Støt vores valgfond via PBS
Som en del af annonceringen frem
mod valget har Radikale Venstre
netop kørt to ugers outdoor-plakater.
450 steder over hele landet har der
hængt plakater, primært omkring
og på stationer, med økonomi og
udlændinge som tema. Det kan lade sig gøre, fordi det
er gået rigtigt godt med partiets fundraising i det sidste
halvår.
Over 1300 mennesker er tilmeldt den radikale valgfond,
og det giver Radikale Venstre mulighed for at annoncere
og dermed styrke sit image.
Du kan være med til at gøre en forskel. Du kan nemlig
støtte vores valgfond med et fast månedligt bidrag. Du
kan tilmelde dig på www.radikale.dk/valgfond

Manu Sareen i Folketinget

Programudvalg

Manu Sareen er fra årsskiftet indtrådt
i den radikale folketingsgruppe som
suppleant for Lone Dybkjær, der er
på sygeorlov. Manu Sareen overtager
i orlovsperioden Lone Dybkjærs ordførerskaber inden for sundhed, ligestilling og retspolitik. Vikariatet i Folketinget betyder også, at Manu Sareen er på orlov fra
Københavns Borgerrepræsentation i samme periode.
Manu Sareen er også spidskandidat til Folketinget for
Hovedstadens Radikale Venstre ved næste valg.

Hovedbestyrelsen har nedsat flere
programudvalg, og du kan deltage i
debatten. Nogle udvalg skal færdiggøre deres arbejde til behandling allerede på hovedbestyrelsesmødet den
26. marts, nemlig programudvalgene
for kultur, for forsvar og for arbejdsmarked/aktivering. For alle udvalg gælder, at de har et
’sted’ på radikale.dk, hvor alle medlemmer er velkomne
til at deltage i debatten. Indlæg skrevet der, bliver sendt
på mail til alle tilmeldte medlemmer. Du kan læse mere
om alle udvalg og deadlines på: http://bit.ly/dZw6cf

Manu Sareen er 43 år, gift og har tre børn. Han er
uddannet socialpædagog og konfliktmægler. Derudover
arbejder han også som integrationskonsulent og
børnebogsforfatter. Manu Sareen er født i Indien i 1967 og
kom til Danmark i 1971. Han er vokset op i København.

Hvis du ikke har mail, kan de relevante papirer blive tilsendt. Du kan tilmelde dig ved at skrive til udvalgskoordinatoren enten på hanne.e@jakobsen.mail.dk eller
på adressen Hanne Jakobsen, Sprydet 59, 3070 Snekkersten.

Webshoppen
Sekretariatet har opdateret Radikale
Venstres webshop med nyt merchandise til valgkampen:
www.radikale.dk/webshop
Der er lavet grundig research på
efterspørgslen fra kandidaterne og
baglandet, og det er holdt op imod realisme i pris og
kvalitet.
På webshoppen kan du købe jakker, tasker, streamers,
pastiller, kuglepenne, balloner og meget mere – alt
sammen i det nye radikale design. Du kan også købe en
frøpose og ”så et B i karse”.
I webshoppen kan du købe radikalt merchandise. Der er
allerede foretaget mange bestillinger. Gå selv ind og se,
hvad du kan bestille på: www.radikale.dk/webshop
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Vi er blevet fattigere
og dummere under VKO

Er du i en
kampagnegruppe?
Radikale Venstre skal være et netværksparti. Det skal være stedet, hvor du kan
være aktiv på en måde, som passer dig
– ud fra din egen lyst og hverdag.
Vi er godt i gang med rejsen frem mod
vores mål. Flere og flere af partiets kandidater har lavet kampagnegrupper, der
arbejder med alle aspekter af politisk
kampagne – langt mere end de traditionelle opgaver med plakater, læserbreve
osv. Det lokale arbejde styrkes i øjeblikket
af medlemstilgang drevet af vores klare
politiske profil:
Vi lytter. Også til økonomer.
Vi stoler. Også på udlændinge.
Vi tror. Også på lærerne.
Vi har etableret de første politiske udvalg
efter en ny udvalgsmodel, hvor vi forhåbentlig har skabt en fleksibel model, som
efter indkøring giver et højt løbende tempo
i udviklingen af ny radikal politik. Der er
skabt landsdækkende grupper, som
arbejder med udvikling af vores medlemspleje og med nye aktivitetsformer. Denne
type af grupper, vil der komme mange flere
af i fremtiden.
Ca. hver femte af partiets medlemmer føler
så stærkt for partiets politik, at de giver frivillige bidrag til vores nye valgfond for at
støtte den profilering af partiets budskaber,
der bl.a. sker ved annoncering. Således var
det takket være medlemmerne, at Radikale
Venstre i slutningen af januar kunne
annoncere 450 steder i landet.

(Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix)

Øget kontrol. Et endeløst
bureaukrati. Mere overvågning. Mistillid og mistro.
Magtarrogance og et økonomisk morads uden historisk
sidestykke. Beskrivelserne
falder hårdt og hurtigt, når
Margrethe Vestager bliver
bedt om at beskrive, hvorfor
Danmark har brug for en ny
regering.
Af Henrik Kjerrumgaard
”Men det vigtigste,” siger Margrethe Vestager og ser op:
”Jeg tror fuldt og fast på, at vi får mest radikal politik gennemført sammen med S og SF. Og jeg tror, Helle bliver en
god statsminister. Og ja, vi kommer til at slås med S-SF,
især når det kommer til økonomi, udlændinge og skat.
Det er ingen hemmelighed. Men jeg er stadig ikke i tvivl
om, at det i sidste ende vil vise sig, at vi får mest igennem og får udrettet flest forandringer sammen med S
og SF. Og det i et bredt samarbejde i Folketinget – netop

inddragelse af flere og opgør med blokpolitikken er centralt.”

