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Der er sket store ting på
udviklingsområdet, siden
Radikale Venstres
Christian Friis Bach
overtog Udviklingsministeriet.

Ikke nok med at regeringen har gjort
op med VKO’s nedskæringer og
besluttet at øge udviklingsbistanden
over en årrække – udviklingsministeren
har netop fået et enigt Folketings
opbakning til en helt ny
udviklingsstrategi samt den første nye
lov om internationalt udviklingssamarbejde i over 40 år. Radikal Politik
har spurgt Christian Friis Bach, hvad
den nye lov kommer til at betyde for
udviklingssamarbejdet og hvordan det
er lykkedes ham at skaffe opbakning
fra samtlige partier.
Læs mere

Sofie Carsten Nielsen gør status over formandskabet
Efter seks travle og
begivenhedsrige måneder er
det slut: 1. juli overdrog
Danmark EU’s formandskab
til Cypern. Radikale Venstres
EU-ordfører Sofie Carsten
Nielsen fortalte i
februarnummeret af Radikal
Politik om sine forventninger
og håb til, hvad det danske
formandskab ville bringe. Nu

gør hun status: Hvad blev
opnået? Hvad måtte
droppes? Og blev der sat
danske fingeraftryk på EU’s
beslutninger?
Læs mere

Historisk skatteaftale betyder nyt håb for dansk økonomi
Den nye skatteaftale mellem
regeringen og Venstre og De
Konservative sænker skatten
på arbejde markant og
lægger kimen til en stærkere
dansk økonomi. Det
forhøjede
beskæftigelsesfradrag sikrer,
at langt flere danskere
kommer i beskæftigelse. Den
højere

grænse for topskat belønner
lønmodtagerne for at yde en
ekstra indsats. "Vi skal langt
tilbage for at finde en bred
aftale om skattepolitikken.
Det er en begivenhed, der
giver dansk økonomi nyt
håb," udtaler skatteordfører
Nadeeem Farooq.
Læs mere

Radikal regionsforsamling i Syddanmark
Lørdag d. 9. juni blev der
afholdt regionsforsamling for
alle radikale i region
Syddanmark. Det blev til en
dag, der bød på oplæg,
politiske beretninger, valg af
spidskandidat og masser af
kaffe og hygge med
partifællerne. Regionsformand i region Syddanmark Zeb Meier Watz

fortæller her om mødet, der
både skuede tilbage på de
gode resultater, der er
opnået i det forgangne år, og
frem mod regionsvalget
næste år.
Læs mere

Kommunal- og regionsvalg på dagsordenen
Hvornår skal man gå i gang
med valgforberedelserne? Er
der noget hjælp at hente?
De mange radikale mandater
ude i landet er samlet i
partiets Kommunal-politiske
Netværk. Bestyrelsen giver
her sine gode råd – og
opfordrer alle til at kaste sig
ind i arbejdet. Allerede på

Økonomiaftaler sikrer bedre velfærd

Landsmødet har du
muligheden for at være med!
Læs mere

Regeringen har indgået
aftaler med KL og Danske
Regioner, som fastlægger
rammerne for kommunernes
og regionernes økonomi for
2013. Ifølge økonomi- og
indenrigsminister Margrethe
Vestager sikrer aftalerne
modernisering og uvikling af
velfærden, og at regioner og
kommuner hver især kan

bruge henholdsvis 1 mia. og
800 mio. mere på velfærd
end budgetteret for 2012. Se
”Aftaler om den kommunale
og regionale økonomi for
2013” her eller læs mere i
Margrethe Vestagers indlæg.
Læs mere

Om politik, mål og midler
Uge 25 i 2012 blev en dramatisk uge på
Christiansborg. Forud var gået en
fremlæggelse af regeringens 2020-plan, der
beskriver udfordringerne for dansk økonomi
frem til 2020, regeringens mål og dens
forslag til midler. Vellykkede
trepartsforhandlinger var et centralt middel
til at nå balancen mellem udgifter og
indtægter samt en intensiv
uddannelsesindsats. Det lykkedes som
bekendt ikke. Derfor skulle der gøres en

stor anstrengelse for at få så meget som
muligt igennem af skatteforslaget.
Regeringen har i regeringsgrundlaget meldt
ud, at dens ambition er bredt samarbejde
hen over midten. Den ene blokpolitik skulle
ikke afløses af en anden blokpolitik. Her
lægger regeringen sine succeskriterier i
hænderne på de borgerlige partier, og
derfor er det også nødvendigt, at
Enhedslisten kan skabe flertal med
regeringen i relevante situationer.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Lone Loklindt skriver logbog fra Rio+20

15. juni drog miljøordfører
Lone Loklindt til Rio de
Janeiro. Her skulle hun
som formand for

Foran hende lå et tætpakket program,
hvor hun skulle deltage i møder om
klima, miljø og ligestilling – side om
side med verdens politiske ledere,
forretningsfolk og NGO’er.

