1. februar 2012

Danmark overtog 1.
januar formandskabet i
EU. Og chancerne for, at
det skal munde ud i
holdbare og langsigtede
løsninger for EU, er store.

Det mener Radikale Venstres EUordfører Sofie Carsten Nielsen. Her
fortæller hun Radikal Politiks læsere om
sine visioner for og forventninger til det
danske EU-formandskab. Hun er sikker
på, at foråret 2012 kan skabe et mere
stabilt, grønt og økonomisk stærkt EU.
Læs mere

Vi skal sikre en sund og effektiv finanssektor!
Danmark skal arbejde aktivt
fra formandskabsstolen i EU
for at indføre strammere
regler i den finansielle sektor
for at forhindre en ny
finanskrise. Konkret skal vi
stille nye krav til banker og
kreditinstitutioner om større
egenkapital og likviditet,
begrænsninger på bankernes
mulighed for at udlåne mere

Leon Sebbelin: Tid til nye friske kræfter

end de besidder i
egenkapital og endelig
sanktionsmuligheder over for
banker, som ikke opfører sig
ansvarligt. Læs
skatteordfører Nadeem
Farooqs indlæg om Radikale
Venstres krav til regulering
af finanssektoren.
Læs mere

Efter 8 år som formand for
Kommunalpolitisk Netværk
og 9 år som netværkets
repræsentant i forretningsudvalget, har Leon Sebbelin
valgt at takke af. Det skete
på hovedbestyrelsesmødet
28. januar, hvor Anna Mee
Allerslev blev valgt som hans
efterfølger. Radikal Politik
har bedt Leon

Sebbelin om at skrive et
afskedsindlæg, hvor han
fortæller om sine oplevelser
på formandsposten og hvad
han håber fremtiden byder
på for Kommunalpolitisk
Netværk.
Læs mere

Propperne sprang i Holstebro
Den radikale
kommuneforening i
Holstebro afholdt d. 16.
januar et brag af en
nytårskur. Ud over en let
anretning, kransekage og
champagne bød aftenen på
debat under temaet
"Radikale i regering - hvad
betyder det for os i Midt- og
Vestjylland". Blandt

oplægsholderne var Andreas
Steenberg, folketingsmedlem, Kurt Jørgensen,
medlem af regionsrådet i
Region Midtjylland, og
Torben Gudiksen,
byrådsmedlem i Holstebro.
Læs reportage fra aftenen
her.
Læs reportage

Til bal hos dronningen
Lørdag aften d. 14. januar
slog DR's koncertsal dørene
op for et stort anlagt
gallashow i forbindelse med
dronning Margrethes 40 års
regentjubilæum. Mens de
fleste danskere måtte nøjes
med at følge med i
festlighederne hjemme foran
tv-skærmen, var nogle så
heldige at blive inviteret

personligt af hoffet. En af
dem var den radikale MF'er
Andreas Steenberg. Læs her
hans muntre beretning om,
hvordan det er at være til
fest - både hos Margrethe d.
2. og den anden Margrethe.
Læs mere

Alle skal have ret til at lære og at uddanne
sig

Vi ved, at kravene til
kompetencer og
kvalifikationer vil stige i
de kommende år. Derfor
skal vi sikre, at alle børn
og unge rent faktisk
tilegner sig de kundskaber
og færdigheder, der kan
gavne dem i deres liv.

Det har vi i Radikale Venstre i hele
vores historie argumenteret og
arbejdet for. Alligevel er der mange
unge, der ikke klarer det i de
nuværende uddannelser. Men hvis vi vil
gøre det vanskeligere at få forsørgelse,
må det også følges af regulære
muligheder for uddannelse til de børn
og unge, der ikke bare stryger gennem
de etablerede kanaler til en
uddannelse. Folketinget har i gode
øjeblikke anerkendt den sammenhæng.
Derfor har vi fx givet unge med særlige
behov en ret til tre års uddannelse
individuelt tilrettelagt med
udgangspunkt i den unges særlige
læringsforudsætninger.
Læs mere

