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I november måned faldt
aftalen om Danmarks
husholdningsbudget for
næste år, Finansloven
2013, på plads. En af de
vigtigste poster i aftaleteksten er den såkaldte
forskningsreserve, der
sikrer 770 millioner til
forskning og innovation.

Forskningsreservens midler går til ting
så som strategisk forskning, fri
forskning, innovation og
entreprenørskab. Radikale Venstres
forskningsordfører Sofie Carsten
Nielsen fortæller her om, hvad aftalen
indeholder, hvorfor forskning er så
vigtigt for hende samt om det
dramatiske forløb op til
aftaleforhandlingernes afslutning.
Læs interviewet

Nyt forsvarsforlig er et opgør med tvang
Regeringen har i netop
indgået et bredt
forsvarsforlig med samtlige
af Folketingets partier på
nær Enhedslisten. Forliget
betyder blandt andet
effektiviseringer i forsvaret
og et opgør med værnepligten. "Det er første gang i

klæder mod deres vilje.
Fremover skal vi bruge 4200
værnepligtige, og vi har i de
sidste mange år haft så
mange, der melder sig
frivilligt, at det ikke længere
er nødvendigt at bruge
tvang," udtaler Radikale
Venstres forsvarsordfører

værnepligtens historie, at
ingen skal i Dronningens

Rasmus Helveg Petersen.
Læs mere

Landbruget skal tage problemet alvorligt
Danske landmænd sprøjter
mere og mere gift på
markerne. Og midlerne er de
seneste år blevet markant
giftigere. Det viser nye tal
fra Miljøstyrelsen. Som noget
helt nyt har Miljøstyrelsen
nemlig undersøgt
udviklingen i giftigheden af
de stoffer, landbruget
bruger.

Det viser sig, at stoffernes
miljøbelastning fra 2007 til
2011 er steget med hele 35
procent. Radikale Venstres
miljøordfører Lone Loklindt
kalder udviklingen "meget
bekymrende".
Læs mere

Et forbud mod sexkøb er ikke løsningen
Ingen kvinde i Danmark skal
mod sin vilje sælge sin krop,
og ingen kvinde skal være
efterladt uden samfundets
hjælp, hvis de vil ud af
prostitution. Men det betyder
ikke, at et forbud mod
sexkøb er vejen frem. Et
forbud vil have en række
negative konsekvenser som
fx

stigmatisering og
enforværring af de
prostitueredes
arbejdssituation. Regeringen
ser derimod prostitution som
et alvorligt socialt problem,
der skal bekæmpes med
effektive, målrettede og
sammen-hængende sociale
indsatser.
Læs mere

Mine ni måneder i Folketinget
Da Marlene Borst Hansen i
marts gik på barselsorlov fra
Radikale Venstres
folketingsgruppe, indtrådte
sognepræst Hans Vestager
som suppleant med titlen
som kirke-, social- og
kulturordfører. Nu er Marlene

tak. Her fortæller den
radikale vikar om sine ni
måneder på Christiansborg,
om udvalgsmøder, bredt
samarbejde, sin lejlighed på
Christianshavn - og den
første gang han hørte sin
datter Margrethe sige "Jeg er

Borst Hansen vendt tilbage
fra sin barsel, og Hans
Vestager har sagt farvel og

enig med min far".
Læs indlægget

Skriv med på Margrethe Vestagers julekalender
Frem til og med juleaften
kan du dagligt åbne en låge i
Margrethe Vestagers
julekalender "Dagens helt"
på Twitter, Instagram og
Facebook. Hver dag indtil jul
deler Margrethe Vestager et
billede af et menneske, som
hun har mødt i '12 - som
tager ansvar og gør en
forskel, en person, som

løfter, engagerer, motiverer
og inspirerer. Du kan selv
deltage i julekalenderen.
Find ud af, hvem du synes
har gjort en forskel i år og
del dine helte på Twitter og
Instagram med #dagenshelt.
Læs mere

Kom med til nytårsstævne 2013
Radikale Venstre afholder sit
traditionsrige nytårsstævne
d. 5-6. januar på Nyborg
Strand. Årets tema er den
grønne vækst. Vanen tro
byder stævnet på taler,
debat, en festlig middag og
årets første partilederdebat.
Du kan bl.a. møde økonomiog indenrigsminister
Margrethe

Vestager, klima- og
energiminister Martin
Lidegaard, direktør Lars
Aagaard, ambassadør Friis
Arne Pedersen og mange
flere.
Læs mere