“Dansk økonomi ligger i
ruiner, regeringen handlede
ikke i tide, og i dag har den
ikke flertal for sin politik. Det
hedder pligtforsømmelse i min
ordbog.”
“Og så skal vi heller ikke gøre vores uenigheder større,
end de er. Tag et kig på VKOLA - de er uenige om præcis
de samme ting: EU, skat, udlændinge og økonomi,” siger
Margrethe Vestager og understreger: “Det, der er vigtigt
at holde fast i, er, at Danmark er blevet dummere og
fattigere under Lars Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgaard.
Og det skal vi have rettet op på.”
”Støtten til forskning og uddannelse bliver kraftigt
beskåret, og hver femte unge får ikke mere end en
folkeskoleeksamen. Dansk økonomi ligger i ruiner,
regeringen handlede ikke i tide, og i dag har den ikke
flertal for sin politik. Det hedder pligtforsømmelse
i min ordbog. Alene under finanskrisen mistede vi
200.000 arbejdspladser. Læg dertil, at VKO har skabt

et udlændingesystem baseret på mistro og mistillid.
Der sidder stadig børn på livstid i vores asylcentre, og
danskere, der forelsker sig i en udlænding, får at vide, at
de jo ikke har krav på at bo i deres eget land.” Margrethe
Vestager stopper sig selv: ”Når man sådan ser tilbage på
de sidste 10 år, er der ikke meget at råbe hurra for, og så
har jeg ikke engang nævnt krigen i Irak, sænkelsen af den
kriminelle lavalder, burka-kommissionen og skandalen
om privathospitalerne.”

Efter folketingsvalget vil vi kaste os ud i en
opgradering af partiets administrative
systemer, så vi bedre bliver i stand til at
håndtere, at medlemmer er aktive på
mange forskellige måder – nemlig ud fra
deres egen lyst og hverdag.

Klaus Frandsen
Landsformand

”Jeg er muligvis den, der oftest bliver mødt med
spørgsmålet om, hvorfor vi peger på Helle. Og jeg kan
godt forstå den skepsis, der opstår, når S og SF mere eller
mindre elegant skyder nogle af vores forslag ned,” smiler
Margrethe Vestager og fortsætter: ”Men jeg er ikke
så nervøs. Og jeg er sikker på, at det vil være et mere
imødekommende S og SF, vi vil sidde over for efter valget,
hvis oppositionen vinder. En del af det er ren matematik:
Helle skal bruge 90 mandater for at gennemføre de
forandringer, hun ønsker. Og så skal man huske, at der i
politik er folk, der har et stort behov for at udtale sig lidt
mere firkantet og lidt mere skråsikkert, end godt er.”

Hvad glæder du dig mest til efter valget?
“De nye medlemmer. Valget markerer et generationsskifte
i partiet, og jeg glæder mig til at se den nye gruppe i
aktion.”

Valgplakat på Valby Station – kun muligt fordi rigtigt
mange støtter vores valgfond: www.radikale.dk/valgfond

Fra Baunsgaard til T
To moderne radikale
ikoner. En kvinde og en
mand. Lone Dybkjær og
Niels Helveg Petersen.
Begge stopper de i Folketinget efter næste valg
efter at have præget
dansk politik gennem de
sidste 40 år. Radikal Politik satte de to veteraner
stævne – og over et glas
vin og en pølsemad så de
to politikere tilbage på
deres tid i Folketinget.
Af Anna Rørbæk

Hvad var det første spørgsmål, I stillede fra
Folketingets talerstol?
Lone: ”Mit første spørgsmål i Folketinget var faktisk foranlediget af Niels’ mor. Hun mente, at jeg skulle stille et
spørgsmål om atomkraft. Jeg kan overhovedet ikke huske,
hvad jeg spurgte om? Sikkert hvad regeringen mente om
atomkraft. For den sag var jeg på som energiordfører i
min første medlemsperiode.”
Lone: ”Faktisk var jeg heldig, at jeg overhovedet blev energiordfører, for Hilmar Baunsgaard, der var gruppeformand i den periode, kørte en meget hård linje, hvor man
ikke skulle regne med en ordførerpost, når man kom ind
som ny i gruppen.”
Niels: ”Da var det anderledes for mig. For da jeg blev
valgt i 1966, var vi en gruppe på 13, hvor vi kun
var to unge, og resten var ældre folk…”
Lone: ”Dog ikke så gamle, som vi er nu,” siger hun og får
dem begge til at grine.
Niels: ”Nej, ikke helt så gamle. Og ved valget i 1968 havde
vi så stor fremgang, at vores egen Hilmar Baunsgaard blev
statsminister i en RVK-regering, og det gav plads til de
unge i gruppen, fordi de erfarne gruppemedlemmer blev

ministre. Der var rigeligt med ordførerskaber, og jeg blev
politisk ordfører og skatteordfører. For mig var det nogle
helt fantastiske læreår.”
Niels: ”Lones ordførerskab på energi havde i øvrigt kolossal betydning. Hun var foregangskvinde imod atomkraft.
S og SF var dengang varme tilhængere af atomkraft.
Men de gav sig til sidst, og der blev truffet en endegyldig beslutning imod atomkraft. Det var en hård nyser den
atomkraft-diskussion, og når vi vandt den, så var det i høj
grad Lones fortjeneste.”

