Marts 2012

I spidsen for Europa

Logoet for Danmarks EU-formandskab – og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det.

I første halvår af 2012 sidder
Danmark på formandskabet
i EU. Det giver landets seks
radikale ministre en unik
mulighed for at sætte dagsordenen i unionen sammen
med den øvrige regering.
Her kan du få svaret på, hvilke mærkesager og arbejdsopgaver, der under formandskabet står øverst på to-dolisten for Margrethe, Morten,
Martin, Manu, Uffe og
Christian.
Af Jesper Boe Jensen
Den Europæiske Union befinder sig i en afgørende
fase. Fællesskabet står over for en række gigantiske
udfordringer: vækstkrise, gældskrise, Grækenlands
statsbankerot, massiv arbejdsløshed samt hele
spørgsmålet om, hvordan vi løser fremtidens energiog klimaproblemer.

Midt i alle disse hovedbrud er kontinentets blik rettet mod et lille land i nord. Danmark har nemlig
formandskabet for EU i dette første, afgørende
halvår af 2012. Og megen af denne opmærksomhed
rettes mod Margrethe, Morten, Martin, Manu, Uffe
og Christian – seks radikale ministre, der som del af
den danske regering skal lede og tilrettelægge
mange af de europæiske ministerråd, Danmark som
formandsland står i spidsen for.
Rollen som mødeleder
”Tænk, et radikalt aftryk vi kan sætte på EU! Det er
spændende, og man var en dårlig politiker, hvis man
ikke nød at lede møder med europæiske ministre og
bevæge sig mod resultater, som kan mærkes – som
gør verden til bare et lidt bedre sted at være,” siger
Manu Sareen, der som ligestillingsminister bl.a. har
repræsenteret EU ved FN’s kvindekommission i New
York.
For økonomiminister Margrethe Vestager har rollen
som mødeleder for sine europæiske ministerkollegaer også gjort indtryk:
”Det var en særlig oplevelse at sidde med klokken i
hånden og ringe det allerførste møde i ECOFIN (EU’s
råd for økonomi- og finansministre) ind,” husker hun.
Og indtrykket af de nye samarbejdspartnere er godt:
”Det er arbejdsomme, ambitiøse mennesker, som
godt vil være med til at skabe resultater. Senest
kunne jeg på ECOFIN-mødet i februar indlede med
at byde velkommen til trætte kollegaer fra euro-

gruppen, der havde brugt det meste af natten på at
forhandle en aftale om et nyt låneprogram for
Grækenland.”
Forhandlinger, resultater, aftaler
Forhandlinger, resultater, aftaler – det er nøgleord,
som går igen for de radikale ministre. Pga. formandskabet er det nemlig en dansk opgave på vegne af
Ministerrådet at lede forhandlingerne med EuropaParlamentet og EU-Kommissionen. Dette giver Danmark en enestående mulighed for at sætte unionens
dagsorden frem mod 1. juli 2012, hvor formandsposten overdrages til Cypern.
Men hvad skal denne indflydelse bruges til? Hvad vil
Danmark gerne bidrage med, i hvilken retning vil vi
gerne sende det stormombruste EU-skib?
Radikale Venstre har ministre på nogle af de højst
profilerede ressorts i denne tid, så som økonomi,
uddannelse og klima. Men også andre områder, som
normalt ikke får stor omtale i EU-sammenhæng så
som kultur, ligestilling og udviklingspolitik, vil blive
fokuspunkter under formandskabet.
Verdens største forskningsrammeprogram
Et eksempel på en radikal minister, der sidder med et
af de pt. mest omdiskuterede områder, er uddannelsesminister Morten Østergaard. Han er mødeleder,
når intet mindre end verdens største forskningsrammeprogram, ”Horizon2020”, skal forhandles. Programmet lægger op til at investere 600 mia. kr. over
7 år i forskning, viden og innovation i EU-landene.

▷

▷

Morten Østergaard mener, at indsatsen vil ruste
EU til det globale videns- og innovationskapløb og
skabe nye arbejdspladser:
”Viden er en nøglefaktor i forhold til at få gang i
væksten i Europa igen. Derfor skal investeringerne i
forskning i EU øges, og de planlagte midler skal
anvendes langt bedre end i dag. Der skal forenkles,
så der bliver mere forskning og mindre administration,” siger uddannelsesministeren.
Gør beslutninger til virkelighed
Margrethe Vestager har også Europas fulde fokus,
når hun leder ECOFIN-møderne, hvor unionens
økonomiske situation diskuteres og retningslinjer
udstikkes. Hun peger på økonomisk koordinering
blandt eurolande som en af hendes mærkesager
under formandskabet:
”Først og fremmest vil vi gerne gøre allerede trufne
beslutninger til virkelighed. Vi har senest vedtaget
retningslinjer for, hvordan vi både overvåger og
følger op på de enkelte EU-landes økonomi. Det er
sådan et rigtigt rugbrødsarbejde, der skal være med
til at sikre, at Europa ikke igen bliver kastet ud i
økonomiske vanskeligheder – solidt politisk arbejde,
der skal være med til at stabilisere den europæiske
økonomi,” siger den radikale leder.