Ny finanslov: Vi kipper med flaget for det
brede samarbejde i Folketinget
Regeringen og Enhedslisten har indgået en
ansvarlig og ambitiøs finanslovsaftale for
2013. Aftalen skaber resultater på fire
prioriterede indsatsområder: Uddannelse og
forskning, grøn omstilling og sociale

Folketinget, og vi vil gerne kvittere for de
delaftaler, der er indgået på kryds og tværs
af partierne. Vi vil selvfølgelig også kvittere
over for Enhedslistens konstruktive bidrag til
forhandlingerne om hele finansloven. Vi

initiativer. Vi kan være tilfredse med
resultaterne af de mange forhandlinger med
partierne i

kipper med flaget for det brede samarbejde
i Folketinget.
Læs Marianne Jelveds indlæg

ELDR-kongres i Dublin: Riverdance,
Guiness og inspirerende samvær med 500
europæiske liberal-demokrater

I dagene 8-10. november
deltog en delegation på 7
radikale i kongressen for
sammenslutningen af
liberal-demokratiske
partier - European
Liberals and Democrats
(ELDR), der i år blev holdt
i Dublin.

Temaet for årets kongres var
omstillingen af det europæiske
energisystem, og blandt hovedtalerne
på kongressen var UK's
udenrigsminister og formand for Liberal
Democrats Nick Clegg, der bl.a. talte
om behovet for at stå sammen om at
takle klimaforandringer. Men besøget i
Dublin bød også på indslag i den mere
muntre afdeling så som rundvisning på
Guiness-bryggeriet og en opvisning i
riverdance.
Læs reportagen

Det radikale hold er sat til næste års kommunalvalg i
København
Lørdag d. 17. november
2012 afholdt Hovedstadens
Radikale Venstre
opstillingsmøde på Skolen
ved Søerne og fik sat deres
hold af kandidater til
kommunalvalget d. 19.
november 2013. Mødet
forløb sig med debat om alt
fra beskæftigelsespolitik til
skolepolitik og havnetunnel

og endte ud i et valg af 18
engagerede kandidater.
Læs reportagen

Ny klimainvesteringsfond
Regeringen etablerer en ny
klimainvesteringsfond, som
skal mobilisere offentlige og
private midler til gennemførelse af nødvendige
klimainvesteringer i
udviklingslande. Fonden skal
via investeringer og
rådgivning udbrede
anvendelsen af dansk
teknologi på klimaområdet

og fremme danske
klimainvesteringer i
udviklingslande. Samlet kan
det bidrage til klimavenlige
investeringsprojekter i
størrelsesordenen 4-5 mia.
kr. Bag fonden står
klimaminister Lidegaard og
udviklingsminister Friis Bach.
Læs mere

Debat i den gamle præstegård
Akutjobordning,
dagpengereform og fedt- og
sukkerafgifter var nogle af
de emner, der var oppe at
vende, da Glostrups
Radikale havde indbudt til
debatmøde om næste års
finanslov med et panel
bestående af folketingsmedlem og finansordfører
Marianne Jelved,

borgmester John Engelhardt
og den radikale
folketingskandidat og
kommunalbestyrelsesmedlem
Cheri-Mae Williamson.
Debatten var livlig og salen
fuld.
Læs reportagen

Nyt fra programudvalgene
Radikale Venstres
hovedbestyrelse har
besluttet at nedsætte to nye
programudvalg, nemlig "Ny
Grundlov" og "Privat
jobskabelse". Du kan
komme med i
skrivegruppen. Se hvordan
ved at følge linket nedenfor.
Derudover er programmet
"Vejen til sundhed" blevet
vedtaget,

Glædelig jul og godt nytår

og så er programmet
"Arkitektur og planlægning"
blevet sendt i høring. Det
betyder, at du kan komme
med kommentarer frem til
høringsfristen 8. december.
Du kan læse mere om
programudvalgene ved at
følge linket nedenfor.
Læs mere

Julen sig nærmer - og det
samme gør årets afslutning.
2012 er det første hele
kalenderår, hvor Radikale
Venstre har siddet i regering
siden 2000, og det har budt
på en lang række markante,
politiske højdepunkter:
energiforlig, skatteaftale,
finansloven. Radikal Politik
vil gerne benytte lejligheden

til at sige glædelig jul og
godt nytår. Nyhedsbrevet
går på juleferie og
udkommer igen 1. februar
2013.
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