Folketingets miljøudvalg
være leder af den
delegation på 14
medlemmer, der deltog i
Rio + 20, FN’s konference
om bæredygtig udvikling.

Her kan du læse Lone Loklindts rejselog
fra Rio konferencen. Hun tager os med
bag kulissen, til briefing hos statsministeren, rundtur i Favellaen – og
hendes personlige overvejelser på vej
hjem i flyet, om den aftale, der kom ud
af konferencen nu også var det hele
værd.
Læs mere

Radikale Venstre bragede igennem på Folkemødet
For Radikale Venstre var
Folkemødet 2012 på
Bornholm en bragende
succes. Ikke nok med, at det
radikale fodboldhold slog
DF’erne 8-1, Radikale
Venstre spredte også glæde
ved at tilbyde gratis
cykeltaxature, dele kaffe og
te ud og spille Eurovision
sange fra Hovedscenen.

Derudover bød de
bornholmske junidage også
på politisk substans i form af
taler og debatter med bl.a.
Margrethe Vestager,
Marianne Jelved og Sofie
Carsten Nielsen.
Læs mere

Stolt kirkeminister
Folketinget vedtog i juni en
lov, der gør det muligt for
par af samme køn at indgå
ægteskab i kirken og på
rådhuset på samme måde
som par af forskelligt køn.
Samtidig har otte af landets
10 biskopper foreslået et
vielsesritual til homoseksuelle. Kirke- og
ligestillingsminister Manu

Sareen er ovenud tilfreds:
”Jeg synes, det er et meget
smukt ritual. Det er en svær
sag, men de har landet det
rigtig godt. Det er jeg
enormt stolt af,” siger Manu
Sareen.
Læs mere

Kig med bag kulissen på Instagram
Instagram er en mobil app,
som gør det let og sjovt at
dele billeder med venner og
resten af verden. Radikale
Venstre er selvfølgelig med.
Få et kig ind i den radikale
hverdag og se billeder fra
arrangementer som

journalisternes kameraer og
helt ind til forhandlingsbordet. Instagram fås gratis
til både Android og iPhone.
Radikale Venstre finder du
under brugernavnet
radikale.

statsborgerskabsdagen og
Folkemødet og kom med
Margrethe Vestager bag

Se billeder

Bredt forlig sikrer eltog, cyklisme og ungdomskort
Radikale sikrer en milliard til
blandt andet supercykelstier, eltog i Danmark
og ungdomskort. Det sker i
samarbejde med S, SF, DF
og Enhedslisten. Trafikordfører Andreas Steenberg
ser aftalen som en sejr: ”Jeg
er virkelig glad for, at vi er
kommet ud af
forhandlingerne med så godt

et resultat. Vi giver med
ungdomskortet unge en
bedre mulighed for at tage
en uddannelse. Vi gør det
mere attraktivt at vælge
cyklen frem for bilen. Og så
gør vi en stor del af
jernbanenettet billigere i
drift, og sørger for, at vi
udleder mindre co2.”
Læs mere

Der er fuld gang i arbejdet i
Radikale Venstres forskellige
programudvalg. Her ses
blandt andet på
kirkeforfatning, forebyggelse
og sundhed, arkitektur og
brugerbetaling i
sundhedsvæsenet.
Derudover beskæftiger to
dialogfora sig med kultur
samt uddannelse og

forskning. Husk at du som
medlem af Radikale Venstre
kan deltage i
udvalgsarbejdet. Alle udvalg
er åbne, og man bliver
medlem ved at tilmelde sig
på udvalgets websted på
radikale.dk.

Nyt fra udvalgene

Læs mere

Tilmeld dig landsmødet
Nu er der åbnet for
tilmeldingen til Radikale
Venstres landsmøde. Det
foregår på radikale.dk/lm12.
Her kan du også læse det
foreløbige program, se
procedurer og tidsfrister for
resolutioner til vedtagelse på

og forplejning. Landsmødet
løber af stablen 15. - 16.
september 2012, og bliver
som altid holdt på Hotel
Nyborg Strand på Fyn.
Læs mere og tilmeld

landsmødet samt få
praktiske informationer om
de delegerede, indkvartering

Rigtig god sommer
Radikale Venstres sekretariat
holder lukket i juli måned
(pressetjenesten undtaget).
Sekretariatet består af ca.
30 medarbejdere og betjener
Radikale Venstres
landsforbund såvel som
folketingsgruppe. På det
radikale sekretariatet
arbejder alt lige fra

bogholdere og sekretærer for
folketingsgruppen over en
politik- og analyseafdeling til
presse- og organisationsfolk.
At sekretariatet holder lukket
betyder samtidig, at
nyhedsbrevet ikke
udkommer i næste måned.
Vi ønsker alle en rigtig god
sommer!
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