Annoncekampagne i maj

Programudvalg

Vind en smartphone

Folkemøde på Bornholm

Som en del af annonceringen frem
mod valget har Radikale Venstre netop
kørt endnu en annoncekampagne
med vores valgslogan ”Tag ansvar”
og mærkesagerne: Økonomi, udlændinge, uddannelse og EU. Vi håber,
at I vil være med til at støtte op
om annoncekampagnen og være aktive omkring partiets
politik på de sociale medier. Annoncekampagnen kan
kun lade sig gøre, fordi det går rigtigt godt med partiets
fundraising. 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

Hovedbestyrelsen har nedsat flere
programudvalg, og du kan deltage
i debatten. Nogle udvalg har allerede
færdiggjort deres arbejde til behandling på hovedbestyrelsesmødet den
14. maj, nemlig programudvalgene
for Religion og for Ungdomsuddannelser. 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: www.radikale.dk/programudvalg
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.

Radikale Venstres landsforbund ligger inde med mange gamle eller
forkerte e-mail-adresser på partiets
medlemmer. Det er en skam, da du
som medlem går glip af mange services
fx Margrethe Vestagers Ugebrev,
Radikal Politiks månedlige nyhedsbrev og meget anden nyttig information og viden om
eksempelvis det forestående folketingsvalg eller invitationer til radikale arrangementer.
Nu får du muligheden for at rette op på dette og samtidig
deltage i lodtrækningen om en ny smartphone, som
partiet sætter på højkant i den gode sags tjeneste. Det
eneste, du skal gøre, er at sende din mailadresse til
rvkieg@ft.dk
Husk samtidig at oplyse dit fulde navn og postadresse.

Er valgflæsk den ufravigelige menu på
dine valgaftener? Nu har du chancen
for at få stillet din politiske sult i
dagene fra den 15. juni til den 18. juni
2011. Folkemødet på Bornholm er
et enestående element i den danske
offentlige debat og har opbakning
fra alle Folketingets partier. Der har ikke tidligere været et lignende arrangement på dansk jord, hvor alle
samfundsgrupper kan samles og på tværs udveksle
synspunkter. Målet er at understøtte demokratiet gennem
samtaler om samfundets udfordringer og muligheder, hvor
du også kan tage en afslappet sludder med Margrethe
Vestager eller en anden af Danmarks folkevalgte.
Læs mere om Folkemødet 2011 på Bornholm på
www.folkemødet.dk
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Førstegangsvælgerne

Tag ansvar
Radikale Venstre er så klar til valgkamp!
For Danmark har brug for en ny politik, en
ny regering med et nyt flertal bag sig.
Derfor peger vi på Helle Thorning-Schmidt
som statsminister.
Derfor går Radikale Venstre til valg med tre
mærkesager: Udlændinge, økonomi og
uddannelse.
Vi stoler. Også på udlændinge. Vi vil gøre
op med regeringens udlændingepolitik
baseret på mistro og mistillid. Danskere skal
have ret til at bo i Danmark. Også når de er
gift med en udlænding. Derfor er vi imod
pointsystemer for familiesammenføring.
Vi lytter. Også til økonomer. Regeringen har
misrøgtet dansk økonomi og forsømt at
udvise rettidig omhu, mens det gik godt.
Skattestoppet har kostet os over 100
milliarder kroner. Der skal styr på økonomien. Og der skal være overensstemmelse
mellem indtægter og udgifter.

Radikale Venstre vil have de unge vælgere i tale ved Folketingsvalget. (Foto: Kristian Juul Pedersen/Scanpix)

Når startskuddet lyder til
den kommende valgkamp,
vil alle partier kaste sig ind i
en vild kamp med det formål
at erobre hinandens vælgere
og hente stemmer hjem fra
den anden blok. Men hvad
med de danskere, som aldrig
før har stemt? Hvordan får
man fat i dem, der først nu er
gamle nok til at træde ind
i valgboksen?
Af Jesper Boe Jensen
Hvordan vinder man kampen om de unge førstegangsvælgere? Det spørgsmål kan i høj grad vise sig
at blive afgørende for udfaldet af det kommende valg.
For der er tale om en rigtig stor gruppe af vælgere. Ved
folketingsvalget i 2007 var der 164.000 danskere, der
kunne smide en stemmeseddel i valgurnen for første
gang. Og det er en stor ting. En ære frem for en byrde.
Det mener i hvert fald den 18-årige gymnasieelev Henrik
Morsing:
”Jeg glæder mig til at skulle stemme. Det bliver fedt
endelig at kunne få lov til at påvirke de ting, der sker i
samfundet,” siger Henrik Morsing.
Politisk rodløse
Han tilhører en gruppe, som politiske iagttagere har
svært ved at komme med en generel karakteristik af.
Førstegangsvælgerne er nemlig en broget skare: mange
unge studerer, andre er i fuldtidsbeskæftigelse, nogle er
allerede blevet forældre. Men typisk for unge vælgere er,
at de ofte er meget påvirkelige og ikke har ét fast politisk
ståsted. Deres politiske valg bliver tit truffet på baggrund
af samtaler med familie og venner.