Hvordan var det som ung kvinde at komme i
Folketinget i 1973?
Lone: ”Da jeg kommer i Folketinget, har jeg en datter
på fire, og en datter på knap et år. Så jeg har små børn,
men heldigvis også en far til dem, der var helt med på, at
jeg skulle i Folketinget. Det ændrer ikke på, at det var en
enormt mandsdomineret arbejdsplads, hvor man skulle
skære sig igennem cigarrøg og i øvrigt stå til rådighed
hele tiden.”
Niels: ”Jeg ser også en anden holdning til kvinder i dag
i Folketinget. Der er en accept af, at ligestilling mellem
kønnene er på dagsordenen, og det er ikke noget, man

slår hen. Men den største forandring fra dengang til nu
er for mig at se, at medierne er helt anderledes tæt på
os, end de har været før. Da jeg startede var der deadline en gang eller to om dagen. Der var Radioavisen og så
en enkelt TV-Avis. Nu er der deadline hvert sekund døgnet rundt: På de nye sociale medier, på TV2 News, dagbladenes internetsider osv. Så tempoet er øget.”
Niels: Og så er der sket en kæmpe forandring i den måde,
man rekrutterer folketingsmedlemmer på. Medlemmerne
bliver yngre og yngre og kommer lige fra eksamensbordet.
Jeg synes nok, at det er en svaghed, at vi ikke har mange
folk, der har erfaring fra andre steder i samfundet.
Lone: Ja, politik er blevet en del af et karriereforløb. Det er
meget forskelligt fra dengang, hvor det var kulminationen
på et karriereforløb. I dag er det et springbræt, hvor man
er inde i politik nogle år, og så går man ud igen.

Forholdet mellem mænd og kvinder kom til at
fylde meget i din politiske karriere med dit arbejde for ligestilling, Lone. Hvordan kom du i
gang med det?
Lone: ”Jeg har helt fra barnsben ment, at mænd og kvinder skulle være ligestillede, og det har jeg fra mine foræl-

Hvordan har I tacklet det?
Lone: ”Altså vi har været uenige om en masse ting, det
ved enhver, der har hørt vores diskussioner, men vi har
begge været drevet af de radikale kerneværdier og det internationale. Niels gik ind for EU og var ordfører på EU og
havde en lang periode som udenrigsminister. Og jeg har
i hele min uddannelsesmæssige baggrund sagt, at vi ikke
kan leve i et lille isoleret samfund. Vi er nødt til at være en
part af verden – så der var vi faktisk enige.”
Niels: ”Så forskellige som Lone og jeg er, blander vi jo
begge realisme og idealisme. Og dermed er vi ærkeradikale. Og vi har holdningen til den politiske debat til
fælles. Der er et citat af den gamle græker Perikles, der
siger: ”Vi ser ikke diskussion som en forhindring for politisk handling, men som en uerstattelig forberedelse af
kloge beslutninger”. Jeg kender ikke noget mere radikalt
udsagn end dette.”
Lone: ”Det er rigtigt, men vi har været meget forskellige.
Jeg gjorde altid det modsatte af, hvad Niels sagde. Og
når jeg kom til Niels i hans egenskab af gruppeformand
begyndte han altid med at sige nej til mine forslag. Men
faktisk synes jeg i dag, at Niels siger mange fornuftige
ting”.

Lone: ”For mig er det meget enkelt: Regeringen fortjener
ikke at fortsætte.”

Hvad kommer I til at savne allermest, når I
stopper?
Lone: ”Den mulighed for indflydelse man har for at kunne
ændre på tingene. At man ikke bare sidder på en stol og
råber magtesløst ud i rummet. Det faglige og sociale
miljø og den adgang, der er til at være godt informeret
om Danmarks og verdens gang. Sidst, men ikke mindst:
Alle de dejlige mennesker man møder hver eneste dag.
Folketinget er en helt fantastisk arbejdsplads.”
Niels: ”Jeg kommer til at savne det hele! Jeg kommer til
at savne de daglige diskussioner om alt, hvad der rører
sig politisk. Samværet med partifællerne på den radikale
gang, samtaler med kollegerne i de andre partier, den
venskabelige omgang med pressens folk og Folketingets
ansatte. Jeg vil kort sagt savne at være midt i det hele.”

Niels: ”Skriv det ned, skriv det ned,” griner han.

Hvad er jeres største politiske sejr?
Niels: ”Jeg synes ikke, at det er en enkelt begivenhed,
men jeg vil især pege på, at vi endeligt fik ram på det
underskud på betalingsbalancen, som Danmark havde i
27 år i træk. Fra 1963 til 1990, hvor Danmark oparbejdede en stor udlandsgæld. Det var i mit sidste år som
økonomiminister i 1990, at vi for første gang i 27 år
havde overskud på betalingsbalancen. Det er jeg meget
stolt over at have medvirket til. Men det er jo ikke en enkelt begivenhed, det er et langt forløb og et langt sejt
træk.”
Lone: ”Jeg kan nævne seks måneders barselsorlov, hvor
jeg fandt finansieringen og dermed håndtaget til at komme igennem med det. Det betragter jeg som godt politisk håndværk.”

Jeres familieliv har spillet en rolle for jer begge
i jeres politiske karriere. Niels, hvordan har det
været både at sidde i folketingsgruppe med
sin far, Kristen Helveg Petersen, og sin søn,
Morten Helveg Petersen?
Niels: ”Det har været helt uproblematisk, og det er ikke
et dynastisk ønske, at der absolut skal være en Helveg på
Christiansborg. Vi har ikke nogen særlige rettigheder i
den retning. Det er vælgerne, der afgør det.”

Lone, du blev gift med Poul Nyrup Rasmussen,
mens han var socialdemokratisk statsminister.
Var det noget, som gav problemer?
Lone: ”Det er klart, at jeg allierer mig med en fejlfarve,
og det giver mig nogle særlige problemer. Det blev for
meget for vores lille parti. Pludselig var jeg degraderet,
og det måtte jeg bare konstatere. Af den og andre årsager måtte jeg spørge mig selv: Hvad nu? Jeg var begyndt
at interessere mig for EU i min tid som miljøminister, hvor
jeg jo havde opdaget, at hvis jeg skulle have noget igennem, så var det måske ikke nogen dårlig ide at alliere mig
med Europa-Parlamentet. Og derfor sagde jeg til Marianne Jelved, der på det tidspunkt var gruppeformand, at
Europa-Parlamentet var interessant at satse på. Og så gik
det, som det gik. Jeg stillede op. Det var en ensom kamp.
Det var faktisk kun Poul, der troede på det. Men jeg fik
et godt valg og blev den første radikale, der blev valgt til
Europa-Parlamentet.”

