1. februar 2013

Nu er der ikke mange
måneder til, den for alvor
bryder ud i lys lue:
kommunal- og
regionalvalgkampen 2013.
For Radikale Venstre står
meget på spil. Den
massive vælgerfremgang
fra folketingsvalget 2011
skal omsættes til lokal
indflydelse.

Samtidig bliver valgkampen den største
kommunal- og regionalsatsning i
partiets historie. Og ambitionerne, de
er tårnhøje. Margrethe Vestager
fortæller her Radikal Politik om hendes
forventninger til valget, om værdien af
frivillige kræfter, og om hvorfor
Radikale Venstres valgfond er så vigtig
for valgkampen, at mange af partiets
medlemmer i disse måneder bliver
ringet op og spurgt, om de vil være med
til at bidrage.
Læs interviewet

Danmark i Mali
Frankrig er gået ind i

kroner til hjælpeindsatser i

kampene i Mali, og Danmark
støtter den franske indsats
med en transportflyver og en
besætning på cirka 40 mand.
Flyet skal ikke i kamp men
skal støtte den franske
indsats, og det danske
militære bidrag står langt fra
alene. Vi afsatte sidste år
omkring 200 millioner

Mali, dels til udviklingshjælp, katastrofehjælp, og
freds- og konfliktforebyggelse i regionen,
understreger den radikale
udenrigs- og forsvarsordfører.
Læs indlægget

Hold kursen, også når det er stormvejr
"Det er ærgerligt, at den
gruppe ledige, som står til at
miste deres dagpengeret, er
større end først antaget. Men
det er helt naturligt, at der
løbende bliver lavet
opdaterede prognoser.
Prognoserne er blevet
skarpere, fordi vi nu konkret
kan følge de mennesker, der
er omfattet af den første

akutpakke. For dem har vi
lavet akuttiltagene, der
udgør en ekstraordinær
indsats for ledige, der er
bragt i en helt særlig
situation," skriver
arbejdsmarkedsordfører
Nadeem Farooq og
finansordfører Sofie Carsten
Nielsen.
Læs indlægget

"Det handler om det lange seje træk mod mere
tolerance"
Skolelederen på
Rådmandsgades Skole på
Nørrebro, Lise Egholm, har
stået frem og fortalt, at hun
flere gange har rådet jødiske
børn til at søge ind på
folkeskoler i andre bydele i
København. Det sker på
baggrund af episoder med
chikane rettet mod børn med
jødisk

baggrund. Radikale Venstres
social- og integrationsordfører Liv Holm Andersen
mener, at der skal gribes ind
over for tilfælde af
diskrimination og chikane men advarer mod "vupti"løsninger.
Læs interviewet

Kom med på Radikale Venstres sommerhøjskole
Hvilket samfund sigter vi
mod? Hvordan ser
morgendagens fællesskaber
ud? Hvor finder fremtidens
demokratiske debat sted? De
spørgsmål kan du være med

når Radikale Venstre og Ry
Højskole præsenterer
"Politisk Sommer" d. 23 29. juni. Udover politisk
samtale og diskussion vil der
være mulighed for at synge i

til at diskutere sammen med
radikale ministre og
folketings-politikere samt en
række skarpe
samfundsdebattører,

kor, ro en tur i kajakken,
bestige Himmelbjerget og
meget, meget mere.
Læs mere

Radikale hylder den gode lærer
God og varieret undervisning
kræver dygtige lærere.
Derfor lancerer Radikale
Venstres børne- og
undervisningsordfører Lotte
Rod nu en kampagne, der
skal anerkende nogle af de
lærere, som laver
spændende undervisning, vi
kan lære af. I løbet af de
næste uger bliver

danskerne via Facebook
opfordret til at nominere en
lærer, som fortjener
anerkendelse. Du og din
lokalforening kan også være
med. Kampagnen slutter
med, at Lotte Rod overrasker
én af lærerne med blomster.
Vær med

Økonomi, job og konkurrenceevne og den
der EU-henstilling alle taler om
Regeringen offentliggjorde for nylig et
opjusteret skøn for, hvor mange personer,
der vil opbruge retten til dagpenge i første
halvår 2013. De nye tal har affødt fornyet
kritik af dagpengereformen og regeringens
økonomiske politik som helhed. Der skal
ikke herske tvivl om, at jobskabelse også er
den udfordring, der ligger os radikale
allermest på sinde. For det er jo det, der er
løsningen til de mennesker, der opbruger
deres dagpenge. Uddannelse, jobrotation og
skabelse af nye job. Og forbedring af
Danmarks konkurrenceevne, så jobbene

bliver varige og ikke forsvinder efter kort
tid.
Men der er også mange myter. Flere
kritikere hævder for eksempel, at
regeringen fører en overdreven sparepolitik,
der ikke stimulerer den indenlandske
efterspørgsel. I 2012 førte regeringen den
lempeligste finanspolitik i hele Europa, hvor
bl.a. de offentlige investeringer var på det
højeste niveau i 30 år. Og i 2013 ventes de
offentlige investeringer m.m. at runde 60
mia. kr.
Læs Sofie Carsten Nielsens indlæg

"Vi vil kendes på den positive dialog"

Radikale Venstre i Kolding
har fået en ny kommunal
spidskandidat. Lige før
årsskiftet blev Jesper
Elkjær nemlig valgt til at
stå øverst på
stemmesedlen til
kommunalvalget 2013.

