1. marts 2011

I dette nummer af
nyhedsbrevet har vi
tilbudt alle
folketingskandidater at
fortælle lidt om deres
valgforberedelser.

Længere nede kan du derfor møde
nogle af Radikale Venstres jyske,
fynske og københavnske kandidater og
læse om deres mærkesager og
organisering - om hvordan de klistrer
plakater og går på gaden, udvikler
politik og strategi og får en masse
hjælp fra frivillige. Og netop frivillige
spiller en afgørende rolle i
valgforberedelserne. Radikal Politik har
talt med tre af dem i form af en
valgkampsveteran, en gademusikant og
en presse-rådgiver.
Mød dem her

Organisering af frivillige
De frivillige lægger mange
timer i valgkampagnerne.
Derfor skal de også tages
seriøst og have mulighed for
at designe deres egen
indsats. På folketingskandidat Manu Sareens
kampagne er der bl.a.
udviklet en frivilligportal,
hvor man kan matche den
enkeltes ønsker til de

tilbud og muligheder, der er i
valgkampagnen. Det
fortæller kampagneleder
Jesper Luthman mere om i
denne artikel, ligesom han
omfavner de udfordringer,
der er i organiseringen af
frivillige.
Læs mere

Hvorfor afskaffe efterlønnen?
Efter statsministeren
pludselig erklærede sig klar
til reformer i sin nytårstale,
er efterlønnen blevet en
varm kartoffel. Men Radikale
Venstre har jo længe talt om
en afskaffelse af efterlønnen,
ligesom partiet er kommet
med det ene og det andet
forslag for at genoprette
tilliden til dansk

økonomi. Her kan du få
genopfrisket, hvorfor
efterlønnen er så skadelig for
dansk økonomi, og hvad
Radikale Venstre i stedet vil
bruge pengene på.
Læs mere

Udvalg - hvordan kommer du med?
Radikale Venstre har nu seks
programudvalg i arbejde og
på næste
hovedbestyrelsesmøde skal
der nedsættes to nye udvalg.
Desuden har vi det
vedtægtsbestemte
Internationalt Udvalg. Alle
disse udvalg er åbne for
partiets medlemmer.
'Kernen' i et programudvalg

er en skrivegruppe, som
typisk er på fem personer.
Du kan se alle emnerne for
udvalgene her, og også
hvornår det næste møde
finder sted, ligesom du her
kan finde oplysning om
udvalgenes kommissorier.
Læs mere

B-forslag om afskaffelse af pointsystemet
Den radikale
folketingsgruppe har netop
fremsat et beslutningsforslag i Folketinget om
afskaffelse af pointsystemet i
forbindelse med tildeling af
permanent opholdstilladelse. Pointsystemet er
for ufleksibelt i sine kriterier,
og det tager ikke hensyn til,
at udenlandske

borgere på flere forskellige
måder kan deltage i
samfundslivet og dermed
leve op til målsætninger om
integration. Datoen for
folketingsbehandlingen af
forslaget er endnu ikke
fastlagt.
Læs forslaget

Hvad er der sket med de statsløse børn og
unges retskrav?
Egentlig har jeg svært ved at forstille mig,

mange, mange børn ikke fået det

hvordan det er: At være statsløs. Men jeg
tror, at jeg ville føle mig uendelig hjemløs.
Så for mig giver det god mening, at du har
ret til statsborgerskab i det land, som du er
født i, hvis du ellers ville være statsløs. Som
det da også står i konventionen fra 1961,
som Danmark for længst har tilsluttet sig.
Med god grund. Alligevel har

statsborgerskab i Danmark, som de har ret
til. Sandsynligvis 400-500 mennesker.
Derfor skal et nyt flertal i Folketinget gøre to
ting: For det første få undersøgt, hvad der
er sket med de statsløse børn og unges
retskrav. For det andet give et stort
mindretal mulighed for at få undersøgt
sager af lignende karakter.
Margrethe Vestager
Læs mere

Vi har et fælles grønt projekt

En ny regering har
ambitiøse mål for dansk
naturpolitik, nemlig at
skabe meget mere og
bedre natur. En større del
af Danmark skal være
udlagt til natur og med
markant større
biodiversitet.

Danmark er i dag blandt de dårligste til
at gennemføre EU's fælles krav til rent
vandmiljø og har ikke levet op til
målsætningen om at standse naturens
tilbagegang. De kommende års
miljøteknologi inden for
fødevareproduktion og landbrug skal
udvikles i Danmark. Vi fremlægger en
fælles plan for et mere bæredygtigt og
værdiskabende landbrug.
Læs oppositionens grønne debatindlæg

Liv Holm Andersen
I Aarhus har Liv Holm
Andersen og hendes
kampagnegruppe forberedt
valgkampen i mere end et
år. Derfor er de næsten ved

rollefordelingen i
styregruppen er på plads,
ligesom der er styr på
valgvideo, Facebook og
hjemmeside.

at løbe tør for ting at tage
sig til. De 33.000 flyers,
visitkort og vælgerbreve er
trykt, der er over 80
"valgkrigere" på listen klar til
at gå på gaden og

Læs mere

Carsten Bech
Carsten Bech er
folketingskandidat i
Østjyllands Storkreds. Som
økologisk landmand er
Carsten optaget af
økologien, og han har en
stor målgruppe blandt
landmænd og forbrugere.
Carsten har derfor - som en
del af sin valgkampstrategi valgt at tage kontakt til

stort set alle økologiske
landmænd i Østjyllands
Storkreds.