(Foto: Casper Thorsøe, 1973)

Lone Dybkjær
• Født 23. maj 1940 i København.
• Datter af afdelingsarkitekt MAA Kristian
Vincents og fuldmægtig Else Vincents.
• Civilingeniør, Danmarks Tekniske Univ.,
1. januar 1964.
Parlamentarisk karriere
• Medlem af Folketinget 1973–1977, 		
1979–1994 og fra 2005 og frem
til valget udskrives i 2011.
• Miljøminister fra 3. juni 1988 til
18. december 1990.
• Medlem af Europa-Parlamentet 		
1994–2004.

I har begge været ministre, hvordan var det?

(Foto: Daniel Urhøj Andersen / DAS BÜRO)

V2 News
dre, som begge havde en lang uddannelse. En af de første
historier er, at jeg var noget så forarget over, at det kun
var mig, og ikke min tre år yngre lillebror, der skulle vaske
gryder af. Og selvom min mor påstod, at det var, fordi jeg
var ældre end han, fandt jeg det dybt uretfærdigt,” siger
hun og griner igen.
Lone: ”Men faktisk har jeg aldrig været medlem af Rødstrømpebevægelsen. Det er der ellers mange, der tror.
Det lå ikke lige for dengang, fordi jeg var i gang med at
tage min uddannelse. Jeg har lavet ligestilling på en anden måde.”

Når man har været med så mange år, som I
har, så har I oplevet mange op- og nedture for
partiet. Hvad har egentlig været den største
radikale krise, mens I har været med?
Niels: ”Så afgjort fra 1977–79. Hilmar Baunsgaard
stoppede ved valget i 1977. Folketingsgruppen skrumpede ind til seks medlemmer. Jeg blev valgt. Lone blev
desværre ikke valgt. Og så sad vi ellers dér uden nogen af
Folketingets udvalgsposter, for det var vi for små til”.
Lone: ”Jeg er helt enig i, at den der periode fra 1977–79
var et mareridt. Det var simpelthen et mareridt. Der

var mange, der afskrev Det Radikale Venstre for tid og
evighed i den periode. Men vi holdt ved, og i dag ser
jeg stadigvæk vores store opgave som økonomisk ansvarlighed og social anstændighed. Og det indebærer også
social anstændighed over for de mennesker, som ikke lige
nødvendigvis er født her i landet igennem generationer.
Så på den måde synes jeg, at kernen er den samme fra
dengang til nu.”
Niels: ”Ja, vi har nogle klassiske roller her, som især er
fortsat at arbejde med alt med økonomi. Hvis man ikke
betaler sin købmandsregning, så går det helt galt. Økonomisk ansvarlighed, det er en evig opgave, som kræver arbejde hele døgnet og året rundt.”
Niels: ”Men når jeg ser på partiets situation i dag, så ser
jeg meget lyst på det. Vi har dels nogle dygtige unge i
gruppen nu, og dels er der udsigt til, at der bliver valgt
nogle rigtigt dygtige unge mennesker ved næste valg.
Så Det Radikale Venstre står efter næste valg med en ny
stærk generation. Lones og min generation var jo også en
af de stærke generationer, men den nye generation ser
meget lovende ud.”

Det er en kendt sag, at I to altid har været
uenige om en lang række ting.

Niels: ”Ministre forgår, og man skal som minister ikke forveksle sit embede med sin egen person. Man skal have
respekt for sit embede, og man skal ikke gå og tro, at
man selv nødvendigvis er så betydningsfuld. Som man siger: Det smertelige ved at stoppe som minister er ikke, at
man ikke har en ministerbil længere. Det smertelige er, at
verden har den uforskammethed at gå videre som om, at
intet var hændt. Det er jo virkelig en fornærmelse,” siger
han og smiler.
Niels: ”Lone og jeg havde den lykke og fordel, at vi blev
ministre efter at have haft lang tids erfaring i Folketinget.
Folketinget er jo et sted, hvor man let kan snuble, hvis man
ikke ved, hvordan det hele fungerer. Og jeg kunne pege
på en række ministre i den nuværende regering, som lider
under, at de ikke har nogen folketingserfaring.”
Lone: ”Hvis ikke man har overblikket, får embedsværket
let overtaget. Dertil kommer, at der i dag er manglende
respekt for, at det at være minister kræver noget særligt.
Jeg synes, at der er en mangel på respekt for jobbet hos
en række ministre, som mener, at de er politiske ordførere som ministre, og som klandrer folketingsmedlemmer,
fordi de stiller spørgsmål. Det er nu engang folketingsmedlemmers opgave at blande sig i lovgivningen”.
Niels: ”Ja, ministerjobbet er et meget mærkværdigt job.
Det er demokratiets paradoks. At man som leder af store
forvaltninger, der bruger milliarder og milliarder af penge,
ikke nødvendigvis har nogen ledelseserfaring. Men det er
uundgåeligt, at det må være sådan, og sådan har det altid
været. Men det er et paradoks.”

Hvad tror I bliver afgørende i det kommende
folketingsvalg?
Niels: ”Jeg tror, at en ting bliver helt afgørende. Den nuværende regering har siddet længe. Og har ikke gjort det
godt. Bare et enkelt tal: Danmark er rutschet fra en 6.
plads på listen over de mest velstående lande til nummer
12 eller 13. Regeringen overtog ellers en god økonomi
efter Poul Nyrup. Spørgsmålet er så, om danskerne mener, at det er værd at holde på en regering, som har sat det
hele over styr? Jeg tror, at danskerne vælger en ny regering. Så må vi se, om der kan udformes et fælles regeringsgrundlag, men jeg tror helt bestemt, at der kommer
et regeringsskifte, og det ser jeg frem til.”