”Viden er en nøglefaktor i
forhold til at få gang i væksten i Europa igen. Derfor
skal investeringerne i forskning i EU øges, og de planlagte midler skal anvendes
langt bedre end i dag”
Uddannelsesminister Morten Østergaard
Hun håber, at økonomisk stabilitet og finansiel regulering vil være krydset af to-do-listen, når Danmark
overdrager formandskabet til sommer: ”Jeg håber,
at vi i løbet af det dette halvår kan opnå en sund og
velreguleret finansiel sektor, så virksomheder og
husholdninger kan få lån, stabilitet gennem
programmer for de økonomier, der har været mest
udsat, samt reformer i de enkelte lande og klog
konsolidering.”
Kunst og klima
Den radikale kulturminister Uffe Elbæk vil gerne
bruge formandskabet til at sætte fokus på innovationskraften i kunsten: ”Det er kulturens evne til at
stimulere nye ideer i et europæisk samfund i krise,
der optager mig. Både når det gælder identitet,
sammenhold og økonomisk vækst,” siger kulturministeren.
Derfor har han nedsat et team bestående af 13
europæiske kulturpersonligheder, der vil finde bud
på, hvordan kunsten og kulturen kan bidrage til at
løse Europas udfordringer.

”Det er kulturens evne til at
stimulere nye ideer i et europæisk samfund i krise, der
optager mig. Både når det
gælder identitet, sammenhold og økonomisk vækst”
Kulturminister Uffe Elbæk
Som klimaminister står Radikale Venstres Martin
Lidegaard i spidsen for et af de mest omdiskuterede
områder under Danmarks formandskab. At sige, at
meningerne her er delte, ville være århundredets
underdrivelse. Men det får ikke den danske klimaminister til at sænke ambitionsniveauet:
”Jeg håber, at vi får vedtaget direktivet om energieffektiviseringer i 2020 og sat nye mål for den europæiske energipolitik i 2030, som både markedet og
medlemsstaterne kan begynde at rette ind efter.
Energieffektiviseringer er helt nødvendige i den
grønne omstilling og ofte lavt hængende frugter

Margrethe Vestager: ”Det var en særlig oplevelse at ringe det første ECOFIN-møde ind”. (Foto: Francois Lenoir / Scanpix)

sammenlignet med fx omstilling til vedvarende
energi. Men jeg må ærligt talt sige, at en vedtagelse
af direktivet ikke lige ligger på den flade - der skal
arbejdes hårdt for det,” erkender Martin Lidegaard.
Har talt det igennem med konen
De seks radikale ministre har således i dette første
halvår af 2012 deres kalendere mere end almindeligt fyldt op med rejser kloden rundt og møder med
nogle af de mest prominente mennesker i den politiske verden. Udviklingsminister Christian Friis Bach
har fx de sidste måneder deltaget i konferencer i alt
lige fra Wien til Vanuatu, og ser den megen rejseaktivitet som berigende:
”Det har været spændende og opløftende at møde
og diskutere med stærke personligheder som Catherine Ashton (EU’s udenrigschef, red.) og udenrigsministrene Juppé og Hague fra Frankrig og Storbritannien. De kan virke distancerede og utilnærmelige i
pressen, men er utroligt venlige, imødekommende
og visionære. Jeg har fået et godt forhold til dem
alle – og fået et nært og super konstruktivt forhold
til mine nordiske kollegaer. Det er opløftende og
inspirerende,” siger Christian Friis Bach.
Manu Sareen har for længst talt fraværet fra familien
pga. den megen rejseaktivitet under formandskabet
igennem med sin kone: ”Det er jo et vilkår,” som han
siger. ”Så må man jo bare forsøge at være en god
mand og far på andre tidspunkter.”
Mange uskrevne spilleregler
Et af Manu Sareens primære fokuspunkter under
formandskabet er at få flere kvinder i de europæiske
bestyrelser, som han i øjeblikket arbejder på et

”Jeg har fået et godt forhold
til dem alle – og fået et nært
og super konstruktivt forhold til mine nordiske kollegaer. Det er opløftende og
inspirerende”
Udviklingsminister Christian Friis Bach
konkret udspil om. ”Det er en meget stor opgave,
som kræver forberedelse og omhu. Heldigvis er der
jo dygtige embedsmænd til at hjælpe. Man skal
kunne lytte, og det er meget vigtigt at give udtryk
for respekt for alle deltagerne. Der er i EU-systemet
mange uskrevne spilleregler, som jeg lige skulle
lære,” mindes ligestillingsministeren.
Morten Østergaard har ligeledes stiftet bekendtskab med de mange regler for formandskabet. Men
han har også opdaget, at nytænkning ind i mellem
kan være velkommen, når man står i spidsen for
Europa:
”Det er vigtigt at holde tungen lige i munden og
behandle store som små lige. Første møde med
mine europæiske ministerkollegaer sluttede 30 min.
før tiden grundet stram mødeledelse. Det frembragte både smil og overraskelse. Og ærligt talt –
taler til den type møder bliver ikke bedre af at gå
2–3 min. over taletiden.”
Læs meget mere om de radikale ministres mærkesager og arbejdsopgaver under EU-formandskabet
i Radikale Venstres nyhedsbrev 2. april 2012.
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Vi samarbejder.
Også i EU