Det var også sådan, at Henrik Morsing opdagede, at han
var radikal:
”Det er efterhånden lang tid siden, jeg fandt ud af, at
Radikale Venstre var det parti, jeg bedst kunne forlige
mig med. Vi har tit snakket politik derhjemme, og om
hvad der skulle gøres i samfundet. På et tidspunkt gik jeg
så på nettet og læste om samtlige partier og fandt ud af,
jeg var radikal. Men det er ikke rigtig noget, jeg taler med
mine klassekammerater om. Det er meget begrænset,
hvor meget man diskuterer politik på et gymnasium,”
siger Henrik Morsing, der i dag er engageret i Radikal
Ungdom.
En, der har indgående kendskab til unge førstegangsvælgere, er formanden for Radikal Ungdom Simon Dyhr:
”De nye vælgere er mere politisk rodløse end tidligere
generationer, hvilket bl.a. ses ved, at der er færre og
færre unge, der er medlemmer af et ungdomsparti eller
et parti. Mit indtryk er, at de unge førstegangsvælgere
i højere grad stemmer ud fra, hvilke politikere de kan
lide, og ikke så meget efter detaljerne i politikken,” siger
Simon Dyhr.
Det betyder dog ikke, at de unge er politisk uinteresserede:
”En ny undersøgelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd har vist,
at unge er mere politisk aktive end tidligere generationer.
Det gælder især i forhold til unges brug af medier og
sociale medier. Efter min mening er unge meget bevidste
om samfundets udfordringer i dag, samtidig med at de
blander sig gennem en stigende grad af organisering i fx
frivillige organisationer,” siger Simon Dyhr.
Radikale godt med
Men hvordan skal et parti som Radikale Venstre så sørge for
at få disse politisk rodløse, men samtidig engagerede unge
i tale? Først og fremmest er det radikale udgangspunkt
godt. Ved sidste folketingsvalg var Radikale Venstre et
af de partier, der tiltrak flest førstegangsvælgere. Og
ifølge en meningsmåling fra analysefirmaet Epinion i
foråret ville radikale få 7,7 % af stemmerne, hvis valget

udelukkende var op til de unge danskere. Det tal skyldes i
høj grad partiets politiske mærkesager. Det siger Radikale
Venstres landsformand Klaus Frandsen:
”Jeg er rigtig godt tilfreds med den andel af stemmerne,
vi har blandt de unge. Jeg tror, det kan forklares ved, at
vi i Radikale Venstre fokuserer meget på de politikemner,
som er langsigtede, og som derfor har en særlig appel
til de unge. Vi kæmper for en økonomi, der kan holde
også i de kommende årtier. Vi kæmper for at undgå
ødelæggende klimaforandringer i fremtiden – det er ting,
som især har stor betydning for de unge generationer,
som jo ellers kommer til at arve alle problemerne,” siger
Klaus Frandsen.
Spørger man Henrik Morsing, mener han også, at Radikale
Venstre er godt med blandt ungdommen:
”Jeg synes på mange måder, at Radikale Venstre er et
af de få partier, som taler til de unge. Boligskat, SU,
efterløn – det er emner, som er interessante for unge, og
hvor radikale har markeret sig stærkt, og hvor de øvrige
partier mest af alt fremstår som gamle nisser, som ikke vil
ændre på noget.”
Derudover er partiet førende på en af de platforme,
der er allermest afgørende blandt unge: sociale medier.
Radikale Venstre prioriterer Facebook højt og er meget
synlige med blandt andet Facebook-annoncering.
Desuden er Margrethe Vestager den mest aktive partileder på Twitter.
Men er det nok bare at være til stede på nettet? Eller
skal der trækkes mere op af hatten, når ungdommen skal
vindes? Ifølge formanden for Radikal Ungdom sælger
ærlighed og principfasthed billetter hos de unge:
”For at vække de unges interesse i højere grad, tror
jeg, at det handler om ærlighed og at lytte til de unge.
Det bedste eksempel på en øget interesse var under
pointsystemsdebatten i vinter, hvor Radikale Venstre
gennem ærlig og principfast stillingtagen sagde nej,
hvilket bl.a.gav flere medlemmer,” siger Simon Dyhr.

Vi tror. Også på lærere. Vores folkeskole kan
gøres meget bedre. Kontrol og overvågning
har været kodeordene i 10 år. Det vil vi
gøre op med. Derfor vil vi give lærerne
tillid, mere efteruddannelse og mere tid at
undervise i.
Og så peger vi på Helle Thorning-Schmidt
som statsminister.
Fordi der er mere, der samler os, end der
skiller os.
Danmark har brug for en ny regering.
Radikale Venstre tager ansvar.