(Foto: Casper Thorsøe, 1969)

Niels Lolk Helveg Petersen
• Født 17. januar 1939 i Odense.
• Søn af fhv. minister Kristen Helveg
Petersen og fhv. borgmester Lilly Helveg
Petersen.
• Cand.jur., Københavns Universitet,
1. januar 1965.
Parlamentarisk karriere
• Medlem af Folketinget 1966–1974, 		
og fra 1977 og frem til valget udskrives
i 2011.
• Udenrigsminister fra 25. januar 1993
til 21. december 2000.
• Økonomiminister fra 3. juni 1988 til
18. december 1990.
• Tidl. medlem af Folketingets Præsidum,
og formand for folketingsgruppen 		
1978–1988.

Radikal Ungdom:
Tid til fremskridt
De er økonomisk handlingslammede. Bryder med grundlæggende frihedsrettigheder. De har sendt det danske
uddannelsessystem tilbage til urtiden. VKO-flertallet har
i ni år holdt historiens største abefest!
Nu er det tid til fremskridt og økonomiske reformer, der
kan få Danmark på rette kurs. Det er tid til vækstpolitik,
der kan få Danmark i verdensklasse. Det er tid til en
medmenneskelig indvandrerpolitik. Det er tid til et nyt
politisk flertal.
Radikal Ungdoms valgkampagne siger farvel til en VKOpolitik, som er urtiden værdig og ser frem mod de fremskridt, som er nødvendige for Danmark.
Der er brug for fremskridt og nytænkning i både
folkeskole og på ungdomsuddannelserne. Helhedsskolen
for det hele barn skal med alternativ og differentieret
undervisning skabe plads til forskellighed i den danske
folkeskole. Ungdomsuddannelserne skal karakteriseres
af rummelighed og undervisningstilbuddene afspejle
forskellige læringsstile, så flere og forskellige unge fastholdes.
VKO’s eksklusionspolitik er på ingen måde hverken fortiden eller fremtiden værdig, og Radikal Ungdom introducerer derfor “indlændingepolitikken” for inklusion og
accept. Ingen indlændinge skal føle sig udenfor, ingen
skal frarøves retten til at bo sammen med den, de elsker,
eller forhindres i at bidrage til det danske samfund.
Radikal Ungdom tror på mennesker, ikke på fordomme,
og ønsker derfor, at give asylansøgere mulighed for at
deltage i samfundet uden for asylcentrene. Børn skal i
skole, og voksne skal have handlemuligheder og ansvar.

Det Radikale Nytårsstævne med partilederdebat, medlemmer og formand for Danske Skoleelever, Troels Boldt Rømer. (Foto: Johnny A. Wichmann / Scanpix)

Kan man være kreativ
uden sakse i klasselokalet?
Det Radikale Nytårsstævne
handlede om uddannelse.
I et af de mange oplæg
efterspurgte en elev mere
kreativitet. En professor gav
svaret – lærerne skal eksperimentere med undervisningen
og lade børnene lege.
Af Anna Rørbæk
På hvor mange måder kan man bruge en papirclips? Det
spørgsmål stillede Troels Boldt Rømer, formand for Danske
Skoleelever, da han var inviteret til at tale på Radikale
Venstres Nytårsstævne i begyndelsen af januar.
Som en fiskekrog. Som en tandrenser. Som en fingerring.
Der er mange muligheder. Men ifølge Troels Boldt Rømer
mister danske skoleelever kreativiteten.
”Når et barn begynder i 0. klasse, har det ideer til at bruge
en papirclips på over 100 måder. Når barnet er færdigt
med folkeskolen, er antallet af ideer reduceret til 10–15.
Børnene har med andre ord mistet kreativiteten,” siger
Troels Boldt Rømer.
Han mener, at den manglende kreativitet i undervisningen
er en af hovedårsagerne til, at danske skoleelever har
svært ved at se pointen med at gå i skole, og at hver
femte derfor heller ikke får en ungdomsuddannelse.

tiktimen i stedet for blot at læse om, at Søren kaster
bolden 100 meter. På den måde kan man få fat i de 20 %,
der ellers har det svært med de boglige fag,” siger Lene
Tanggaard, der mener, at kreativitet skal tænkes ind i alle
fag.
”Det handler om at bryde ud af rammen fra den
traditionelle undervisning og forsøge at gøre noget
andet. Det kan være i alle fag og ikke kun i de fag, man
kalder de kreative. Det kan lige såvel være i dansk som i
matematikundervisningen,” siger Lene Tanggaard.
Hun har skrevet en bog om emnet. Bogen hedder
”Fornyelsens kunst – om at skabe kreativitet i skolen”,
og ifølge bogen handler kreativitet ikke kun om at få en
masse ideer, men også om at skabe betingelserne for, at
ideen kan lade sig gøre i praksis.
”Det er ikke bare et spørgsmål om at gå i noget specielt
tøj, at lade pigerne tegne og lade drengene bygge
sæbekassebiler. Kreativitet er i højere grad et spørgsmål
om at realisere de ideer, man får. Fordi det at være kreativ
handler om at sætte noget sammen på nye måder. Så
den basale faglighed skal også på plads. Faglighed og
kreativitet er derfor ikke modsætninger.”
Ifølge Lene Tanggaard blev det allerede noteret i en
lærebog fra 1950, at uddannelsesinstitutioner har svært
ved at gøre mennesker kreative. Og det betyder, at skolen
taber nogle elever, som kunne fastholdes, hvis der var
mere fokus på kreativitet hos både elev og lærer.

Professor i psykologi fra Aalborg Universitet, Lene Tanggaard, var på talerstolen efter Troels Boldt Rømer. Hun
mener, at det kræver kreativitet fra læreren, hvis kreativitet
skal bevares i børnene. Derfor opfordrer hun folkeskolens
undervisere til at bruge utraditionelle undervisningsmetoder og vise eleverne, hvordan man skaber noget.