Radikal Politik redesignet

Europa og EU forandrer sig – og medlemslandene samarbejder på nye
måder. Meget af det, vi arbejder med, er planlagt og bygger videre på de
forud-gående formandskaber - andet er bestemt af den aktuelle politiske
situation.
Under det danske formandskab gennemføres for første gang det, der
kaldes ”det europæiske semester” - en overordnet ramme for de
økonomiske samarbejdsprocesser i EU. Grundlaget er økonomisk disciplin
og europæisk solidaritet.
Det europæiske semester falder i to dele. Først skal EU-landene analysere,
diskutere og anbefale retninger for den økonomiske politik. Dernæst skal
hvert land selv tage ansvar for reformer og finanslove.
Ved netop at samarbejde om den overordnede økonomiske politik kan
EU-landene lære af hinandens idéer og erfaringer. Det er en god idé, for
vi har allerede med den økonomiske krise konkret oplevet, hvordan de
politiske tiltag, landene tager, påvirker på kryds og tværs.
Derfor er der ud over den meget store opmærksomhed på den økonomiske situation i Europa også meget stor vilje til at styrke den økonomiske
koordinering, som giver større overblik over de enkelte landes finanspolitik.
Noget, der skal være med til at sikre EU mod igen at blive kastet ud i
økonomiske vaskeligheder og holde den samlede europæiske økonomi
stabil. Selvom ansvaret i sidste ende under alle omstændigheder vil ligge
hos det enkelte medlemsland.
Bedre europæisk økonomi er også bedre dansk økonomi. Vores konkurrenceevne er nemlig afhængig af vores eksportmarkeder. Og her
er landene i EU blandt de allervigtigste. Det understreger vigtigheden af
et stærkt europæisk samarbejde i samspil med det ansvar, som hvert
land tager.
Margrethe Vestager
Politisk leder

Som du nok allerede har opdaget,
så lancerer vi nu Radikale Venstres
medlemsblad Radikal Politik i et
nyt design. Bladet har fået et format, der gør det nemmere at
håndtere og lettere at læse.
Derudover er der med det nye design blevet plads til
endnu flere billeder og artikler. Redesignet er resultatet af en undersøgelse foretaget blandt Radikale
Venstres medlemmer, der viste, at Radikal Politiks
læsere var godt tilfredse med indholdet, men gerne
ville have et mindre format. Redaktionen siger
hermed værsgo og god læselyst!

Pant på telefoner
Hvorfor er det kun flasker og
dåser, der er pant på, når nu samfundsgevinsten for genbrug er
enorm? Den tanke ligger bag
Radikale Venstres miljøordfører
Lone Loklindts nye forslag om at
indføre en pantordning på mobiltelfoner og anden småelektronik. Hun foreslår, at
man fremover skal kunne aflevere sine elektroniske
dimser i en automat i supermarkedet – på linje med
flasker og dåser i dag.
Panten kunne være en 50’er. Det vil forhindre, at
farlige stoffer havner i naturen og give mulighed for
genbrug til gavn for industrien, mener Lone Loklindt.

Folkemøde på Bornholm
Danmarks politiske sommerfestival finder sted fra den 14. til 17.
juni 2012 i Allinge og er et enestående element i den danske offentlige debat.
Den 15. juni er der middag for
radikale medlemmer. Kom og mød politikerne,
andre medlemmer og sekretariatet. Tilmelding: Ole
Sig, ole.sig@gmail.com. Læs mere om middagen på
bit.ly/folkemoede.
I år tilbyder radikale medlemmer på Bornholm gratis
feriebolig til andre medlemmer, som ønsker at
deltage i Folkemødet. Henvend dig til Tage Bonde
Hansen på tagetage@hotmail.com.
Fordelingen sker efter først til mølle-princippet.
www.folkemoedet.dk.

Flere organdonorer
Danmark mangler organdonorer.
Sidste år døde der således 28
danskere, mens de stod på venteliste til et livsvigtigt organ.
Samtidig er der en markant
forskel på, hvor mange danskere,
der siger, de gerne vil donorer deres organer (78%),
og hvor mange, der rent faktisk har tilmeldt sig
donorregistret (23%).
Derfor foreslår Radikale Venstres sundhedsordfører
Camilla Hersom nu, at danskere, der ikke har taget
stilling til organdonation, årligt bliver bedt om det.
(Foto: Colourbox)

Det kan eksempelvis foregå, når man tager kørekort, logger ind på NemID eller søger om boligstøtte
hos kommunen.

Politisk workshop
Folkeskolereformen:
Det vil Radikale Venstre
arbejde for
• Regeringen har et mål om en 		
bedre folkeskole, hvor eleverne
bliver dygtigere til især dansk 		
og matematik. Det er et godt 		
mål, fordi det tvinger os til at
gøre det, der virker: Skabe 		
spændende undervisning, hvor 		
eleverne lærer mere.
• Til at hjælpe skolerne vil vi 		
rekruttere de dygtigste lærere 		
og ledere som læringskonsulen-		
ter, der kan sparre med skole-		
lederne eller komme med ind 		
i undervisningen og hjælpe 		
lærerne med at gøre mere af 		
det, der virker.
• Det kræver stærk pædagogisk 		
ledelse at lave skoleudvikling. 		
Derfor skal alle skoleledere 		
have gennemført en lederud-		
dannelse senest fem år efter, 		
de er startet i jobbet.
• Vi vil gøre folkeskolen mere 		
international. Eleverne skal 		
rustes til en globaliseret ver-		
den. Vi vil gøre tosprogethed 		
til en ressource og indføre 		
modersmålsundervisning.
• Når elever går ud af skolen,
skal de kunne klare sig i samfundet. Vi vil have medborgerskab på skemaet, så de unge 		
bliver rustet til at være demokratiske borgere og kan forstå 		
deres lønseddel, skat, lån, pen-		
sion, a-kasse og forsikringer 		
m.m.

