1. juli 2013

Folketingsåret 2012-2013
nærmer sig sin afslutning.
I dette interview med
Radikal Politik bruger
Margrethe Vestager
lejligheden til at gøre
status på året, der er gået
og se fremad mod den
næste periode.

De sidste måneder har været præget af
politiske højdepunkter så som
Vækstplan DK. Forude venter flere
reformer og en kommunalvalgkamp,
hvor partilederen selv kommer til at
deltage aktivt. "Det betyder meget for
vores arbejde i regering og Folketing,
hvem vi spiller sammen med - for det er
jo i høj grad regioner og kommuner, der
står for den velfærd, der er helt
central," fortæller Margrethe Vestager.
Læs interviewet

Kan du skaffe nye medlemmer?
Til september lancerer
Radikale Venstre et stort
medlemsfremstød under
navnet "Flere som dig". Har
du venner, kollegaer eller
familiemedlemmer, som går
rundt med en radikal i
maven? Så brug din

for flere som dig. Til at løfte
kommunalvalget. Til at gøre
en forskel. Til at tage
ansvar. "Flere som dig" kører
hele september måned, og
der er flotte præmier til dem,
som er med til at skaffe nye
medlemmer i den periode.

september på at få dem til at
melde sig ind i Radikale
Venstre. Der er nemlig brug

Danmark læser
En stor gruppe af dansker
læser sjældent eller aldrig
skønlitteratur. Det er
ærgerligt, mener
kulturminister Marianne
Jelved, for litteratur er med
til at binde os sammen som
nation. Vi bruger den til at
forstå os selv og Danmark
lige nu. Derfor lancerer hun
nu kampagnen "Danmark

Læser". I dette indlæg til
Radikal Politik fortæller
Marianne Jelved om
visionerne bag det 20
millioner kroner dyre
initiativ, som skal køre over
de næste fire år og inddrage
kommunale og lokale
kræfter i stor stil.
Læs Jelveds indlæg

Camilla Hersom: Kroatien er en gevinst for EU
Kroatiens vej mod EU
begyndte i 2003, da landet
søgte om optagelse. Siden
da er der sket store
fremskridt for at opfylde
medlemskravene, og 1. juli
kan vi så byde Kroatien
velkommen i unionen.
Radikal Politik har taget en
snak med den radikale EUordfører Camilla Hersom for

at høre om Kroatiens
tiltrædelse i EU og hendes
visioner for det europæiske
samarbejde.
Læs interviewet

Sådan tager man ansvar
"Vi kender alle sammen
sofageneralerne: De
alvidende typer, der
mageligt regerer fra sofaen
og råber instrukser til
fodboldspillerne på skærmen
- uden selv at løfte en fod på
banen. Når det gælder sport,

Venstre lige nu
sofageneralernes parti."
Sådan indleder Sofie Carsten
Nielsen en ny kronik til
Radikal Politik. Hun giver her
en opsang til det store
oppositionsparti og fortæller
om de mange resultater

er jeg bestemt en ægte
sofageneral. Men når det
kommer til politik, er

SRSF-regeringen allerede
har opnået.
Læs kronikken

Medlemmerne har talt
I begyndelsen af maj
gennemførte Radikale
Venstre en omfattende og
bred medlemsundersøgelse.
Samtlige medlemmer med
en gyldig emailadresse fik et
spørgeskema ind i
indbakken. Her havde de
mulighed for at give deres
mening til kende omkring alt
lige fra partiets politik,

kommunikation, fundraising,
kampagne og mulighederne
for at engagere sig. Læs om
medlemmernes svar, ideer
samt ris og ros her.
Læs artiklen

Til kommunalvalgsinternat i Vejle
I weekenden 8.-9. juni
havde Radikale Venstre
inviteret til kommunalvalgsinternat, som skulle ruste
partiets kandidater og
formænd til efterårets
valgkampe. 80 radikale
ildsjæle var mødt op til
arrangementet og de blev
mødt af en række oplæg fra
fagpersoner,

eventudvikling med en
folketingspolitiker, råd og
vejledning fra
sekretariatsansatte og
improvisationsudfordringer
fra en tidligere studievært.
Læs reportagen

Arbejdet slutter aldrig
I folketingsgruppen øver vi os hele tiden i at
blive bedre til at trække på de mange
ressourcer i det radikale bagland, også
udover Hovedbestyrelsen, de nedsatte
programarbejdsgrupper og faste udvalg.
Derfor har vi i forsommeren afholdt dialogog temamøder i København og Århus indtil

I erkendelse af, at det at være
regeringsparti nogle gange betyder, at det
pludselig skal gå stærkt med at komme med
en indstilling og træffe en beslutning som
folketingsgruppe, prøver vi nu at være
endnu tidligere ude for at lytte til radikale
indspark og idéer. Det fortsætter vi med

videre om det sociale tema og det grønne
tema.

efter sommerferien.
Læs Sofie Carsten Nielsens klumme

Bag om Tag Ansvar 2015

Nu lancerer Radikale
Venstre en opfølgning en
af de mest omtalte
politiske kampagne i
nyere tid, Tag Ansvar
kampagnen fra 2010. "Tag
Ansvar 2015" hedder
satsningen.