”Når man går i skole, er der nogle standarder man skal
lære. Hvordan man sætter komma i en sætning, eller
hvordan man lægger to og to sammen. Meget af det
kræver, at man skal sidde på en vis legemsdel og lære
det, og det gør, at de børn, der har svært ved at sidde
stille, bliver tabt i folkeskolen,” siger Lene Tanggaard, hvis
studier viser, at man kan fremme kreativitet i folkeskolen
ved at støtte og forstærke uventede ideer.

”Man kan godt være kreativ uden sakse i klasselokalet.
For eksempel kan man kaste bolden 100 meter i matema-

Omvendt peger Lene Tanggaard på, at overvågning og
offentlige testresultater – som dem regeringen netop

Undersøgelse af bladet

Johs. helliger sig Herning

Jelved svinger håndtasken
Den tidligere radikale økonomiminisster Marianne Jelved har i skarpe vendinger kritiseret regeringen for at
gøre EU til syndebukken for VKO’s
udskældte spareplan til 24 mia. kroner.
”Den blå blok har forsøgt at fremlægge
nedskæringerne som nødvendige, hvis Danmark skal
overholde EU’s krav om økonomisk stabilitet. Men det er
direkte forkert,” siger Marianne Jelved.
”Kommissionen kan ikke kræve, at Danmark skal spare sig
ud af krisen. Det er regeringens eget ansvar. Sandheden
er, at VKO tyr til besparelser, fordi de ikke har modet til at
gennemføre reformer, som ikke kun vil løse de økonomiske
problemer her og nu men også på længere sigt. Man
havde gjort klogt i at øge økonomien i stedet for at gøre
den mindre,” siger Marianne Jelved.

Velkomster en stor succes

Østerild en politisk skandale
Radikale Venstres miljørordfører er
rystet over miljøminister Karen Ellemanns (V) manglende vilje og evne
til at levere troværdige oplysninger
i sagen om placeringen af et vindmølletestcenter.

I maj viste en stor undersøgelse, at
danske unge ﬂygter fra DR og vælger
kommercielle kanaler i stedet. Den
udvikling vil Radikale Venstre nu sætte
en stopper for og derfor foreslår en
decideret ungdomskanal på DR.

“Karen Ellemann kandiderer allerede nu til århundredets
største naturpolitiske katastrofe. Hendes håndtering
af sagen har været tæt på en politisk skandale og er til
absolut bundkarakter,” siger Johs. Poulsen.

”Vi ønsker at give de unge et alternativ til det, de får
tilbudt på kommercielle kanaler. Danske unge fortjener
kvalitets-tv med indhold, og når vi kan se efterspørgslen
er der, skal vi forstå at udnytte den til at give de unge
andet og mere end Horton Sagaen,” siger Morten Østergaard.

”Ministeren har leveret den ene usandhed, fejloplysning
og manipulation efter den anden. Virkeligheden viste, at
Stauning var et reelt alternativ til Østerild-placeringen,
men det blæste ministeren på, fordi facit allerede var
skrevet på forhånd,” siger Johs. Poulsen. Miljøministeren
står tilbage med blussende røde ører.

”Ramasjang har været en kæmpe succes på børnesiden og
har på kort tid fået mange seere. Der skal også være publicservice tv til teenagere, og der er en DR-ungdomskanal
en oplagt vej at gå,” siger Morten Østergaard.
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Tag ansvar!

I 2010 har Radikale Venstre relanceret sit medlemsblad Radikal Politik.

Klart valg
i dansk politik
Hvis nogen har været i tvivl: Nu er der
noget at vælge imellem i dansk politik.
Regeringen har valgt sparevejen. De
rammer hele vejen rundt – børn,
uddannelse, integration, forskning.

Tag ansvar

Vores nye slogan danner
i august, september og
oktober rammen om den
største kampagnesatsning
uden for en valgkamp.
“Vi skal styrke bevidstheden om partiets værdier,” fastslår
Margrethe Vestager.
Sensommerens kampagne fokuserer på de værdier,
Radikale Venstre altid har stået for, men som i en periode
druknede i interne stridigheder og ultimative krav.
“Vi skal vise, at vi ikke er en butik, hvor ekspedienten
kaster med brosten. Vi skal vise, at i vores parti stoler vi
på vores medmennesker, at vi tør lytte til eksperter og
følge deres råd, at vi tror på, at lærerne, sygeplejerskerne
og pædagogerne gør et godt stykke arbejde. Vi skal vise,
at vores parti bygger på tillid, ansvar og på at behandle
alle ligeværdigt,” siger Margrethe Vestager.

Tag ansvar

så er det dybt uansvarligt for det skader integrationen.
Ligesom det ikke er ansvarligt at nægte at afskaffe
efterlønnen, for så overlader vi regningen til vores børn.
Og hvor er respekten for den offentligt ansatte blevet
af? For skolelæren, for sygeplejersken og for pædagogen.
Den er forsvundet,” konstaterer Margrethe Vestager og
fortsætter:
“I dansk politik er det blevet usædvanligt at lytte til,
tro og stole på andre mennesker. Det er skræmmende,
men det er desværre sandt. Politikere skal turde tage et
ansvar. Det er det, vi er valgt til. Ligesom vi alle sammen
har et ansvar i vores hverdag og for at udvise hensyn,
ligegyldigt om vi har boet her i 100 år eller 5.”

”Vi skal vise, at vi ikke er en
butik, hvor ekspedienten kaster
med brosten”

Kampagnen begynder i august med en landsdækkende
annoncekampagne og slutter i september og oktober
med en række gadeaktioner i alle regioner.

Kampagnen er også en forsmag på de mærkesager, vi vil
gå til valgkamp på: Økonomi, integration og uddannelse.
Hver mærkesag indeholder fem løfter, som vi vil kæmpe
for bliver gennemført efter et valg. Men kampagnen
er også startskuddet til en helt ny måde at inddrage
tillidsfolk, kandidater og medlemmer på.