Margrethe Vestager

Trine Nebel Schou, torsdag aften

Kampen om C

Det er den sidste torsdag i april. I Lyngby gør man klar til den første
paneldebat mellem de folketingskandidater, der stiller op i byen. Som Radikale
Venstres kandidat i Lyngby er Trine Nebel Schou en del af panelet. Hun føler sig godt tilpas, for debatten
finder sted i vante omgivelser på hendes tidligere arbejdsplads, Fuglsanggårdsskolen.
”Man kan sige, at jeg er på hjemmebane. Emnet er skolepolitik, og det emne ved vist ikke engang
Charlotte Dyremose (K), mere om end jeg. Det er min primære mærkesag, og brugerinddragelse
i folkeskolen er det, som Lyngby Radikale Venstre koncentrerer valgkampen
om. Men det forpligter også med hjemmebanefordel, for vi har de seneste
år gennemført mange besparelser i kommunen, hvor jeg er formand for
Børne- og Ungdomsudvalget. Derfor må jeg stå en del på mål for det
ansvar, jeg har for økonomien. Det er svært for borgerne at forstå, at
vi ikke bare kan friholde folkeskolen for besparelser.”
Trines kampagnestab i Lyngby har fravalgt enhver form for pjecer i valgkampen. Alle kræfter koncentreres i stedet om et utraditionelt kampagnesite med navnet www.ligeiøjet.dk, hvor hun som den første i Danmark
indsamler borgernes ideer til folkeskolen. Trine har hyret to konsulentfirmaer med speciale i brugerinddragelse til at bistå med kampagnen.
“Vi laver det første idékatalog nogensinde med borgernes egne
erfaringer med at skabe trivsel i folkeskolen. Det handler om at
videndele alt det, der gøres rundt omkring, og som gøres godt.
Og så handler det helt overordnet om, at trivsel intet har med
PISA, nationale test eller kvalitetsrapporter at gøre, og det vil
vi gerne vise.”
Efter to timer med spørgsmål fra de 45 fremmødte slutter paneldebatten med nogle afsluttende ord fra hver paneldeltager,
og Trine benytter lejligheden til at invitere alle 45 ind på
sit kampagnesite.

”Folketingsvalget står for døren! Alle taler om frivillighed,
brugerinddragelse og demokratisk medborgerskab. Men de færreste gør noget ved det i praksis. Gå
ind på mit kampagnesite og giv folkeskolen fem minutter af din tid, deltag i eksperimentet og bliv hørt.”

I landets 10 storkredse kæmper i
kandidater om en plads i Folketin
valg. I Københavns Omegns Stork
kandidater, der uge efter uge før
for, at det bliver dem, der får sæd
parlament. Afhængigt af valgresu
de om en, i bedste fald to pladse
tid har Radikal Politik kigget kan
kampagner over skulderen. Vi ste
døre i Albertslund, besøgte en virksomhed
i Ballerup og trykkede hånd med en
abe i Lyngby.
Af Anna Rørbæk

Nadeem Farooq, mandag aften
Hvis Nadeem Farooq bliver valgt til Folketinget, vil det ikke være første gang, at han kommer til at tale fra Folketingets talerstol. For i dette forår har Nadeem allerede haft en måned som folketingsmedlem, da han trådte ind
som førstesuppleant for en sygemeldt Anne Marie Geisler Andersen. Derfor har Nadeem allerede prøvet at være
ordfører for socialpolitik og psykiatri, selv om han til daglig er viceborgmester i Høje-Taastrup Kommune.
”Kommunerne lider under et stort statsligt bureaukrati, og det vil jeg gerne reducere. Det nåede jeg ikke på
en enkelt måned, men så kan jeg jo passende gøre arbejdet færdigt, når jeg bliver valgt ind i Folketinget ved
valget i 2011,” siger Nadeem med et glimt i øjet og fortsætter:
”Min fordel er, at jeg som viceborgmester gennem en længere periode har skabt politiske
resultater. Min udfordring er omvendt at få forklaret mine resultater over for borgerne.”
Mandag aften er Nadeem på vej til et møde med sine kampagnefolk i et medborgerhus i Brøndby. Han er opstillet i Taastrup-kredsen, men fører - som de syv andre kandidater - valgkamp i alle storkredsens otte opstillingskredse. Og her til aften skal
han mødes med en håndfuld af sine kampagnefolk, der er i gang med at banke
et kampagnekontor op til ham i Brøndby.
”Jeg arbejder lige nu på at få skabt en koalition af ambassadører og græsrødder, som kan skabe medvind omkring mit kandidatur. På den måde kan man
sige, at min kampagne for at komme i Folketinget er båret meget af mit
netværk,” forklarer Nadeem på vej mod medborgerhuset.

Anders Andersen, tirsdag eftermiddag
For Anders Andersen er tilværelsen som folketingskandidat helt ny og udfordrende. Han blev i starten af marts valgt som kandidat i Brøndbykredsen. Denne tirsdag er han på besøg i Folketinget for at hilse på i Radikale Venstres sekretariat, og da han let løber op ad Christiansborgs
stentrapper, bliver han enig med sig selv om, at han da godt kunne vænne sig til at have Christiansborg som arbejdsplads.
”Jeg har altid været meget udadvendt. Jeg arbejder som konsulent, og jeg bliver voldsomt motiveret af at præsentere budskaber for
andre mennesker. Det er en af grundene til, at jeg stiller op til Folketinget. Og så mangler Radikale Venstre en profil på erhvervsområdet. Hvis Radikale Venstre kun snakker om de humanistisk bløde ting, så bliver det hele lidt for slattent. Jeg tror, at der er en
kæmpe vælgergruppe derude, som vil have bedre forhold for erhvervslivet, lavere skatter og samtidig gode uddannelser og et bedre
miljø, men de ved bare ikke, at Radikale Venstre tilbyder det,” siger Anders.
Anders arbejder i øjeblikket på at gøre sin første kampagneevent i Brøndby færdig. Den er endnu på tegnebrættet, men kommer til
at handle om at skabe integration ved at få folk i arbejde. Og så har han ellers brugt hele sidste weekend på at hente gamle masonitplader i kælderrum og på lofter rundt om i sin valgkreds. Dem skal han bruge til at påklistre 200 valgplakater, så de er parat til at
blive hængt op, når statsministeren trykker på valgknappen.
”Hvis valget bliver udskrevet i morgen, har jeg ikke tid til at få trykt dyre foldere, så er det bare i gang på kopimaskinerne og så ellers
ud på gaderne og dele ud. Så vil valgplakaterne være min førsteprioritet. Heldigvis har jeg et godt listenavn, hvor jeg kommer til at stå
i toppen af stemmesedlen, og det giver altid lidt,” smiler Anders Andersen.
Blandt hans politiske mærkesager er også en forenkling af lovgivningsapparatet med et såkaldt lovstop. Ligesom han vil have iværksætteri på skoleskemaet allerede i folkeskolen.

