem' og

december kl. 12.
Interesserede medlemmer

'Stress, angst og psykiske
lidelser'.
Læs mere
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