“Vi skal vise, at politik handler om at tage ansvar. Vi
politikere er forpligtigede til at tage ansvar. Det er derfor,
vi er blevet valgt. Men du ser ofte toppolitkere føre an i
en omgang muslim-bashing. Og selv om jeg godt ved,
at det ikke er lige så slemt som i Frankrig og Holland,

Alle medlemmer vil blive tilbudt at deltage i kampagnen
på et niveau, der passer til en selv. For jo ﬂere medlemmer
der bidrager til kampagnen, jo større succes vil den få.
Derfor håber vi, at alle kan og vil bakke op om den. Du kan
selvfølgelig hænge plakater op og dele ﬂyers ud. Men det

vil være lige så vigtigt at bruge 10 minutter på at sprede
kampagnens budskaber på nettet. Ligesom der vil være
mulighed for at støtte kampagnen med statements eller
penge. Vores mål er at ﬂere medlemmer end tidligere vil
engagere sig i kampagnen.
“Vi er et parti med få økonomiske ressourcer, derfor er
alle bidrag vigtige,” understreger Margrethe Vestager.
Allerede fra midten af juni vil kandidater og tillidsfolk
modtage yderligere informationer om, hvordan deres
kreds kan deltage aktivt i kampagnen. Hver kreds vil
modtage kampagne-kit, baggrundsmateriale og blive
tilbudt at deltage i kampagnen. I begyndelsen af august
vil alle medlemmer modtage et brev om kampagnen og
de muligheder, hver enkelt har for at bidrage.
Kampagnen vil også være startskuddet på en række
fundraising-initiativer med afsæt i budskabet: “Tag
ansvar - støt vores politik”. Selve annoncedelen vil bestå
af outdoor-annoncer, biografreklamer, internetbannere,
ﬂyers og postkort. Gadeaktiviteterne vil blive støttet med
lokalannoncering og af forskellige happenings. Derudover
vil der blive lanceret en internetplatform, hvor alle kan
spørge os om vores politik.

VKO’s pakke er ikke genopretning af
økonomien, det er en afvikling af muligheder for vækst. Udsigterne til vækst og
velfærd er dårlige. Det er en lammende
lussing til Fogh/Løkkes økonomiske
politik gennem næsten et helt årti. Hvad
har de tænkt sig, at vi skal leve af i
fremtiden? Nu sparer VKO konsekvent
på børn, uddannelse, integration og
forskning. Men de har vidst meget,
meget længe, at den var gal: At dansk
økonomi ikke er holdbar, at regningen
ikke er betalt. Heller ikke med deres
”pakke”.
Kontrasten til oppositionen er klar: Vi
er enige om den alvorlige økonomiske
udfordring, vi står overfor. Der skal
ryddes op i økonomien, underskuddet
skal fjernes, arbejdsudbuddet styrkes
og væksten skal sættes i gang. Målet er
soleklart: økonomisk genopbygning.

“Vi vælger reformvejen.
For vi ønsker hverken at
sætte skatten op eller
skære i kernevelfærden”
For Radikale Venstre er midlerne til
genopbygningen lige så soleklare: Vi
vælger reformvejen. For vi ønsker hverken at sætte skatten op eller skære i
kernevelfærden.

Omlægningen af Radikal Politik er
foretaget for at frigive midler til partiets kampagnearbejde.

Det er derfor, vi har stemt for regeringens dagpengereform og for nye muligheder for mennesker, der har været
ledige meget længe. Det er derfor, vi
arbejder for en afvikling af efterlønnen.
Det er ansvarlig økonomisk politik –
både på kort og på langt sigt. Og
ansvarlig økonomisk politik har et mål:
Et ordentligt samfund. F.eks. muligheder
og omsorg for de mest udsatte og
sårbare grupper, uddannelse til alle!

Sekretariatet har i en undersøgelse spurgt radikale
medlemmer om, hvad I mener om omlægningen af Radikal
Politik? Ca. hver femte medlem deltog i undersøgelsen.
Her kan I få indblik i, hvad I svarede:
Men er ”Tag ansvar”-kampagnen nu også et endeligt
opgør med de ultimative krav?

“Det eneste jeg ultimativt vil garantere er, at vi mindst
en gang om ugen vil forsøge at få efterlønnen afskaffet,”
griner Margrethe Vestager.
Henrik Kjerrumgaard

Uddannelses-, indlændinge- og retspolitik er i ungradikal
optik grundpiller i det danske samfund, og derfor også i
den ungradikale folketingskampagne. Piller, som gennem
det sidste årti er kommet til at ligne levn fra en fjern urtid,
hvor samfund var drevet af frygt, hævn og homogenitet.
Som radikale må vi værne om disse grundpiller og
være villige til at insistere på at tage de nødvendige
fremskridt. Danmark har brug for en ny regering, men
først og fremmest har vi brug for en regering, der tør tage
fremskridt.

”Konkurrence og pres kan godt fremme kreativitet. Men
ydre pres hæmmer elevernes læring, fordi deres lærere
pludselig kun går op i at lære eleverne opgaverne, så de
kan reproducere til eksamen. Standarder bliver normen,
og det kan smitte negativt af på elevernes lyst til læring
og kreativitet.”

5 gode råd til læreren:
Sådan fremmer du kreativitet
1. Skab frirum og lejlighed til fordybelse. Selvom
tiden er hastig, så vokser kreativitet gennem ro
og stabilitet.
2. Gå foran med dit eget eksempel. Vis eleverne engagement
– på den måde kan de lade
sig smitte og få lyst til selv
at skabe.
3. Pas på med at kvæle improvisation og leg i målsætninger.
4. Tro ikke, at hurtige teknikker
er vejen frem. Skab i stedet
en ramme om tilblivelsen af
kreativitet, hvor der er plads
til både fordybelse, eksperimenter og modstand.
5. Samarbejd med kolleger, men
skab også plads til din egen
individuelle udfoldelse.
Kilde: ”Fornyelsens kunst: at
skabe kreativitet i skolen.”
Tanggaard, L. 2010 1 udg.
København : Akademisk. 180 s.