”Målet med at holde
workshoppen var at få gode
idéer til, hvordan vi kan gøre
i praksis. Det er vigtigt, at de
rammer, jeg som politiker er
med til at sætte, stemmer
overens med behovet i
skolernes virkelighed”
Lotte Rod, Radikale Venstres børneog undervisningsordfører

Klokken 14 ringede det ind
på Hellerup skole. Ikke for
eleverne, men for skoleeksperter og andre fremtrædende skolefolk. Radikale Venstres børne- og
undervisningsordfører Lotte
Rod havde nemlig inviteret
til workshop om folkeskolen
den første tirsdag i februar.
De inviterede havde fået
besked på at medbringe
futter pga. skolens ’politik
om indesko’. Så først af med
skoene og på med sutterne,
inden workshoppen kunne
sparkes i gang.
Af Katrine Løvgaard
Blandt deltagerne i sutsko var en række eksperter
fra skoleverdenen og repræsentanter fra forskellige
organisationer – eksempelvis Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Efterskoleforeningen.
De godt 20 mennesker havde Lotte Rod sat i stævne
for at udveksle erfaringer og lade idéerne flyde:
”Radikale Venstre har sammen med resten af regeringen en ambition om at skabe en folkeskole, hvor
eleverne bliver dygtigere. For at det kan ske, skal vi
skabe bedre undervisning. Målet med at holde workshoppen var at få gode idéer til, hvordan vi kan gøre
i praksis. Det er vigtigt, at de rammer, jeg som politiker er med til at sætte, stemmer overens med behovet i skolernes virkelighed”, siger Lotte Rod.
Idé-udveksling på Hellerup skole
Bordene var rykket væk, så der var plads til rundkreds
og idé-udveksling.
Dagens program bød bl.a. på ’akvarieøvelsen’. Her
blev deltagerne delt op i par. ”En person fra hvert
par blev placeret ’inde i akvariet’, hvor de diskuterede udvikling af skoleundervisning. Udenfor stod
deres makker, hvis opgave var at tie stille, observere
diskussionen og skrive gode pointer ned. Senere byttede de roller, og løbende fik hvert par mulighed for
at samle op på de vigtigste pointer, der var blevet
sagt”, forklarer Lotte Rod. ”Dem der stod udenfor akvariet og observerede blev tvunget til at lytte til de
andres argumenter. De havde god tid til at tænke,
fordi de ikke måtte sige noget. Det fantastiske var at
mærke den begejstring hos folk, da de endelig måtte
sige noget. Vi fik nogle rigtig gode diskussioner i parrene”, tilføjer hun.
Stor imødekommenhed fra deltagerne
Formen på mødet blev taget godt imod af deltagerne. ”Man må sige, det var en utraditionel form,
men på mange måder sjovere og anderledes end de
traditionelle eksperthøringer, som man ellers kunne
finde på”, siger Lars Qvortrup, professor på institut
for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet”. Han
har dog et enkelt forbehold: ”Workshoppen gav
mulighed for at ytre sig på én måde. Min anbefaling
er, at man supplerer med andre bidrag. Der findes
masser af veldokumenteret viden om folkeskole, trivsel og lærerkompetencer. Hvis man supplerer med
det, tror jeg, det giver en levende og dynamisk plat-

”Man må sige, det var en utraditionel form, men på mange
måder sjovere og anderledes end
de traditionelle eksperthøringer,
som man ellers
kunne finde på”
Lars Qvortrup, professor på institut for Læring
og Filosofi på Aalborg Universitet
form at lave skolepolitik på”. Også Anders Bondo,
formand for Danmarks Lærerforening, var begejstret
for arrangementet: ”Jeg sætter meget stor pris på,
at politikerne ikke kommer med færdige løsninger,
men inviterer til debat. Sammenligner vi med de
sidste ti år, har vi jo været vant til at få serveret et
regeringsgrundlag med løsninger, som skulle trumfes igennem – det er slet ikke den måde, man skal
føre skolepolitik på. Derfor synes jeg, Lottes initiativ
er eksemplarisk”.
Efter et par timer ringede det igen ud på Hellerup
skole. Futterne blev taget af, og skolefolket gik hjem.

p med futter på…
.

Inspiration
fra Canada
I Ontario i Canada har de på få år udviklet en af verdens bedste folkeskoler. Fremgangen hviler på en
meget vellykket skolereform, som har sikret canadierne topkarakterer i flere internationale undersøgelser – heriblandt PISA og McKinseys rapporter.
Radikale Venstres børne- og undervisningsordfører
Lotte Rod vil hente inspiration i den canadiske
model til den kommende folkeskolereform. Ekspert
bakker op.
Af Katrine Løvgaard

”Jeg sætter meget
stor pris på, at politikerne ikke kommer
med færdige løsninger, men inviterer
til debat”
Anders Bondo, formand for
Danmarks Lærerforening

Jeg synes, det er en god
model. I Canada bruger de
jo noget, der netop svarer
til konsulentidéen, idet de
sender ressourcepersoner
ud i skoledistrikterne – det
ser ud til at have virket
rigtig godt”
Lars Qvortrup, professor på institut for Læring
og Filosofi på Aalborg Universitet