Radikales nytårsstævne i nyt lys
En kold eftermiddag den 7.
januar, slog Radikale dørene
op på Hotel Nyborg Strand.
Og på trods af kulden, var
det en varm atmosfære, der
sænkede sig over
forsamlingen på årets
nytårsstævne. Programmet
bød på minister- og
kommissæroplæg, debatter
og en uforbeholden

Tro, håb og homovielser

konservativ kærlighedserklæring. Blandt de
deltagende var Margrethe
Vestager, Villy Søvndal, Lars
Barfoed - og Radikal Politiks
udsendte, som her giver
læserne en stemningsreportage fra det
traditionsrige nytårsstævne.
Læs mere

Danmarks Radio har fulgt
kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen
gennem to måneder for at
beskrive hans kamp for
homoseksuelle vielser i
folkekirken. Resultatet er
blevet dokumentaren 'Tro,
håb og homovielser', som
går helt tæt på Manu
Sareen, når han kæmper for

ligestilling i ægteskabslovgivningen - en radikal
mærkesag, som har stor
betydning for ham
personligt, og som vækker
både begejstring og
bestyrtelse rundt om omring
i landet.
Se filmen

Republikansk tillykke til Margrethe
En begivenhed, der om
noget har domineret
avisernes overskrifter i løbet
af januar har været
Dronning Margrethes 40 års
regeringsjubilæum. Midt i al
den royale fejring, galla,
pomp og pragt har MF for
Radikale Venstre Zenia
Stampe beskrevet, hvordan
det er at være republikaner

og sætte spørgsmålstegn
ved monarkiets
eksistensberettigelse.
Omverdenen er mildt sagt
ikke altid lige forstående,
selvom op i mod 1 mio.
danskere faktisk støtter
Zenia Stampes synspunkter.
Læs mere

Download "Den radikale fortælling"
Hvilke store udfordringer
står Danmark over for? Hvad
er Danmark skabt af, og
hvilke værdier er bærende
for vores udvikling? Hvilken
rolle har Radikale Venstre
haft, og hvilken skal partiet
have fremover? Alle disse
temaer blev formuleret på et
arbejdsmøde på
Christiansborg i foråret 2010

og senere diskuteret under 5
kreative workshops
forskellige steder i landet.
Det er blevet til bogen "Den
radikale fortælling," skrevet
af en lang række
folketingsmedlemmer og
kandidater.
Download bogen

Afghanistan er godt på vej
Om få år skal de danske
soldater ikke længere
indsættes i kamphandlinger i
Afghanistan, og de
udenlandske tropper vil
langsomt blive trukket ud af
landet. Sikkerhedsansvaret

oafghanske betjente med
efteruddannelse. Danmarks
radikale udviklingsminister
Christian Friis Bach har
besøgt polititræningscenteret i Helmandprovinsen
i Afghanistan.

skal overdrages til
afghanerne selv. Derfor
tager bl.a. danske politifolk
rundt og hjælper de

Læs mere

Nyt fra Radikale Venstres udvalg
Radikale Venstre har tre
typer af udvalg:
Vedtægtsbestemte,
dialogfora og
programudvalg. Næsten alle
udvalg er åbne for ethvert
medlem af partiet. Et
dialogforums opgave er
inden for et afgrænset
politikområde at fremme
politisk debat og oplysning,

imens programudvalg har til
opgave at skrive et politisk
program for et bestemt
emneområde.
Udvalgskoordinatoren giver
her en status over
udvalgenes arbejde samt en
vejledning i, hvordan
interesserede kan komme til
at deltage.
Læs mere

Tak, tak og atter tak!
Er du blandt de mere end
1.000 medlemmer, der
støtter den radikale
valgfond? Så skylder vi dig
en kæmpe tak! Med din
støtte kan vi markere os
med kampagner og annoncer
også mellem valg.
Det er vigtigt, at du bliver
ved med at bidrage med et
fast beløb hver måned, så vi

kan være forberedt til
forbeholdsafstemning,
kommunalvalg, regionsvalg,
EP-valg og folketingsvalg.
Endnu engang tak!
Tilmeld valgfond
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