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Radikale Venstres
politiske leder Margrethe
Vestager er nyslået
minister og allerede i fuld
gang med at tage ansvar i
Danmark og Europa.

Radikal Politik interviewer økonomi- og
indenrigsminister Margrethe Vestager,
der siden valget har haft rygende travlt
med at få styr på Danmarks finanser,
deltage i ministermøder i EU og
forberede Danmarks kommende EUformandskab. Nej, ingen kan påstå, at
den nye minister vokser fast inde bag
ministerkontorets døre.
Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle
Onsdag d. 23. november var
en stor dag for Radikale
Venstre. Her blev en af
partiets absolutte
mærkesager nemlig
gennemført: Til sommer vil
de første homoseksuelle par
blive viet i kirken, blive tiltalt
af præsten som ægtefæller
og forlade kirken som
ægtepar. Regeringen

har besluttet at ændre loven,
så også homoseksuelle får
den ret på linje med
heteroseksuelle par. Læs
kirke- og ligestillingsminister Manu Sareens
indlæg om historien, der er
gået verden rundt.
Læs mere

Vil du med til konference?
Radikale Venstre inviterer til
konference om Danmarks
EU-retsforbehold d. 6.
december i Fællessalen på
Christiansborg.
Arrangementet er gratis og
åbent for alle. Programmet
er spækket med spændende
taler, oplæg og debatter.
Blandt oplægsholderne er
Margrethe Vestager, Polens

og Cyperns ambassadører,
tidligere PET-chef Hans
Jørgen Bonnichsen samt en
række af Folketingets EUordførere. Tilmelding skal
sendes til Charlotte Burgess
pr. mail senest lørdag den 3.
december.
Læs mere

En dag med sparring mellem Christiansborg og bagland
Lørdag d. 12. november blev
der afholdt fællesudvalgsdag på Hotel Nyborg Strand.
Blandt de mange deltagende
var Radikale Venstres nye
kommunal- og
integrationsordfører Liv Holm
Andersen. Læs her hendes
beretning om en dag, som
bød på oplæg, input og
sparring fra

ministre, ledelse, MF’ere,
kommunalpolitikere og
almindeligt interesserede
radikale medlemmer – alt
sammen noget, som skal
være med til at forme radikal
politik.
Læs mere

Vi tager ansvar for et kulturskifte
Vi radikale har arbejdet stærkt for at få et
systemskifte i Danmark. Det fik vi, og nu er
vi parat til at tage ansvar for at skabe det
nødvendige kulturskifte. Vi vil arbejde for et
samfund, der bygger på tillid, ledelse,
faglighed og afbureaukratisering. Vi skal
fremme den skeptiske og kritiske holdning,
der udtrykkes i ”Kan vi ikke gøre det bedre.”

Det har tidligere udviklet Danmark og
virksomhederne, så vi har klaret os godt i
verden. Det kan vi gøre igen, når der skabes
rum og muligheder for det. Vi skal sikre
holdbarhed på de offentlige finanser frem til
2020. Det bliver hårdt, men Radikale tager
gerne vores del af ansvaret for at bringe
Danmark tilbage på sporet.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Masser af radikale resultater

November måned bød på
intense forhandlinger
mellem regeringen og det
øvrige folketing om både
finansloven og satspuljen.
Radikale Venstre har sat
markante fingeraftryk
begge steder.

Radikale ministre og ordførere har
opnået mærkbare resultater, der blandt
andet betyder, at der ikke gennemføres
besparelser på fri- og
grundforskningen, at den gratis
tolkebistand i sundhedsvæsenet
genindføres, at der kommer flere
voksne i daginstitutionerne, og at den
kriminelle lavalder bliver hævet. Via de
følgende links kan du blive klogere på
finanslovs- og
statspuljeforhandlingerne, når fire af
Radikale Venstres ordførere fortæller
mere om alle de radikale mærkesager,
der er blevet gennemført inden for
sundhed, retsområdet, forskning samt
børne- og undervisningsområdet.