”Jeg er meget inspireret af den
måde, man har gjort det på i
Canada. Jeg forestiller mig, at vi
rekrutterer de allerdygtigste lærere
og ledere til at indgå i et korps,
der skal ud på skolerne”
Lotte Rod, Radikale Venstres børneog undervisningsordfører

Trods et massivt politisk fokus er det endnu ikke lykkes
Danmark at få det danske skolesystem op på niveau med
verdens bedste. Det er til gengæld lykkes for den canadiske
delstat Ontario: Eleverne er blevet væsentlig bedre til at
læse og regne, og adskillige flere gennemfører en ungdomsuddannelse. En del af succesen skyldes en satsning på
udvikling af ressourcer og kompetencer hos skolerne.
”I Canada har man rekrutteret de dygtigste ledere og
lærere for to år af gangen. I de år fungerer de som konsulenter på fuld tid. De tager rundt på skolerne og hjælper på
stedet med de udfordringer der er i forbindelse med læring
og ledelse. Efter to år vender de så endnu dygtigere tilbage
til deres oprindelige job”, forklarer Lotte Rod.
Canada-model til Danmark
Erfaringerne fra Canada vil Lotte Rod bruge i den kommende
folkeskolereform. ”Jeg er meget inspireret af den måde, man
har gjort det på i Canada. Jeg forestiller mig, at vi rekrutterer
de allerdygtigste lærere og ledere til at indgå i et korps, der
skal ud på skolerne. Nogle steder vil det være mest nødvendigt, at de sparrer med skolelederen og rådgiver om reel
ledelse. Andre steder vil det være mere konkret, hvor en
konsulent observerer undervisning og efterfølgende evaluerer sammen med læreren, så han eller hun bliver rustet
til at gøre mere af det, der fungerer godt”, siger Lotte Rod
og peger på, at det er vigtigt med lokal opbakning: ”Det
helt afgørende er, at tiltaget er forankret på selve skolerne
– hos lærerne, eleverne og forældrene. Vi skal arbejde med
udvikling ude på skolerne, og der er ikke én opskrift, der er
rigtig for alle. Men det helt afgørende er, at konsulenterne
kommer ud for at hjælpe og ikke for at kontrollere”.
Opbakning fra ekspert
Idéen om at få proceskonsulenter uddannet til at se et
kompetenceløft som noget, der tager udgangspunkt i den
enkelte læreres undervisning vinder opbakning hos Lars
Qvortrup, professor på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg universitet: ”Jeg synes, det er en god model. I Canada
bruger de jo noget, der netop svarer til konsulent-idéen,
idet de sender ressourcepersoner ud i skoledistrikterne –
det ser ud til at have virket rigtig godt”. Lars Qvortrup var
i januar på studietur til Ontario for at få indblik i de canadiske erfaringer. Han referer til Ben Levin, arkitekten bag
den canadiske model, og siger: ”Det at udvikle skolen i kraft
af kompetencer, i stedet for at gøre det i kraft af kontrol, er
langt mere produktivt i samfundsmæssige sammenhænge
som Canada og Danmark”.

Rods råd til workshop
1. Planlæg et intenst program på f.eks. to timer og send programmet til deltagerne.
Folk er med på at stå op eller lave sjove øvelser, hvis de ved det på forhånd.
2. Det er vigtigt, at programmet styres hårdt, så sørg for at skrive til deltagerne, at de
kan blive og netværke over en kop kaffe bagefter.
3. Send et eller to arbejdsspørgsmål, deltagerne kan tænke over hjemmefra.
4. Vær tydelig omkring, hvad du vil bruge deltagernes input til.
5. Lav et opsamlingsdokument om, hvad du har fået ud af workshoppen og mail det
til deltagerne som tak for hjælpen.

(Foto: Colourbox)

Steenbergs grønne visioner
Trafik har været et af de
mest omdiskuterede emner,
siden SFR-regeringen trådte
til i oktober. Trængselsring,
IC4, registreringsafgifter er
bare nogle af de emner, som
har skubbet de trafikale
spørgsmål op på toppen af
dagsordenen. Radikal Politik
har mødt Radikale Venstres
trafikordfører Andreas
Steenberg til en snak om
trængselsringens fald og
hans visioner for trafikken
fremadrettet.
Af Helene Imer Eskildsen og Jesper Boe Jensen
Hvorfor faldt trængselsringen?
”Fordi man brugte som argument, at den skulle sikre
penge til den kollektive trafik. Det viste sig, at trængselsringen var en enormt dyr måde at skaffe penge
på. Administrationen ville koste mellem 300 og 400
mio. kr., og tab i registreringsafgift mv. ville være
mellem 600 og 800 mio. kr. Derfor ville der komme
få penge ud af det. Grundlæggende synes jeg, at det
er en tanke værd, at vi beskatter bilisme og forurening så hårdt, at vi ikke økonomisk har interesse i en
grøn omstilling af transportsektoren. Vi henter ca.
25 mia. kr. på afgifter mv. fra bilisterne. Skal man
være grøn, så skal formålet være at være grøn og
ikke at skaffe penge. Firkantet sagt så skal vi faktisk
have mere bilisme og mere forurenende bilisme, hvis
penge er formålet. Trængselsringen ville have haft
store adfærdsmæssige fordele. 45.000 mennesker i