I dette interview fortæller Radikale
Venstres kampagneansvarlige Jacob
Packert om tankerne bag den nye
kampagne: "Når vælgerne tænker på
Radikale Venstre, skal de huske os som
partiet, der lytter før de beslutter, der
tror på fremtiden, og der samarbejder
med dem der vil. Det kan vælgerne
kende os på, hvad enten det er i
regeringskontorerne, i Folketingssalen
eller i det politiske arbejde i kommuner
eller regioner."
Læs mere

Handicappolitisk eftermiddag i Kolding
Rasmus Lund-Sørensen er
ung, radikal og
byrådskandidat i Kolding. Og
så er han spastiker. Radikale
Venstres socialordfører Liv
Holm Andersen har besøgt
Rasmus Lund-Sørensen i
hans lejlighed for at få
kvalificerede inputs til
konkret politisk arbejde på

handicapområdet. Det blev
til en eftermiddag med
meningsudvekslinger,
ideudvikling - og en dejlig
lasagne.
Læs Liv Holm Andersens
indlæg

Almen praksis skal spille en større rolle i
sundhedssystemet

I foråret fremlagde
regeringen sundhedsudspillet 'Mere borger, mindre
patient'. Udspillet har høstet
både ris og ros efter
fremlæggelsen, og bølgerne
er gået højt i den
efterfølgende debat.
Regeringsindgreb, persondata og fremtidsvisioner var
blot nogle af emnerne på

dagsordenen, da Radikale
Venstres sundhedsordfører
Camilla Hersom inviterede til
dialogmøde om udspillet i
det gamle provianthus ved
Christiansborg.
Læs reportagen

Kultur som socialpolitisk løftestang
Hvordan kan kultur bruges
som socialpolitisk
løftestang? Hvordan kan
man skabe fællesskaber,
som både manden på
bænken og kvinden på
gaden har reelle muligheder
for at være en del af? Sådan
lød spørgsmålene, da de
radikale MF'ere Marlene
Borst Hansen og Liv Holm

Andersen inviterede til et
kulturpolitisk fyraftensarrangement i Vartov.
Oplæg, fællessang,
tweeting, norsk livemusik og
masser af gode ideer på
post-its - denne eftermiddag
bød på det hele.
Læs reportagen

Mod politisk engagement og dialog i Tanzania
I 2013 gennemfører Radikale
Venstre et af de største
internationale projekter i
partiets historie. Projektet
har til formål at støtte
udviklingen af stærke, lokale
partistrukturer i Radikales
søsterparti The Civic United
Front (CUF) i Tanzania. Her
fortæller to af projektets

frivillige om de workshops
om politikudvikling og
partiorganisering, de netop
har afholdt i byer spredt ud
over hele Tanzania.
Læs indlægget

Folkemødet - den radikale fortælling
Den 13.-16. juni var der
Folkemøde på Bornholm.
Den bornholmske havneby
Allinge blev forvandlet til et
stort debatforum, hvor folk
fra nær og fjern samledes.
Et bredt udvalg af det
politiske spektrum var

undtagelse. Men hvordan var
stemningen hos de radikale,
og hvem vandt egentlig den
famøse iPod- battle? Radikal
Politik var med og bringer
her en reportage.
Læs reportagen

repræsenteret på
Folkemødet. Radikale
Venstre var ingen

Nyt fra udvalgene
Der er blevet nedsat et
programudvalg for
valgprogram til næste års
europaparlamentsvalg, og
Lone Dybkjær er blevet valg
som udvalgets formand. Man
kan følge arbejdet og
deltage i diskussionen på
udvalgets websted på
radikale.dk. Derudover er
høringsperioden for Ny

Grundlov er slut, og
udvalgets næste opgave er
at udforme en
landsmøderesolution til
fastlæggelse af principperne
for programmet. Du kan
læse mere om arbejdet i
udvalgene og om, hvordan
du deltager her:
Læs mere
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