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Regeringen har med
uddannelsesminister
Morten Østergaard i
spidsen fremlagt sit bud
på en ny SU-reform. Målet
er at få de unge bedre
gennem uddannelserne.
Som en del af lanceringen
stillede ministeren op til
en række debatter med de
studerende rundt omkring
i landet.

Fredag d. 20. februar var turen kommet
til Københavns Universitet. Radikal
Politik var taget med.
"Regeringen er stålsat i ambitionen om
at gøre vores børn og unge til den bedst
uddannede generation, og det danske
SU-system skal også fremover være
fundamentet for, at unge har mulighed
for at tage en uddannelse uanset
opvækst, social baggrund og
forældrenes økonomiske situation,"
siger Morten Østergaard.
Læs reportagen

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden
Det skal være mere
attraktivt at investere i
Danmark. Primært fordi det
er sådan, vi skaber flere job

at danske virksomheder kan
gribe opsvinget, så det ikke
slår et skarpt sving udenom
Danmark. Det mener

og får folk i arbejde. Med
Vækstplan DK bliver det
mere attraktivt at investere i
danske arbejdspladser og
derigennem sætte gang i
den private jobskabelse.
Vækstplan DK bidrager til,

Radikale Venstres
gruppeformand, Sofie
Carsten Nielsen.
Læs interviewet

Radikale ministre på rundtur i hele landet
Som kandidat til kommunalog regionalvalgene d. 19.
november kan det ofte være
svært at bryde igennem
mediemuren og komme ud
med sit budskab i
lokalpressen. Derfor har
Radikale Venstre iværksat en
storstilet kampagne, hvor
alle de radikale ministre
tager rundt i landet

for at bakke op om partiets
kandidater. Se her hvor og
hvornår du kan møde
ministrene.
Læs mere

Kontanthjælpsreformen hjælper unge videre
Regeringen har netop
fremlagt sit bud på en ny
kontanthjælpsreform, som
skal reducere antallet af
kontanthjælpsmodtagere, få
flere i uddannelse og styrke
indsatsen for at hjælpe unge
med at bryde den negative
sociale arv. "De unge, der
kan, skal i uddannelse. De
voksne,

der kan, skal i job. Alle
andre skal have en særlig
tilrettelagt hjælp, så også de
får muligheden for at komme
i job og realisere deres
drømme," mener Radikale
Venstres
arbejdsmarkedsordfører,
Nadeem Farooq.
Læs mere

Vil du hjælpe Radikale Venstre med at udvikle lokalpolitik
i Tanzania?
I 2013 gennemfører Radikale
Venstre et
samarbejdsprojekt med det
tanzanianske parti Civic
United Front med det formål
at styrke lokalafdelingernes

medundervisere på en række
seminarer for lokale
kandidater, politikere og
organisationsaktive i fem
regioner af Tanzania.
Ansøgningsfristen er d. 13.

organisation og arbejde. Til
dette søger Radikale Venstre
otte engagerede frivillige til
at deltage som
ressourcepersoner og

marts 2013.
Læs mere

Støt Radikale Venstres valgfond
Kommunal- og
regionalvalgkampen står lige
for døren. Valget er en unik
lejlighed til at gribe den
fremgang, Radikale Venstre
har oplevet de seneste år, og
få den omsat til radikal
indflydelse og ansvar
kommunalt såvel som
regionalt. Men valgkampe
koster penge.

Derfor bliver mange af
partiets medlemmer i disse
måneder bliver ringet op og
spurgt, om de vil være med
til at bidrage. Du kan også
støtte ved at tilmelde dig
valgfonden og støtte med et
fast bidrag hver måned. Alle
beløb tæller, store som små.
Tilmeld dig valgfond

Konkurrenceevne - hvad skal vi bruge det
til?
Det er omfattende reformer, vi fremlægger
igen i år. Det er en modig regering, vi har.
Den tør prioritere. Var det ikke det vi
efterlyste, da vi sad i opposition? Jo. Og nej,
det er ikke altid meget populært, for
prioriteringerne er ind imellem benhårde.
Det vedkender vi os fuldt og helt.
For nu handler det om at komme igennem
krisen og gøre Danmark klar til at deltage i

den fornyede globale konkurrence, der
kommer, når vi er kommet igennem.Det
skal være attraktivt at drive virksomhed i
Danmark. Det skal også være attraktivt at
investere i Danmark. Ikke fordi vi taler
dansk. Ikke fordi her er koldt. Men fordi vi
er dygtige, godt uddannede og hurtige til at
lære nye ting.
Læs Sofie Carsten Nielsens klumme

"Den Gode Lærer" i Faxe

.