de 18 hovedstadskommuner vælger at køre under
10 km frem og tilbage til arbejde i deres bil. De her
små ture ville helt sikkert være blevet afløst af cykel,
bus eller tog. Det ville have fjernet mange biler fra
vejene, og dermed ville dem, der stadig kørte mod
betaling, få noget ud af deres betaling, fordi fremkommeligheden ville blive øget. Men penge ville der
ikke være kommet så mange af.”
Hvad synes du om, at trængselsringens fald?
”Det synes jeg er ærgerligt, for trængsel er et
problem. København vokser, og vi skal finde en
smartere, grønnere og mere moderne måde at
komme frem på. Når man udbygger vejene, så
kommer der flere biler. Derfor kan udfordringerne
ikke løses af den vej. Vi må i gang med GPS-baserede
kørselsafgifter, hvor man betaler per km, man kører.
Her kan du graduere efter i hvilken bil, man kører,
hvor mange kører, og hvornår man kører. GPS teknologien eksisterer, og alle forskere er enig om, at man
på et tidspunkt kan lave et betalingssystem baseret
på GPS. Og så må vi investere endnu mere i kollektiv
trafik og cyklisme, så alternativerne bliver bedre.”
Mange har spurgt til, hvor radikale var, da kritikken spidsede til. Hvor var du?
”Jeg synes ikke, kritikken er på sin plads. Hvis man
kigger på antallet af artikler, vil man se, at jeg var
mere i medierne end Villy Søvndal. Problemet var, at
regeringen generelt ikke havde nogen offensiv her. I
januar troede jeg på, at vi kunne vinde diskussionen,
men så skulle regeringens ledelse træffe beslutningen, og så gik det i stå pga. de økonomiske
spørgsmål. Herfra var vi i defensiven og kunne ikke
sige noget, fordi vi ikke vidste, hvad vi skulle forsvare.
Det blev også klart, at S og SF var blevet uenige, og
derfor ville jeg heller ikke forpurre deres proces
internt ved at gå for meget i medierne.”
Hvad er Radikale Venstres visioner nu for trafikken fremadrettet?
”Vi vil gerne have reduceret CO2-udledningen og
luftforureningen fra transportsektoren. I dag kører
99,9 % på fossilt brændsel. I Tyskland og Sverige
kører busser og lastbiler i højere grad på gas, og vi

har den de ældste og mest forurenende bilpark i EU.
Der er teknologier klar – brint, gas, biodiesel og el og vi skal i gang! Samtidig skal vi have danskerne til
at købe mere miljøvenlige biler, og det kræver en
omlægning af afgifterne. I dag beskatter vi, hvad
bilen har kostet at producere, og hvad den vejer, og
ikke hvad den kan i forhold til miljø og sikkerhed.
Mange steder i landet er kollektiv trafik ikke muligt,
og derfor vil mange vælge bilen. Derfor er det centralt, at vi kører i mere klimavenlige biler.”

”Vi skal hele tiden huske
hinanden på, at Danmark er
på størrelse med Hamborg.
Derfor skal vi tænke Danmark som én by. Ved at
koble Aarhus og København
sammen, kan vi skabe en
helt unik vækstmulighed.”
Andreas Steenberg, trafikordfører for
Radikale Venstre
Hvad er dine hedeste trafikale drømme?
”At få eltog i hele Danmark. Eltog er billige i indkøb
og drift, og de er meget grønne. Derfor skal vi gå
den vej. Derudover drømmer jeg om en Kattegatbro.
Vi skal hele tiden huske hinanden på, at Danmark er
på størrelse med Hamborg. Derfor skal vi tænke
Danmark som én by. Ved at koble Aarhus og København sammen, kan vi skabe en helt unik vækstmulighed. I 2013 er analyserne færdige, og viser det
sig, at den bro kan finansieres via brugerbetaling
som fx Storebæltsbroen, så skal vi træffe beslutning
om det. Endelig skal vi gøre noget mere for cykelturisme. Cykelturisme udgør 10 % af omsætningen i
tysk turisme, og den vokser. Det skal Danmark
udnytte. Vestkysten, Lolland-Falster og det sydfynske
øhav har unikke muligheder her, men det kræver
investeringer og branding.”