Interview: ”Jeg har et hav af ideer”
Ditte Søndergaard har netop
sat sig i formandsstolen hos
Radikal Ungdom. Radikal
Politik har mødt den nye
formand for at høre hende,
hvad hendes visioner er for
organisationen, der har 100
år på bagen. Hvordan sikrer
man fremgang og fornyelse i
en så gammel forening, hvad
bliver de nye

mærkesager for Radikal
Ungdom, og hvordan
navigerer man, når ens
moderparti pludselig går i
regering?
Læs mere

Se Marlenes første tid på Borgen
Et filmhold har fulgt i hælene
på Radikale Venstres nye
medlem af Folketinget,
Marlene Lorentzen, for at
give os et indblik i, hvad en

kulturministeren, er til debat
i Folketingssalen og
samarbejder med
kollegaerne på Radikale
Venstres sekretariat.

MF’er egentlig laver i løbet af
en arbejdsdag. I indslaget
kan du blandt andet følge
med, når Marlene tager til
møder hos kirkeministeren
og

Se filmen

Radikale Venstres tur til ELDR i Palermo
I dagene 23.-25. november
deltog 5 medlemmer af
Radikale Venstre i den årlige
kongres for
sammenslutningen af
europæiske liberaldemokratiske partier (ELDR)
i Palermo. På kongressen
mødtes repræsentanter fra
de mere end 55 europæiske
partier, der er medlemmer

af ELDR til en diskussion af
fremtiden for det europæiske
samarbejde. Øverst på
dagsordenen var den
finansielle krise.
Læs mere

Altinget møder Lone Loklindt
Civilsamfundet skal
involveres i miljøpolitikken.
Borgerne skal inddrages og
politikerne have medspil fra
græsrødder og
organisationer. Sådan lød
nogle af de visioner,
Radikale Venstres nye
miljøordfører Lone Loklindt
fremsatte, da hun mødte
netavisen Altingets redaktør

Anders Jerking til en snak
om, hvordan vi får skubbet
Danmark i en mere
bæredygtig retning, samtidig
med vi sørger for at få mest
miljø for pengene.
Læs mere

Nyt fra Radikale Venstres udvalg
Radikale Venstre har tre
typer af udvalg:
Vedtægtsbestemte,
dialogfora og
programudvalg. Næsten alle
udvalg er åbne for ethvert
medlem af partiet. Et
dialogforums opgave er

imens programudvalg har til
opgave at skrive et politisk
program for et bestemt
emneområde.
Udvalgskoordinatoren giver
her en status over
udvalgenes arbejde samt en
vejledning i, hvordan

inden for et afgrænset
politikområde at fremme
politisk debat og oplysning,

interesserede kan komme til
at deltage.
Læs mere

Kom til første partilederdebat i det nye år
Radikale Venstres
traditionsrige Nyborg Strand
Stævne bliver holdt i
weekenden 7.-8. januar
2012 under overskriften
"Den nye verdensorden:
Magt, vækst og forandring?"
Som altid byder
arrangementet på taler,
oplæg, politisk debat og en
festlig middag. Blandt

oplægsholderne er
klimakommissær Connie
Hedegaard. Derudover finder
årets første partilederdebat
også sted på stævnet.
Debattanterne er Margrethe
Vestager, Villy Søvndal (SF)
og Lars Barfoed (K). Alle kan
deltage på stævnet.
Læs mere

Glædelig jul og godt nytår
Så nærmer vi os
afslutningen på et
begivenhedsrigt år, hvor
sejrene har været ikke så få:
Radikale Venstre har opnået
en historisk valgsejr, er
kommet i regering og
medlemstallet stormer frem.
Radikal Politik vil gerne
benytte lejligheden til at
ønske alle glædelig jul og

godt nytår. Nyhedsbrevet
udkommer igen d. 1. februar
2012. Vi slutter af med et
billede af nogle sprøde
brunkage B’er, som meget
venligt er blevet sendt til
redaktionen af den
bageglade radikale græsrod,
Astrid Josefsen.
God jul!
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