Abbas Razvi, onsdag aften
”Hej, jeg hedder Abbas Razvi og er kandidat til Folketinget for Radikale Venstre, må jeg låne lidt af din tid?”
Sådan lyder det, når Abbas Razvi går fra dør til dør i sine valgdistrikter. Eller sådan kan det lyde, for det kan også foregå på urdu, som er Abbas modersmål.
Abbas kom til Danmark fra Pakistan tilbage i 1970’erne, han er uddannet civiløkonom og folkeskolelærer, dansk gift og medlem af Hovedstadens Regionsråd for
Radikale Venstre. Denne forårsaften i Albertslund går Abbas fra dør til før for at skaffe sig stemmer til folketingsvalget, hvor han er kandidat i Rødovre-kredsen.
”Jeg har fået så meget af det danske samfund. Nu vil jeg give noget tilbage og gøre den danske velfærdsmodel endnu bedre. Det er min måde at sige tak
til Danmark på,” siger Abbas og banker på den næste husdør, hvor det er en smilende kvinde med et farverigt tørklæde, der åbner og inviterer indenfor.
”Jeg arbejder for lige adgang til sundhed og forebyggelse. Og jeg er optaget af at skaffe adgang til indvandrerne på uddannelserne og arbejdsmarkedet, for jeg mener, at uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet er nøglen til integration. Hvis du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for
dine rettigheder uanset din baggrund,” lyder det fra Abbas, mens kvinden nikker og forsikrer ham om, at hun og hendes netværk nok skal stemme på Abbas
ved næste folketingsvalg.
Besøget er en del af Abbas kampagnestrategi. I samarbejde med de frivillige på hans kampagne gennemtrawler han Københavns Omegns Storkreds for
danske statsborgere med anden etnisk herkomst. I aften er Abbas nået til Godthåbsparken i Albertslund, og selvom klokken nærmer sig spisetid, mister
Abbas ikke pusten.
”For mig er den personlige kontakt med vælgerne vigtig. Jeg smider ikke bare en folder ind ad brevsprækken. Jeg fører en mere netværksbaseret valgkamp,
hvor jeg er dialog med de mennesker, der skal vælge mig ind i Folketinget. Det kræver tid og kræfter, men det giver pote,” siger Abbas med henvisning
til sine tidligere valgkampe, som i 2007 førte til, at han som førstesuppleant indtrådte en måned i den radikale folketingsgruppe. Her holdt Abbas sin
jomfrutale i Folketingssalen, som han indkasserede adskillige skillinger for.
”Når man holder sin jomfrutale i folketingssalen er der tradition for, at man får mønter fra de andre folketingsmedlemmer, hvis de mener, man har gjort det
godt. Min jomfrutale handlede om, at muslimske børn ikke skulle tvinges til at spise svinekød i landets daginstitutioner, og det synspunkt fik jeg faktisk rigtigt
mange mønter for,” ler Abbas, inden han banker på den næste husdør.

Christiansborg

i alt 74 radikale
nget efter næste
kreds er der syv
rer kampagne
de i landets
ultatet kæmper
er. I en uges
ndidaternes
emte