Radikal Ungdom:
Et EU for borgerne

Nye programudvalg

De fleste har nok set Dansk Folkepartis seneste kampagneudspil, der som altid spiller
på befolkningens frygt. ”Spørg folket!” hedder kampagnen, og man ser EU tage
kvælertag på dannebrog. Kampagnen taler først og fremmest til EU-modstanderen,
der ønsker at sætte spørgsmålstegn ved dansk EU-medlemskab. Den rejser dog også
et andet spørgsmål; hvordan får vi borgerne inddraget i EU?
EU blev i sin tid dannet for at skabe fred mellem de europæiske lande. I dag har EU
imidlertid udviklet sine mål: Unionen skal fremme sine værdier og befolkningernes
velfærd. Den skal sikre ligestilling, økonomisk udvikling og demokrati.
EU er først og fremmest blevet et projekt for borgerne. I Radikal Ungdom er dette et
af vores kerneudgangspunkter, når vi laver ny politik om EU. Når vi engang bliver
ældre, og Europa er kommet ud af krisen, vil vi ikke stå med en union, der tager sit
udgangspunkt i, hvordan nationerne kan høste den bedste frugt af det europæiske
træ. Vi skal derimod stå med en union, der ikke bare sikrer demokrati, men der også
selv er demokratisk.
Vi ønsker i Radikal Ungdom et europæisk demokrati i form af et tokammersystem. På
den ene side skal vi have Rådet, som vi har i dag. For EU skal unægteligt stadig rumme
nationalstaterne, imellem hvilke det mellemstatslige samarbejde udspiller sig. Det
andet kammer skal til gengæld udgøres af en politisk kommission bestående af
flertallet i Europa-Parlamentet. Dette sidste kammer skal være europæernes
repræsentanter; det skal varetage de overnationale anliggender og netop indfri de
nye mål og værdier for EU, der handler om dets borgere. Vi ønsker også at EP-valgene
skal handle mere om de fælles europæiske partier end de nationale partier og deres
interesser, som vi ellers kender det fra EP-valgene i dag. Fælles europæiske valglister
er langt at foretrække, hvis man skal fremme den europæiske identitet.
Et andet vigtigt skridt på vejen mod et borgernes Europa, er en ny finansiering af EU’s
budget. I Radikal Ungdom ønsker vi ikke, at budgettet skal finansieres af det
BNI-bidrag, som nationalstaterne i dag betaler som kontingent for at være med i det
europæiske fællesskab. Vi ser hellere, at EU’s budget hovedsageligt finansieres af et
EU-momsbidrag. På den måde bliver det nemlig forbrugerne i Europa, der betaler for
EU. Det vil flytte fokus yderligere fra nationerne til det EU i virkeligheden handler om –
borgerne.
Det, mener vi, vil være et reelt bud på at nedbryde grænserne og sikre freden i Europa.
Det handler om at samle os som en europæisk befolkning med fælles europæiske
værdier og ikke skille os ad med nationernes Europa og eliternes projekt.
Ditte Søndergaard og Christopher Røhl Andersen, hhv.
Landsformand og Europaordfører for Radikal Ungdom

I foråret kommer endnu to programmer til høring i de radikale
kommuneforeninger, et om bæredygtighed og et om kirkeforfatning. De skal færdiggøres til behandling i hovedbestyrelsen i maj.
Hovedbestyrelsen skal også færdigbehandle programmer om ungdomsuddannelse og om den langsigtede økonomiske politik. Der ventes også at blive
nedsat et Programudvalg for Sundhed og Forebyggelse.
Den 17. marts blev der atter afholdt fællesudvalgsdag. Her mødtes syv åbne udvalg for at diskutere bl.a. arkitektur, kirkeforfatning og udenrigspolitik. Næste fællesudvalgsdag er planlagt til 3. november.

Kirsten Lee stopper
Formand for den radikale gruppe i
Hovedstadens Regionsråd, Kirsten
Lee, har besluttet sig for ikke at
stille op ved næste valg.
Den 70-årige Kirsten Lee har
siddet i Hovedstadens regionsråd
siden 2007, og har også siddet i Folketinget i en
periode. Hun er uddannet børnelæge og har haft
flere fremtrædende stillinger i det danske sundhedsvæsen.
Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal efterfølge Kirsten Lee som radikal spidskandidat ved regionsrådsvalget næste år.

Reglerne lempes
Små børn skal altid have ret til at
bo med deres forældre i Danmark.
Det er et af resultaterne af en aftale indgået af regeringen, Liberal Alliance og Enhedslisten.
Aftalen lemper de eksisterende
stramme regler for familiesammenføring, som ifølge
Radikale Venstres udlændingeordfører Zenia Stampe
har bragt mange familier i en helt fortvivlet situation.
Den tidligere regering indførte en omstridt toårsregel, som betød, at der højst måtte gå to år, fra
en forælder var kommet til Danmark, til barnet
søgte om familiesammenføring. Nu bliver reglen
ændret således, at den ikke rammer børn under seks
år.

Støtter du valgfonden?
Forberedelserne til kommunalvalg og regionsrådsvalg i 2013 er
i fuld gang.
Vi skal bruge det gode valgresultat til at søge radikal indflydelse lokalt i hele landet. Der er
brug for din økonomiske støtte for at nå målet.

(Foto: Colourbox)

Med Betalingsservice kan du overføre et fast beløb
hver måned til valgfonden. Det har både den radikale folketingsgruppe og mere end 1.000 radikale
medlemmer gjort. Således får partiet bedre mulighed for bl.a. at lave kampagner og købe annonceplads både før og under valgkampen. Gå ind på
http://radikale.dk/valgfond og tilmeld dig.