Det sker, fordi Kolding Byråds
nuværende radikale medlem, H. C.
Jensen, har meddelt, at han ikke
genopstiller på grund af alder. Overfor
Radikal Politiks læsere løfter Jesper
Elkjær her lidt på sløret for, hvilke
mærkesager der vil komme til at præge
den radikale valgkamp, hvordan man
skaffer sig ørenlyd i medierne, og hvad
succeskriterierne for kommunalvalget
2013 er for Radikale Venstre Kolding.
Læs interviewet

Nyt program for 'Planlægning og arkitekturpolitik'
Radikale Venstre har fået et
nyt program om arkitektur
og planlægning. Efter et
langt og tilbundsgående
arbejde fremlagde
Programudvalget for
arkitektur og planlægning
deres forslag til en radikal
kulturpolitik på
Hovedbestyrelsesmødet d.
26. januar. Karsten

Lauritsen og Bo Grönlund fra
udvalget fortæller her om
hovedpunkterne i
programmet, om
programmets tilblivelse og
hvad udvalget nu forestiller
sig, der skal ske på lands- og
kommunalt plan, hvad angår
arkitekturpolitikken.
Læs indlægget

Overvågning af overvågerne
"Danmark har befundet sig i
stenalderen, når det kom til

kræmmeri hidtil kun har
været reguleret af

åbenhed og kontrol med
PET's arbejde. Vi har sågar
ikke engang haft en lov, som
fortalte, hvad PET måtte og
ikke måtte. På mange måder
er det jo paradoksalt, at en
myndighed med så megen
magt og hemmeligheds-

retningslinjer fra
Justitsministeriet." Sådan
skriver Radikale Venstres
retsordfører Jeppe Mikkelsen
i sin klumme om den netop
indgåede aftale om styrket
regulering af PET's arbejde.
Læs klummen

Fremsynet aftale om mediestøtte
Regeringen og Enhedslisten
har indgået en ny aftale om
fremtidens mediestøtte.
Kernen i aftalen er, at
distributionsstøtte ændres til
produktionsstøtte. Det
betyder, at journalister og
redaktionelt indhold støttes i
stedet for papir og
tryksværte. Dermed
kommer støtten på
omgangshøjde

med nutidens mediebillede,
hvor nyheder formidles
gennem både papiravis,
internet og mobile
platforme.
Læs mere

Ny formand for Internationalt Udvalg
På Hovedbestyrelsens møde
d. 26. januar blev Mette
Annelie Rasmussen fra
København valgt til ny
formand for Internationalt
Udvalg. Hun afløser Henning
Nielsen, der i 26 år har
været formand for udvalget.
Med Mette Annelie får
udvalget en formand, der
har en bred erfaring med

internationale forhold fra 16
års erhvervskarriere i bl.a.
USA og Zambia. Her kan du
læse om, hvad den nye
formand vil arbejde for i de
kommende år, og om
hvordan du kommer med til
næste udvalgsmøde d. 9.
februar.

To spritnye, radikale
programudvalg har set
dagens lys: 'Ny Grundlov' og
'Privat Jobskabelse'.
Derudover er der netop
nedsat et dialogforum for
'Grøn Omstilling'. Udvalgene

hvordan du tilmelder dig, du
kan finde ud af, hvornår
næste Fællesudvalgsdag
afholdes, og du kan få mere
at vide om arbejdet med
politiske programmer i
Radikale Venstre.

Læs mere

Nyt fra udvalgene

er som altid åbne for alle
medlemmer af Radikale
Venstre. Ved at følge linket
kan du læse mere om,

Læs mere

Ordførerskabsrokade i Radikale Venstres
folketingsgruppe
Ordførerskabsrokaden i
Radikale Venstres
folketingsgruppe er netop
trådt i kraft. Uffe Elbæk
vender tilbage fra orlov og
bliver ordfører for
uddannelse, forskning og
innovation samt nordisk
samarbejde. Derudover
træder Camilla Hersom ind
som ny EU-ordfører og

psykiatriordfører og afleverer
sit fødevareområde til Lotte
Rod. Se her den komplette
liste over, hvordan
folketingsgruppen har fordelt
alle ordførerskaberne
imellem sig.
Se listen
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