Emil Dyred, folketingskandidat på Fyn, har haft
fokus på Vollsmose fra dag
et i sin valgkampagne, og
han er i bogstavelig forstand
ved at oversætte det
radikale slogan 'Tag Ansvar'
til tyrkisk, arabisk og
somalisk. Sammen med
Radikal Ungdom Odense har
han uddelt tusindvis af

foldere i hele bydelen. Han
har besøgt de handlende i
Center Øst, det lokale
butikscenter. Og er i det hele
taget i fuld gang med sin
valgkamp.

Alt starter og slutter ved de
frivillige i Uffe Elbæks
valgkampagne i København.
For uden den arbejdsindsats
de mange engagerede
frivillige lægger for dagen,
ville det være helt umuligt at
realisere de ambitioner

månedlige arrangementer
som "48 termokander",
"dialogmøderne" og "Klub
Mod". Alle politiske
initiativer, der afsøger nye
måder at tænke og udvikle
politik på.

Læs mere

Emil Dyred

Læs mere

Uffe Elbæk

kampagnen har. Uffe Elbæks
kampagneteam har siden
sidste sommer afholdt faste

Læs mere

Karen Lumholt giver en
højaktuel rapport om sin
valgkamp i Københavns
storkreds, og hun fortæller
om kernen i sin kampagne den hedder NO BULLSHIT.
Det er ikke noget, Karen
som sådan går rundt og
siger, men det er essensen
af det, hun bidrager med:
"Nemlig at gå på tværs af

fløjene, fordi det er
nødvendigt - og sige tingene
som de er, for det er der
brug for".

Karen Lumholt

Læs mere

Sofie Carsten Nielsen
Sofie Carsten Nielsen er
folketingskandidat i
Københavns Omegn, og det
er godt et år siden, at hun
tog de første spadestik på
sin valgkampagne. I dag har
Sofie og hendes mange
frivillige det hele på plads.
Plakaterne er klar, flyers er
sendt til tryk, events er
næsten klar fra støbeskeen,

de politiske bomber er lastet
og klar til at blive kastet. Og
pr. 1. marts er Sofie og
resten af kampagneteamet
100 % klar til valg.

Hvor begynder en
kampagne, og hvornår
slutter den? I de snart 10 år
Manu Sareen har været i
politik, har han lært, at en
velfungerende kampagne
klæder en på i en grad, man
slet ikke kan forestille sig.

er en hel kampagne, der
taler gennem mig som
politiker."

Læs mere

Manu Sareen

Læs mere

Manu fortæller her om sit
hold og hjælpen fra sine
frivillige, som han siger: "Vi

Trine Nebel Schou
I Lyngby Radikale Venstre
har de også været i gang
med valgkampen i mange
måneder. Her fortæller
folketingskandidat Trine
Nebel Schou om et konkret
tilvalg og et konkret fravalg,
Lyngby har taget i deres
valgkampagne. Tilvalget er
vigtigt i forhold til at få
praktiske færdigheder op

under neglene. Fravalget er
strategisk og anderledes i
form af "ingen trykte
pjecer".
Læs mere

Policy-slam på Christiansborg
De to radikale
folketingsmedlemmer Manu
Sareen og Marianne Jelved
åbnede mandag den 21.
februar sammen med
Grundtvigs Højskole og
Radikal Ungdom dørene til
Christiansborg. Dørene blev
åbnet for en alternativ debat
- policy slam - om Danmarks
asylpolitik. Policy

slam bryder med den
gammeldags debat og
tillader den enkelte
"slammer" at komme med
sin uforbeholdne holdning og
visioner. Der var også
inviteret 70 asylansøgere og
filmen "Barn af Irak" blev
fremvist.
Se billeder

Støt vores valgfond
Du kan være med til at gøre
en forskel. Du kan nemlig
støtte vores valgfond med et
fast månedligt bidrag. Med
PBS' betalingsservice kan du
overføre et fast beløb hver
måned til valgfonden. Den
radikale folketingsgruppe går

Ligesom over 1000 radikale
medlemmer hver måned
bidrager til valgfonden. På
den måde får partiet bedre
mulighed for bl.a. at lave
kampagner og købe
annonceplads.
Tilmeld dig på

naturligvis foran, og har
tilmeldt sig valgfonden.

radikale.dk/valgfond:
Tilmeld valgfond
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