Ny sekretariatschef

Hvis Thorning og Søvndal fortsat nægter at fremtidssikre
velfærdsstaten og insisterer på at føre en integrations- og
udlændingepolitik, som er Dansk Folkeparti værdig, bør
de ikke kunne regne med radikal støtte.
Radikal Ungdom er klar til kamp, og der lægges ikke
fingre i mellem. Kjærsgaard & co. har måske nok siddet
på magten i et helt årti, og Søvndal er gennem de seneste
år blevet dansk politiks kæledægge. Men fremtiden, den
tilhører den ansvarlige politik og de radikale visioner. Det
er tid til fremskridt, og landet over er Radikal Ungdom
klar til at gå forrest.
Radikal Ungdom tager ikke bare ansvar, vi tager fremskridt.
Ronja Lundberg, landsnæstformand for
Radikal Ungdom og Ida Brems,
kommunikationsansvarlig i Radikal Ungdom

Vintergruppemøde

R foreslår DR-ungdomskanal

Radikale Venstre vil gerne gøre en
ekstra indsats for at byde sine mange
nye medlemmer velkommen. Derfor
får ny-indmeldte medlemmer en invitation til et velkomstarrangement på
Christiansborg.
Her bydes på en rundvisning på slottet af et radikalt
folketingsmedlem, en indføring i partiets organisatoriske
opbygning af en fremtrædende person fra baglandet
samt en spørgetime med Margrethe Vestager i den
varme stol, hvor du kan stille hende spørgsmål om dette
og hint.
Arrangementerne er blevet et sandt tilløbsstykke, og det
har derfor været svært at tilgodese alle. Derfor udvides
ordningen nu, så der skulle blive plads til endnu ﬂere
interesserede fremover.

har indført i den danske folkeskole er med til at dræbe
kreativiteten. Test får nemlig lærer og elev til at fokusere
stift på resultatet, og ikke nødvendigvis på den proces,
der leder frem til resultatet.

Retsstatens fald er i dag en realitet. Med øget overvågning,
krænkelser af den personlige frihed og terrorlovgivning
er den danske borger i dag ikke længere uskyldig indtil
andet er bevist. Straffeattesten er en urimelig hindring
for tidligere kriminelle, der ønsker at komme i gang på
arbejdsmarkedet, og Radikal Ungdom ønsker derfor den
private straffeattest afskaffet. Fængselsstraffe er ikke en
holdbar enkeltstående løsning. Radikal Ungdom mener,
at konfliktråd skal implementeres som et alternativ til
fængselsstraf. Vi må væk fra urtidens primitive hævnmotiver, og i fremtiden må vi turde gøre brug af metoder
med reel resocialiserende effekt.

Margrethe Vestager

En stor majoritet svarer, at der er tilpas med tekst og
billeder og tilpas med sider. Medlemmerne angiver,
at de gerne vil have artikler i bladet om politik og
samfundsforhold, valgkamp og kampagner og om folketingsgruppen og om aktiviteter i baglandet, og at de
generelt er tilfredse med omlægningen. Dog er der mange
kritiske kommentarer om bladets såkaldte broadsheetformat. Derfor planlægges formatet omlagt til et mindre
i løbet af 2011.

Radikale Venstres miljø- og kulturordfører Johs. Poulsen har meddelt,
at han ikke genopstiller ved det kommende valg. Johs. Poulsen vil fremover lægge al sin energi i byrådsarbejdet i Herning, hvor han har
siddet siden 1982. Det er ikke
uden vemod, Johs. Poulsen siger farvel til Folketinget ved
det kommende valg. “Det har været seks spændende
år, hvor jeg blandt andet har været med til at sikre en
perspektivrig grøn transportaftale og fået vedtaget oprettelsen af fem nye nationalparker. Når det endeligt skulle
være, er jeg glad for, det kan ske på et tidspunkt, hvor det
går rigtig godt for Radikale Venstre,” siger Johs. Poulsen.
Radikale Venstres gruppeformand, Margrethe Vestager,
respekterer Johs. Poulsens beslutning, men kommer til at
savne ham i det daglige arbejde:
“Jeg har kendt Johs. i mange år som en humørfyldt og
seriøs kollega og ven. Vi kommer til at savne Johs. og hans
ubestridelige dygtighed.“

Bo Jeppesen tiltrådte ved årsskiftet
som Radikale Venstres sekretariatschef.
Bo Jeppesen kender Radikale Venstre
fra sin tid som pressemedarbejder for
partiet i begyndelsen af 1990’erne.
Han har beskæftiget sig med ledelse, politik og kommunikation i en række forskellige funktioner; som kulturog fritidschef i Aalborg Kommune, en række forskellige
opgaver for TV2, herunder som direktør for TV2/Nord,
sekretariatschef i Statsministeriet og informationschef i
Erhvervsministeriet.
Bo Jeppesen er 47 år, uddannet cand.scient.pol fra
Aarhus Universitet og begyndte i stillingen den 1. januar
2011.
Han afløser Jesper Gronenberg, der forlod jobbet den
31. december for at begynde i TDC som afdelingsdirektør.

I superligaen i fodbold holder alle
hold fri i vinterperioden, da det kolde
vejr sætter sine begrænsninger. Men
fodboldforberedelserne til den afgørende forårssæson går i gang, så snart
nytårstømmermændene har lagt sig.
For Radikale Venstre gik forårsforberedelserne også i gang
umiddelbart efter nytårsweekenden. Således stimlede
et blandet hold af folketingsmedlemmer og folketingskandidater sammen den første onsdag i det nye år til
Radikale Venstres vintergruppemøde.
Vintergruppemødet blev som vanligt afholdt i Gammel
Vindinge lidt uden for Nyborg.
Formen var god for de fremmødte. Banen var kridtet op
til valgkampsforberedelser, som blev diskuteret på alle
leder og kanter.
Alle er klar til at tage ansvar. Klar til valg.
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