Tina Fischer, torsdag eftermiddag
Tina Fischer cykler i fuld fart i et industrikvarter Ballerup. Hun skal mødes med direktøren for
virksomheden Huset Venture Sjælland, hvor medarbejderne af den ene eller anden grund er
udenfor det almindelige arbejdsmarked på grund af fysiske, psykiske eller sociale handicap.
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“Besøget er en del af min valgkamp. Social-økonomiske virksomheder er vigtige pionerer i udviklingen af et mere fleksibelt arbejdsmarked. De slår to fluer med ét smæk: De imødekommer
manglen på arbejdskraft, og de giver værdige arbejdsliv for alle. Mere af den slags, hvis jeg bliver
valgt ind i Folketinget,” siger Tina, der selv har en datter med autisme.
“Jeg er kandidat til Folketinget for mine børns skyld. Vi politikere skal tage ansvar for det lange
sigt. Inden velfærdsudgifterne eksploderer. Inden vi skaber et B-hold i sundhed. Og inden det
bliver for pinligt at være dansk. Det skylder vi de kommende generationer, og det er også derfor,
at sloganet for min valgkamp er ‘Jeg tager ansvar. Også for de kommende generationer’,”
fortæller Tina, som også brænder for sundhedspolitikken.
“Vi er nødt til at tage nogle prioriteringskampe. Ikke alle behandlinger kan betale sig. Hverken
for patienterne eller for sundhedsbudgetterne. Ikke alle sygehuse behøver tilbyde alle behandlinger. Ikke alle borgere behøver at gå gratis til læge. Så kan midlerne blive brugt på mere
sundhed til de dårligst stillede.”
Det er første gang, Tina stiller op til Folketinget. Hun er kandidat i Gladsaxe-kredsen og har valgt
en kampagnestrategi, som hun kalder ‘nedefra og op’.
“Jeg tager et par gange om ugen ud og besøger mennesker og virksomheder i lokalsamfundet.
Jeg annoncerer i Ballerup og Gladsaxe Erhvervsavis. Og jeg har delt stakkevis af flyers og radikale
foldere ud i valgkredsen sammen med min baggrundsgruppe. Det var aldrig gået uden dem.
I dag hilser jeg så på her i Huset Venture Sjælland,” siger Tina og giver hånd til Kenneth, der
sidder i kørestol på grund af dårlig ryg. Han mener, at alle har pligt til at arbejde. En holdning,
han deler med Tina.
“Alle danskere har pligt til at arbejde, hvis de kan. Det er af samme årsag, at jeg er
godt arrig over, at Socialdemokraterne vil bevare efterlønnen. Det er da usolidarisk at lade raske mennesker tage en slapper på fremtidige generationers
bekostning,” siger Tina, inden hun hopper op på cyklen og suser videre til
næste møde.

Marie-Louise Andreassen, torsdag formiddag
Marie-Louise Andreassen har afleveret sit yngste barn tidligt i børnehaven i dag. Nu er hun i morgentrafikken
på vej til Hvidovre, hvor hun som Radikale Venstres folketingskandidat i Hvidovrekredsen skal besøge
Risbjergskolen.
”Jeg har i snart 10 år været en del af kommunalbestyrelsen i Gentofte, og min kommunalpolitiske baggrund
har givet mig blod på tanden for at fortsætte det politiske arbejde på Christiansborg. Det er første gang, jeg
opstiller til Folketinget,” fortæller Marie-Louise og fortsætter: ”Der mangler personer i Folketinget, der har et
større politisk kendskab til, hvordan det rent faktisk ser ud ude i kommunerne. Alt for ofte får jeg den tanke, at
Christiansborg-politikerne er for langt væk fra virkeligheden.”
Det vil Marie-Louise gøre op med, og i sin valgkampagne besøger hun derfor de mennesker, som hun kalder
’hverdagens eksperter’.
”Jeg er en jordnær politiker, der møder mennesker i øjenhøjde. Jeg tager rundt og taler med folk for at blive
klogere på deres hverdag. Nu vil regeringen for eksempel til at lovgive om mål for, hvad børn skal kunne, inden
de forlader børnehaven. Jeg mener, det må være rimeligt først og fremmest at spørge pædagogerne, hvad der
skal til, før endnu en lov bliver indført.”
Politik fylder det meste af Marie-Louises arbejdsliv og fritid, og i sin valgkampagne gør hun også brug af sin
platform som kommunalpolitiker, ligesom hun laver husstandsomdelinger og deler sine flyers ud foran det
lokale supermarked. Men i dag er Marie-Louise altså på besøg hos hverdagens eksperter på Risbjergskolen.
”Skolepolitik er en af mine mærkesager. Jeg vil give skolens lærere ro til at undervise, og jeg er godt og grundigt træt af al den kritik, der er haglet ned på landets skoler de seneste 10 år fra skiftende Venstreministre.”
Under besøget på Risbjergskolen
får Marie-Louise mange kvikke,
men også sjove spørgsmål fra
eleverne. Nogle spørger, om hun
er vikar, mens andre tror, at hun
er fra politiet og er på besøg for
at holde øje med, om de lærer
noget.
Men Marie-Louise er ikke
undercover-betjent, hun er
en engageret politiker, der
tror på, at hun kan gøre en
forskel, hvis hun bliver valgt
til Folketinget.
”Besøget i dag har understreget, hvor vigtigt det er,
at landets lærere får lov til
at undervise på deres egen
måde. De skal ikke bindes
på hænder og fødder af
ufleksible overenskomster
og cirkulærer. Vi skal slippe
landets folkeskoler fri.”