Den nye formand for Kommunalpolitisk Netværk, Anna Mee Allerslev (Foto: Kim Vadskær)

‘Vi skal i gang allerede i dag!’
Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Anna
Mee Allerslev, er netop blevet
formand for Kommunalpolitisk
Netværk, stedet hvor radikale
kommunalpolitikere mødes for
at udveksle ideer og erfaringer.
Radikal Politik har mødt Anna
Mee Allerslev for at høre om
den nye formands forberedelser til kommunalvalget 2013.
Af Jesper Boe Jensen
Hun taler hurtigt og med knivskarp diktion. Hun
smiler meget og bryder aldrig øjenkontakten. Hun
tager selvsikkert og uimponeret imod på det store
borgmesterkontor på Københavns Rådhus, med
træpaneler, vægmalerier og PH-lamper en masse.
Mens vi sætter os ved mødebordet, og Anna Mee
Allerslev byder på kaffe og chokolade, kaster jeg mig
fluks ud i mit første spørgsmål. Hvad er det helt
konkret, hun vil arbejde for, den nye formand?
En samlet kampagne
”En af mine mærkesager er, at vi får en samlet
kommunal valgkampagne, som formår at udnytte
de gode landspolitiske resultater og meningsmålinger. Nøgleordet er, at det skal give mening for
den enkelte kandidat og kommuneforening at
deltage i det fælles projekt, bidrage til den samlede
linje og bruge det fælles design – det gør det, hvis
fordelene er tydelige. Derfor er intern kommunikation altafgørende. Vi skal ud i landet og fortælle om
planerne, hjælpe med at opbygge organisationer,
sparre om kampagnestrategi osv. Dét skal til for at
folk til at støtter op samlet.” Anna Mee Allerslev
blev valg på et møde i Radikale Venstres hovedbestyrelse i januar. Her fremhævede hun ligeledes

vigtigheden af en fælles platform. Men hvorfor
betyder det så meget at stå samlet?

endnu mere systematiske og effektive. Det skal
være en rygmarvsreaktion.”

Den radikale DNA
”Jeg tror, at det ligger i den radikale DNA – man
opfører sig ansvarligt, loyalt, bidrager til den
samlede succes. Der er ingen tvivl om, at vi er
afhængige af, det bliver ved med at gå godt for
partiets ministre og MF’ere. Derfor har vi fra kommunalpolitikken også et ansvar for, at den gode tendens
fortsætter. Men samtidig skal man også have
mulighed for at lufte sine holdninger internt.”

Derfor fremhæver hun også en ny uddannelsesstrategi som en af hendes mærkesager i formandsstolen:
”Vi skal tilbyde vores kandidater, organisation og
kampagnefolk uddannelses- og udviklingsprogrammer, så vi kan løfte Radikale Venstre til at kunne
køre kampagne hele tiden. For selvom det lyder lidt
fortærsket, så er det jo mellem valgene, at valget
vindes. Det betyder så også, at vi skal have optimeret vores videndeling og få lavet kataloger over
gode ideer til medlemsinddragelse, arrangementer
og kampagneevents, så vi kan lære af hinanden på
tværs af landet.”

Generelt gør den nye formand et stort nummer ud
af samarbejdet mellem Christiansborg og Radikale
Venstres kommunalpolitisk engagerede: ”Når folketingsgruppen arbejder på et udspil, skal det gerne
være naturligt for dem at aktivere de folkevalgte i
regioner og kommuner. Det skal være tydeligt for
dem, at det kan give deres arbejde en merværdi. Vi
kan jo aktivere medlemmerne, fx via medlemsarrangementer og workshops, hvor MF’erne så kan deltage og modtage de gode ideer, medlemmerne kommer med. Hvis vi holder kontakten mellem Christiansborg løbende, så kan vi jo lave lokalpresse på sagerne,
udarbejde regionale versioner af udspil, tage ting
med til kommunale budgetforhandlinger osv.”
Fokus på videndeling og uddannelse
Men det er ikke kun samarbejdet med Slotsholmens
radikale, som Anna Mee Allerslev vil satse på. Hun
mener også, at et større fokus på videndeling
kommunerne imellem kan blive en kæmpe gevinst
for partiet:
”Der er meget at hente, hvis vi kan blive endnu
bedre til at dele kommunalpolitisk viden og erfaring.
Hvis vi finder en god løsning på et problem her i
København, så skal vi dele det med resten af landet.
Hvis Odense laver et godt sundhedsudspil eller
Aarhus et ældreudspil, så skal vi dele det med
hinanden, så andre kan få glæde af det og oversætte
det til lokale versioner. Vi snakker allerede rigtig
godt sammen på kryds og tværs, men vi kan blive

Succeskriterier for 2013
Som formand for Kommunalpolitisk Netværk får
Anna Mee Allerslev automatisk sæde i Radikale
Venstres Forretningsudvalg. De skal nu i gang med
at fastlægge succeskriterier for kommunalvalget i
2013. Jeg spørger, om hun kan løfte lidt på sløret
for, hvad de vil indeholde.
”Vi kommer til at kigge på repræsentation. Vi skal
have ambitiøse mål, som er både kvantitative, dvs.
hvor mange går vi efter at få valgt, men også kvalitative, dvs. hvor er det særlig vigtigt, vi er repræsenteret? Vi skal selvfølgelig se på, om der er nogle
steder, hvor vi har mulighed for at opnå en borgmesterpost eller en decideret radikal gruppe i stedet
for blot et enkelt mandat. Og så er det selvfølgelig
et succeskriterium, at vores kandidater og organisationen er glade og tilfredse med vores indsats og
føler sig inddraget.”
Men kommunalvalget er jo halvandet år væk. Er det
ikke for tidligt at bekymre sig om nu, spørger jeg.
Den unge kvinde overfor mig svarer, mens hun
griner: ”Næ, jeg synes nærmest, det er for sent! Det
er i hvert fald sikkert, at hvis vi skal lykkes med at
bygge videre på den nationale succes, partiet har
nu, og omsætte den lokalt, så skal vi i gang allerede
i dag.”

