1. december 2010

Velkommen til de mange
hundrede nye
medlemmer, der i
november måned har
meldt sig ind i Radikale
Venstre!

Tak fordi I vil være med til at tage
ansvar. Fordi I stoler. Også på
udlændinge. I Radikale Venstre
kæmper vi for danskeres ret til at bo i
Danmark, også når de er gift med en
udlænding. Vi ønsker en værdig
udlændingepolitik. Og vi har også andre
mærkesager. Se din radikale
velkomstpakke her.
Læs mere

Aarhus på gaden for fri kærlighed
Lørdag den 8. december er
der demonstration på
Rådhuspladsen i Aarhus.
Initiativet "Kærlighed uden
grænser" er arrangør. Men
allerede lørdag den 20.
november var Radikale
Venstre på gaden for at
protestere mod regeringens
pointsystem. Aarhusianerne
var meget positive over for

budskabet, beretter formand
for Aarhus radikale
vælgerforening, Sander
Jensen, i denne reportage.
Læs mere

Innovationstopmøde på Christiansborg
Danmark skal tilbage i

erklæring med konkrete

førertrøjen, når det gælder
vækst og innovation. Derfor
samlede Radikale Venstre på
Christiansborg en snes store
virksomheder til et
november-topmøde om
innovation. Her skulle ledere
fra blandt andet Novo
Nordisk, Microsoft, Grundfos
og ISS fremlægge en

forslag, der kan skabe job,
vækst og innovation i
Danmark. Læs her om
topmødet og dets resultater.
Læs mere

Radikal genudpeget til DR's førerhus
Tirsdag den 23. november
udpegede Folketinget nye
medlemmer til DR's
bestyrelse. Radikale Venstre
har genudpeget Lars Nielsen,
og han skal som en del af
den 11-mand store
bestyrelse bl.a. være med til
at finde en egnet kandidat til
at lede medievirksomheden
efter

Kenneth Plummers exit. Men
hvem er Lars Nielsen, og
hvad vil han arbejde for?
Læs mere

Vær med i vores politiske udvalg
Radikale Venstres
hovedbestyrelse har
besluttet at nedsætte
udvalg, der skal skrive
politiske programmer, som
hovedbestyrelsen derefter
behandler og vedtager. For
hvert udvalg vælges en
skrivegruppe på fem
medlemmer. Meget af
arbejdet vil foregå over

nettet, hvor emner kan
debatteres og udkast
kommenteres. Ethvert
medlem af partiet kan
derefter melde sig som
medlem af udvalget.
Udvalgene vedrører emner
lige fra forsvar, over kultur
til religion.
Læs mere

Ingen stemmer til pointsystemer
November blev den måned, hvor regeringen
sammen med Dansk Folkeparti og
Kristendemokraterne fremlagde et
pointsystem for familiesammenføring af
ægtefæller. Et system, hvor staten gør sig
til dommer over, hvor nyttige danskeres
ægtefæller er for det danske samfund.

og verden, og det tjener ikke Danmarks
interesser. Danmark har ikke brug for en
strammere udlændingelovgivning. Vi har
brug for en familieudlændingepolitik, som
sikrer, at danskere kan bo i deres eget land
med deres ægtefælle. Og staten skal ikke
nyttevurdere. Derfor lægger vi ikke

Ingen andre EU-lande kan finde på at
behandle deres egne borgere så dårligt, som
vi gør i Danmark. Vi isolerer os fra EU

stemmer til et pointsystem.
Det forklarede jeg torsdag den 25.
november i Deadline 22.30 på DR2.
Margrethe Vestager
Se indslag

Mød Anna Allerslev - vores nye borgmester

På rekordtid er 26-årige
Anna Mee Allerslev
kommet på de radikale
læber rundt om i landet.
1. januar 2011 overtager
hun nemlig Klaus
Bondams job som
beskæftigelses- og
integrationsborgmester i
København.

Men hvem er hun egentlig - denne
fremadstormende unge kvinde, og hvad
vil hun som borgmester? Radikal Politik
har mødt Anna Allerslev til en snak om
politiske mærkesager, faren for at stige
til vejrs og ord, der skaber virkelighed.
Læs mere

Aktivismemøde i København
Onsdag den 17. november
havde hovedstadens radikale
i al hast indkaldt til
aktivismemøde på
Københavns Rådhus. Mødet
var en reaktion på den
udlændingedebat, der den
seneste måned har bragt
sindene i kog landet over. Se

samarbejdet med Initiativet
"Kærlighed uden grænser",
som planlægger en
demonstration den 8.
december i indre København,
hvor blandt andre Margrethe
Vestager er taler.
Læs mere

billeder og læs om aftenens
resultater bl.a.

Nyborg Strand Stævne 2011
Radikale Venstre afholder sit
traditionsrige Nytårsstævne
8. - 9. januar 2011. Under
overskriften "Uddannelse for
livet - men hvad for et liv?"
handler det om et af de mest
centrale emner i den
politiske debat herhjemme,
nemlig uddannelse.
Nytårsstævnet byder vanen
tro også på

årets første partilederdebat,
hvor det denne gang er
statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) og
partiformand Helle ThorningSchmidt (S), der er inviteret
til at debattere med
Margrethe Vestager.
Tilmeld dig her

Kontingent via Betalingsservice
Op mod halvdelen af
Radikale Venstres
medlemmer betaler ikke
deres kontingent via
Betalingsservice. Da det er
omkostningstungt for
landsforbundet at håndtere
giroindbetalingskort, er vi i
gang med at kontakte de
medlemmer, der endnu ikke
har tilmeldt deres

kontingentbetaling via Nets
(det tidligere PBS). Der
trækkes lod blandt alle
medlemmer, der er tilmeldt
Nets pr. 10. december, om
deltagelse for 2 personer i
det traditionsrige Nyborg
Strand Stævne.
Tilmeld Betalingsservice

Støt vores valgfond
Du kan være med til at gøre
en forskel. Du kan nemlig
støtte vores valgfond med et
fast månedligt bidrag. Med
Nets' betalingsservice kan du
overføre et fast beløb hver
måned til valgfonden. Den
radikale folketingsgruppe går

I den kommende tid ringer vi
til partiets medlemmer for at
tilbyde tilmelding til
valgfonden, men du kan
komme os i forkøbet ved
selv at tilmelde dig på:
radikale.dk/valgfond.

naturligvis foran, og har
tilmeldt sig valgfonden.

Tilmeld valgfond
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