Sofie Carsten Nielsen, fredag eftermiddag
Klokken er 16.30. Gentofte-kredsens kandidat, Sofie Carsten Nielsen, står foran Lyngby Station med en flok af sine
frivillige og en abe.
”Vil du give aben videre til dine børn?,” spørger Sofie en af de forbipasserende Lyngby-borgere, der fniser og
tager imod hendes flyer. Som en del af Sofies kampagne har hun lavet en event, hvor en af hendes frivillige er iført
et abekostume. Det skal skabe lidt humor og opmærksomhed midt i fredagstravlheden. Familierne, der går forbi,
får stukket et girokort i hånden. En betalingspåmindelse, der fortæller dem, at hvis danskerne køber velfærd for
lånte penge, så havner aben hos deres børn. Eventen er blot en af mange arrangementer i Sofies kalender. Hun er
på gaden mindst en gang om ugen, hun fundraiser, twitter og husstandsomdeler, ligesom hun deltager
i paneldebatter og den offentlige debat.
”Vi skal have en klogere behandlingsgaranti, der ikke sidestiller min mormors knæ og min venindes kræft. Vi skal
have onlineopfølgning på f.eks. astmatikere og raske gravide, så vi kan frigøre 470 fuldtidsstillinger til bedre
behandling. Vi skal bruge vores ret til at få den bedste behandling i andre europæiske lande,” siger Sofie til en
ung mor med to små børn, der er stoppet op for at tale med folketingskandidaten.
Sofie har før været på valg. Hun var partiets spidskandidat til sidste Europa-Parlamentsvalg, hvor hun fik 56.000
personlige stemmer. Seks nuværende parlamentsmedlemmer fik færre stemmer end Sofie, alligevel fik hun ingen
plads i det europæiske parlament.
”Politik fungerer jo ikke sådan, at man kun stemmer på personer. Man stemmer også på partier. Men jeg er rigtig
glad for mit personlige resultat”, siger Sofie, der også håber på et godt personligt resultat til folketingsvalget.
Sofies kampagne er bygget op omkring hendes hjemmeside, hvor man kan melde sig som frivillig. Det har næsten
70 mennesker gjort, og af samme grund har Sofie en kampagneleder til at holde styr på de mange, der gerne vil
hjælpe hende.
”Vi holdt et brag af en kick-off-fest midt i marts, men vi har været i gang længe før det. Vi forsøger at føre en
konsistent kampagne, hvor vi har lagt en strategi, som vi følger. Jeg tror, det er vigtigt, så man ikke mister fokus
midt i al virakken. Og det kunne ikke lade sig gøre uden mine mange frivillige. Deres hjælp er jeg taknemmelig
for,” slutter Sofie.

Læs mere om Radikale Venstres mange kandidater på www.radikale.dk/kandidater

Landsmøde 2011
Det årlige landsmøde er i år den 10.–11. september på
Hotel Nyborg Strand
Der er åbent for tilmelding på www.radikale.dk/lm11,
og der kan allerede nu indsendes resolutionsforslag.
TILMELDING
Tilmelding er en forudsætning for deltagelse. Tilmelding
og bestillinger af forplejning er bindende.
Tilmelding og betaling foretages direkte på
www.radikale.dk/lm11
Vær opmærksom på, at der kun kan tilmeldes én person
pr. mailadresse.
Bekræftelse på tilmeldingen tilsendes pr. mail.
Har man ikke adgang til internettet, eller har man ikke
en personlig mailadresse, kan vi undtagelsesvis tage
imod telefonisk tilmelding på 33 37 47 81.
DELEGEREDE
De udpegede delegerede skal selv tilmelde sig
landsmødet. De er ikke automatisk tilmeldt, selv om de
er indberettet som delegerede af deres forening.
INDKVARTERING
Værelse bestilles direkte hos Hotel Nyborg Strand på
nyborgstrand@nyborgstrand.dk eller på tlf. 65 31 31 31.
Gør ved bestillingen tydeligt opmærksom på, at det
drejer sig om deltagelse i Radikale Venstres møde. Morgenmad er inkluderet ved alle overnatningstyper.
• Enkeltværelse, lille (kun meget få)
kr. 494
• Enkeltværelse, mellem (kun meget få)
kr. 618
• Enkeltværelse, stort
kr. 810
• Dobbeltværelse pr. person
kr. 470
• 3-sengsværelse pr. person
kr. 380
• ”Sovesal” (kun få pladser)
kr. 100
Sovesal bestilles pr. tlf. 65 31 31 31. Medbring ligge-		
underlag og sovepose. Håndklæder udleveres.

Manu Sareen og Nadeem Farooq måtte ommøblere hverdagen for at komme i Folketinget. (Foto: Rie Neuchs)

FORPLEJNING
Bestilles ved tilmeldingen. Bestillingen er bindende.
• Frokost lørdag
kr. 205
• Middag og fest lørdag aften
kr. 275
• Frokost søndag
kr. 205
Alle måltiderne er incl. isvand og kaffe.

_________________________________________________________

Landsmøderesolutioner 2011:

Folketinget t/r
Folketingsmedlemmerne
Lone Dybkjær og Anne
Marie Geisler Andersen
var begge på sygeorlov i
foråret. Og sådan gik det
til, at de to suppleanter
Manu Sareen og Nadeem
Farooq fik muligheden for
at indtræde i den radikale
folketingsgruppe og
dermed komme helt ind i
det politiske maskinrum
på Christiansborg. Radikal
Politik har taget en snak med
de to folketingskandidater
om deres dage, uger og
måneder i Folketinget.
Af Andreas Bang Hemmeth
På spørgsmålet om, hvad de to politikere bedst husker fra
tiden på Christiansborg lægger Manu Sareen ud:
”Den største ting, jeg var med til, var at udarbejde og
præsentere Radikale Venstres sundhedsudspil. Gode
forslag, som vil ændre hverdagen for mange, og som vil
omfordele rigtigt mange penge. Her fik jeg fingrene helt
ned i den politiske proces på Christiansborg.”
”Noget andet, jeg gerne vil fremhæve, er, at jeg lagde
mærke til, hvor uundværlig den radikale historie er. De
erfaringer, som de ældre folketingsmedlemmer har, er
helt unik. Det er så vigtigt, at vi har deres perspektiv med
i tankerne,” slår Manu fast og afløses hurtigt af Nadeem
Farooq:

og tyngde, som vi ellers ikke ville have. Efter valget, hvor
folketingsgruppen oplever et større generationsskifte, skal
medlemmerne have den radikale historie i baghovedet.
Det er vigtigt,” forklarer Nadeem og fortsætter:

”Når man bruger så mange resurser på en ting, så ændrer
ens DNA sig også. Jeg er blevet en mere helstøbt politiker.
Det er fantastisk at drømme politik om natten,” siger
Manu.

”For mig gav opholdet i Folketinget endnu mere appetit på
at komme i Folketinget efter et valg. Jeg har oplevet, hvor
meget der bliver arbejdet i den radikale folketingsgruppe.
Mange flere burde få lov til at få et kig ind i maskinrummet.
Det største for mig var helt klart at stå på Folketingets
talerstol og holde min første ordførertale.”

”Jeg er meget enig. Det er fedt, når man endelig får ro til
at arbejde med sagerne. Jeg kan lide det fokus, der er ved
eksempelvis et ordførerskab. At være halvtidspolitiker har
selvfølgelig sine fordele, men bagdelen er, at du aldrig
kan grave dig helt ned i stoffet”, fortsætter Nadeem.

Ved den kommende valgkamp har Manu Sareen samlet
en gruppe på over 200 frivillige, der hjælper med alt lige
fra happenings til politikudvikling.
”Tiden i Folketinget har også givet mig erfaring med min
gruppe af frivillige. De er vores guld. Omkring 1/3 af mine
frivillige er ikke medlem af Radikale Venstre, men går i
stedet efter ideen om at kunne påvirke samfundet. Det
var fedt at mærke vibrationerne fra dem, og hvor stor
deres hjælp er,” fortæller Manu.
”Nu er jeg i en anden situation end Manu, men jeg synes,
det er imponerende, hvad Manu har fået stablet på
benene. Jeg lærer ikke af Obama, jeg lærer af Manu,” slår
Nadeem fast med et bredt smil, der hurtigt repliceres af
Manu:
”Det er det smukkeste citat, jeg har hørt i lang tid.”
Amnesti fra familiepligterne
Begge politikere var nødt til at ommøblere deres normale
hverdag for at få tingene til at hænge sammen med deres
midlertidige hverv.
”Min kone gav mig amnesti i de knap fire måneder, jeg
afløste Lone Dybkjær. Jeg arbejdede 70 timer om ugen.
Også weekenderne bliver hurtigt udfyldt med aftaler,
så man er nødt til at have helt klare aftaler med dem
derhjemme. For ellers skrider det hele,” fortæller Manu,
og Nadeem overtager:

”Helt enig. De er traditionsbærere, der giver os en retning

”Jeg blev indkaldt med kort varsel, så jeg var nødt til at
bruge mine aftener på mit normale arbejde. Men jeg
klager ikke. Man mærker hurtigt arbejdspresset, så man
skal være god til at disponere tiden.”

Det mest digitale parti

Vores sundhed

Ikke kun politisk, men også på
udnyttelsen af digitale muligheder, er
der stor forskel på Folketingets partier.
Radikale Venstre ligger i toppen.

”Vi har kun et beskedent budget og må derfor finde
andre veje til at navigere - og være med på beatet,
uden at det koster andet end vores tid – og den har vi til
gengæld også investeret,” fortæller partiets webmaster
David Aurvig.

Radikale
Venstre
ønsker
et
sundhedsvæsen, hvor der er balance
mellem det offentliges ansvar over
for individet og individets ansvar for
egen sundhed, derfor har partiet
lanceret et nyt sundhedsudspil,
”Vores sundhed”.
”Vi mener, at alle børn har krav på en sund opvækst, som
giver dem afsæt til at kunne føre et voksenliv med godt
helbred. Derfor vil vi reducere antallet af overvægtige
børn og gøre helt op med den sociale ulighed i børns
sundhed. Vi vil ikke acceptere, at uddannelse og
personlig indkomst afgør, hvor længe du lever,” lød det
fra sundhedsordfører Manu Sareen, da han endnu sad i
den radikale folketingsgruppe som suppleant for Lone
Dybkjær.

Det har nu ført til, at Radikale Venstre er kåret som
det mest digitale parti i undersøgelsen ”Det Digitale
Sundhedstjek 2011”, som analysefirmaet MyResearch har
udarbejdet i samarbejde med mediabureauet Starcom.

I udspillet præsenterer Radikale Venstre sine prioriteringer inden for sundhedssektoren og en reform af forebyggelsesindsatsen. Læs hele udspillet her:
www.radikale.dk/udspil

For Radikale Venstre vil gerne være
dér, hvor vælgerne er – også digitalt.
Ud fra devisen om, at valget vindes mellem valgene og
ikke i selve valgkampen, har Radikale Venstre længe været
aktive i digitale dialog-medier som Twitter og Facebook:

Manu Sareen fik næsten fire måneder på ”Borgen”, mens
Nadeem Farooq fik knap en måned.
”Da Nadeem kom ind, brugte vi meget tid på at hænge
ud sammen, også selv om vi er mega forskellige. Og det
endte med en middagsinvitation fra Nadeem. Alt i alt har
jeg har fået meget ud mit ophold på Christiansborg. Også
på det menneskelige plan,” fortæller Manu.