Faxes radikale har været
på gaden for at indsamle
nomineringer til Radikale
Venstres "Nominér en
lærer"-kampagne. I løbet
af to dage trodsede de det
bidende frostvejr og
besøgte Haslev, Dalby,
Rønnede, Faxe By og Faxe
Ladeplads.

Her fortæller Sean Littlewood,
spidskandidat i Faxe Kommune ved
kommunalvalget 2013, om sine
erfaringer fra kampagnen. "Det var en
stor overvindelse for mig at stå på
gaden og prøve at få forbipasserende til
at stoppe op og falde i snak. Den første
halve time var vanskelig, og jeg havde
svært ved at se mig selv i rollen som
gadepolitiker. Men med hvert forsøg på
at komme i dialog blev det nemmere og
nemmere for mig. Til min egen
forbløffelse udviklede jeg meget hurtigt
en fornemmelse for, hvad der virker
bedst."
Læs mere

Manu Sareen vinder homo-pris
Den 14. februar modtog
Radikale Venstres kirke- og
ligestillingsminister Manu
Sareen prisen som 'Årets
medieperson' ved det stort
anlagt AXGIL award show,
hvor personer, organisationer og virksomheder, der
har gjort en positiv forskel
for det homoseksuelle miljø,
hyldes. Prisen uddeles af

"Derfor støtter vi ikke en finansskat"

Copenhagen Gay & Lesbian
Chamber of Commerce og
går til Manu Sareen for sin
deltagelse i debatten
omkring kirkelig vielse af
homoseksuelle.
Læs mere

"Når Radikale Venstre gerne
vil bruge andre midler over
for bankerne, hvorfor så ikke
gå linen ud og pålægge dem
en skat på finansielle
transaktioner? Fordi denne
skat er nemmere at sende
videre til forbrugere,
virksomheder og pensionsopsparere. I sidste ende er
det nogle andre end

bankerne, der betaler
regningen. Det er ikke
radikal politik." Sådan
skriver de radikale MF'ere
Andreas Steenberg og
Nadeem Farooq i et nyt
debatindlæg i Politiken.
Læs mere

Nyt fra programudvalgene
Det endelige program for
planlægning og arkitektur er
nu færdigbehandlet. Det
ligger nu på Radikale
Venstres hjemmeside og kan
sammen med de øvrige
vedtagne programmer være
en god inspirationskilde i
forbindelse med kommunalvalget. Derudover er der nu
tre programudvalg og tre

dialogfora i arbejde. Husk
udvalgene er åbne for alle
medlemmer af Radikale
Venstre. Ved at følge linket
nedenfor kan du læse meget
mere om arbejdet med
politiske programmer og
om, hvordan du kommer
med.
Læs mere

Kreative erhverv skal styrkes
Regeringen har lanceret en
ambitiøs vækstplan for
kreative erhverv og design.
Vækstplanen skal bidrage til,
at Danmarks styrker og
potentialer på det kreative
erhvervsområde udnyttes til
at skabe vækst og
beskæftigelse. Vækstplanen
rummer i alt 27 konkrete
initiativer, og bag den står

bl.a. kulturminister Marianne
Jelved og uddannelsesminister Morten Østergaard
Læs mere

Behov for at rydde op i velfærdsydelser
Vi skal væk fra en "jeg-harret-til"-tankegang til
offentlige ydelser og i højere
grad omprioritere velfærden
skarpere mod dem med
størst behov. Det siger
kommunalordfører Marlene

liv. Der støder det mig, at vi
har råd til at give billigere
busbilletter, hvis de selv har
råd til det, når nogle
plejehjem er så
underbemandede, at de
ældre først kan komme op

Borst Hansen i et interview
med Altinget. "Der skal være
råd til, at flere og flere ældre
kan få et godt

kl. 10."
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
til at diskutere sammen med
radikale ministre og
folketings-politikere samt en
række skarpe
samfundsdebattører,

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