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Radikale hylder grundlovsdag

Se her, hvor radikale
folketingsmedlemmer
holder taler og hylder
grundlov, demokrati og
folkestyre på
grundlovsdag.

Danmark har ingen egentlig
nationaldag, men grundlovsdag den 5.
juni er nok det tætteste man kommer
en sådan. Her fejrer danskere den
første danske grundlov fra 5. juni 1849.
Da dagen er en fejring af det danske
demokrati og folkestyre, er radikale
politikere traditionelt særdeles aktive
med hyldesttaler rundt om i landet, og
grundlovsdag i år er bestemt ingen
undtagelse.
Se tid og sted for grundlovstaler

Radikale Venstre fylder 105
Fredag den 21. maj fyldte
Radikale Venstre 105 år. Her
kan du læse landsformand
Klaus Frandsens tanker om
Radikale Venstre som

de sidste fem år og sige, at
de har været en succes?
Læs mere

organisation og som parti
netop nu. Hvor er partiet,
hvor er vi på vej hen, og
hvad skal der til for, at vi
ved 110-års fødselsdagen
skal kunne kigge tilbage på

En uge i Region Midtjyllands regionsråd
Har du nogensinde
spekuleret på, hvordan en
regionsrådspolitikers
hverdag ser ud? Radikal
Politiks nyhedsbrev fortsætter med at give dig et
smugkig i radikale politikeres hverdag, opgaver og udfordringer. Denne gang er
det Andreas Steenberg,
tidligere formand for Radikal

Ungdom og nuværende
medlem af Region Midtjyllands regionsråd, der i en
dagbog fortæller om sin
hverdag og alle de kasketter, han som enlig radikal ulv
i regionsrådet har på.
Læs Andreas' beretning

Radikale Venstre slås for kærligheden
Det lyder bizart. Men så
meget desto mere sørgeligt
er det, at de danske
familiesammenføringsregler
giver os dårligere vilkår end
de rettigheder, vi har som
EU-borgere. Men EUrettighederne kan ikke
bruges, hvis vi ikke kender
dem. Derfor er Radikale
Venstre gået sammen med

Dokumentations- og
rådgivningscenteret om
racediskrimination om at
lave en overskuelig
vejledning i, hvordan EUreglerne kan bruges, så
danske statsborgere kan
forenes med deres elskede.
Læs vejledningen

Samlet opposition i klima-førertrøjen
Oppositionen vil tage ansvar
for fremtidens klima. Derfor
fremlagde Radikale Venstre
sammen med SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne i maj den plan,
KlimaDanmark 2050, der
skal gøre Danmark fri for

i forbindelse med
lanceringen på spørgsmål fra
læserne på Ingeniørens
hjemmeside. Dyk dybere ned
i tankerne bag planen og se
læsernes spørgsmål og
Margrethe Vestagers svar.

kul, olie og gas senest i
2050. Gruppeformand
Margrethe Vestager svarede

Læs spørgsmål og svar

Uddannelse, uddannelse, uddannelse!
Mange skoler, forskellige skoler –
mangfoldigheden blandt vores skoler giver
mennesker muligheder. Radikale Venstre
står vagt om vigtigheden af uddannelse. Og
vi kæmper for at give alle mulighed for at
uddanne sig. Gennem hele livet og i alle
livets facetter. Uddannelse er afgørende, for
uddannelse er med til at gøre os til

dem, vi er. Og uddannelse har været en af
de afgørende faktorer, der har gjort vores
land stort og rigt. Og skal gøre det igen!
Måske har Venstre, Konservative og DF
glemt det? Det kan godt være, at vi før har
været fattige – men vi har da aldrig gjort os
dummere!
Margrethe Vestager
Læs mere

Den radikale fortælling

Radikale Venstre skal
atter indtage rollen som
Danmarks progressive

Sådan lyder hovedbudskabet fra den
gruppe, der står bag en
fornyelsesproces af den radikale
fortælling. Kodeordene for partiet skal
være mod, energi og fremsynethed,

midterparti og appellere
til en bredere del af den
danske befolkning end nu.

skriver tovholder på projektet, Susanne
Ursula Larsen, som her giver en status
på ”Den radikale fortælling”, hvis fulde
indhold og tiltag offentliggøres for
medlemmer, vælgere og presse på
landsmødet til september.
Læs projektstatus

Galleri fra Dybkjær-reception
Tirsdag den 25. maj holdt
Lone Dybkjær reception i
anledning af sin 70-års
fødselsdag. Samtaleværelset
på Christiansborg var
propfyldt med kendte
ansigter lige fra familie og
venner, diverse radikale
koryfæer, med- og
modstandere fra et langt og
glorværdigt politisk liv til

skuespillerinde Malene
Schwartz. Herfra skal der
lyde et kæmpestort tillykke
til Lone Dybkjær med de 70
år.
Se billeder

Radikale klar til valgkamp
Senest i november 2011 skal
danskerne til stemmeurnerne. Men det kan også
blive før. Det handler om at
være klar, og derfor holder
Radikale Venstre kandidatseminar den 12. juni, så
folketingskandidaterne kan
møde hinanden, udveksle
ideer og blive fortrolige med
begreber som 2015-plan og

strukturelle underskud, så
alle er klar til, at Løkke udskriver valg. Nogle, der
allerede nu er klar til valgkamp, er Emma, Zohal og
Julie fra 8.a. De har bagt
kagerne på billedet og siger: "Hej Radikale. Vi er klar
til at føre valgkamp for jer!"
Læs mere

Radikale resultater skal frem i lyset
Har du stået bag den nye
legeplads eller fået dele af
den radikale tillidsreform
igennem i din kommune? Vil
du være med til at vise, at
det ikke kun er VKO, der
bestemmer lokalt og
regionalt? Så kan du nu
synliggøre dine konkrete
radikale resultater rundt om

inspiration med fortællinger
om positive forløb fra
forhandlingsbordet i din
kommune eller region.
Bidrag med resultater

i landet. Skab glæde og

Landsmødeprogram
Landsmødet er rykket endnu
nærmere, og allerede nu har
der været stor interesse om
årets største radikale begivenhed. Mange har allerede
tilmeldt sig, og det betyder,
at der bliver færre og færre
ledige værelser på Hotel
Nyborg Strand, så det er
klogt at reservere i god tid.
Det foreløbige landsmøde-

program ligger nu klar. Se
nærmere og genopfrisk
nyttig praktisk information
og resolutionsprocedure på
nettet.
Læs mere

Radikale Venstre er Danmarks EU-parti
SF fik ørerne i den
dybkjærske maskine, da
deres EU-ordfører afviste en
folkeafstemning om Euro’en i
næste valgperiode. Lone
Dybkjær kippede med EUflaget og beviste endnu en
gang, at Radikale Venstre er
Danmarks største EUtilhængere. ”Som lille land
kan vi ikke klare os alene.

Vi kan ikke lade vores valuta
flyde rundt, og vi bør være
med i eurosamarbejdet for at
udvikle det,” sagde Lone
Dybkjær.
Læs mere
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