Formkrav
• Resolutionsforslag må max. indeholde 150 ord excl. 		
overskrift. Evt. begrundelse – max. indeholde 200 ord.
• Hvert resolutionsforslag skal have minimum 7 og
maksimum 20 stillere.
• Hvert ændringsforslag skal have minimum 7 og
maksimum 20 stillere.
• Ved ændringsforslag forstås udelukkende forslag af
indholdsmæssig karakter, ikke redaktionel.
Disse krav er ufravigelige!
Resolutionsforslag sendes til radikale@radikale.dk
Sekretariatet bekræfter modtagelsen over for indsenderen.
Tirsdag den 21. juni kl. 09.00
Første mulighed for indsendelse af resolutionsforslag.
Torsdag den 23. juni
De indkomne forslag lægges på internt site på nettet.
Tirsdag den 28. juni
Kommentarer til forslagene fra sekretariatets politiskøkonomiske afdeling lægges på nettet.
Torsdag den 11. august kl. 09.00
Frist for indsendelse af tilrettede resolutionsforslag.
Mandag den 15. august
Møde i Resolutionsudvalget
Tirsdag den 16. august
De tilrettede resolutionstekster med resolutionsudvalgets
indstillinger lægges på nettet

Nadeem nikker og slutter interviewet:

Torsdag den 18. august kl. 09.00
Sidste frist for indsendelse af endelige resolutionstekster.

”Jeg håber ikke, det er sidste gang, jeg får lov til at prøve
kræfter med Christiansborg.”

Mandag den 22. august
Møde i resolutionsudvalget.

Bonusfakta

Onsdag den 24. august
Resolutionsforslag med resolutionsudvalgets indstillinger
lægges på nettet.

Sareen betyder prinsesse
Farooq betyder en person, der kender rigtigt
fra forkert

Tirsdag den 30. august
Resolutionsforslag med Hovedbestyrelsens indstillinger
lægges på nettet og udsendes til landsmødedeltagerne.

Manu hepper på FC Barcelona
Nadeem hepper på Real Madrid

Mandag den 5. september kl. 9.00
Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag. Der kan
stilles ændringsforslag til alle resolutioner. Indsendere af
ændringsforslag skal anvende den linjenummerering, der
har været anvendt ved udsendelsen af resolutionerne.

Manu stammer fra Indien
Nadeem stammer fra Pakistan
Manu er opstillet i København
Nadeem er opstillet i Høje-Taastrup
Manu er uddannet konfliktmægler og socialpædagog
Nadeem er uddannet økonom
Manu har tre tatoveringer
Nadeem har ikke nogen
Manu kører Citroen
Nadeem kører Mazda

Grønnere transport

Tirsdag den 6. september
Ændringsforslagene med resolutionsudvalgets indstillinger lægges på nettet.
Lørdag den 10. september kl. 10.00
Ændringsforslagene med resolutionsudvalgets indstillinger ligger omdelt i landsmødesalen til landsmødedeltagerne ved ankomsten.
Regler for resolutionernes behandling indgår herefter i
proceduren for selve landsmødet.

Radikale vinder designpris

Parterne bag de brede aftaler om
en grøn transportpolitik fra 2009 og
2010, herunder Radikale Venstre, har
i maj måned indgået aftale.
svar

Aftalen indebærer et nyt HyperCard
til unge, samt en række nye projekter der vil styrke bus- og cykeltrafikken, trafiksikkerheden
og bekæmpe trafikstøj.
“En aftale med næsten udelukkende radikale prioriteringer. Vi har formået at få VKO til at lave en “turnaround” på ungdomskortet. I januar forhøjede de
priserne voldsomt. Nu sænkes de igen – endda mere end
til det tidligere niveau. Desuden er vi meget glade for
den markant styrkede indsats for større trafiksikkerhed
og mange, mange nye cykelstier og -projekter,” siger den
radikale forhandler og trafikordfører Johs. Poulsen.
På busområdet søsætter parterne også en række initiativer
fordelt over hele landet.

n
Tag a

Moderne. Positiv. Ligefrem. Det er
kodeordene for Radikale Venstres
visuelle identitet, som nu har vundet en prestigefyldt pris på den
internationale
design-konference,
Face-to-face Conference.

Farven magenta, som de fleste kalder pink, er den
bærende farve i partiets design, og den bliver støttet af
farverne blå, gul, orange, grøn og rød. Designet er udviklet
som et pro bono-projekt af det engelske bureau Studio
Parris Wakefield, og det har været grundigt behandlet og
debatteret undervejs.
Både Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen, folketingsgruppen, sekretariatet og en række kandidater og
formænd har været inddraget. Design er en levende
proces, som kan og skal udvikle sig, så hvis du har
konstruktive kommentarer, er du altid velkommen til at
kontakte sekretariatet.
Se og download designet her: www.radikale.dk/design
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