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"Hvordan gør vi det mere
attraktivt og spændende
at være aktiv i Radikale
Venstre i fremtiden?
Hvordan bliver vi bedre til
at begejstre, mobilisere
og fastholde aktive, der
skaber merværdi til
partiets arbejde og
udvikling?"

Det var de to hovedspørgsmål, som
radikale kommuneforeningsformænd og
hovedbestyrelsesmedlemmer skulle
diskutere, da Radikale Venstre
inviterede til idemøde i Odense lørdag
d. 20. april. Svarene kom vidt omkring.
Radikale Venstres landsformand Klaus
Frandsen fortæller her Radikal Politiks
læsere om, hvad der kom ud af mødet,
og om hvorfor medlemmernes aktive
engagement er så afgørende for partiet.
"I modsætning til nogle af de politiske
kommentatorer, tror vi jo stadig fuldt
og fast på, at medlemmernes
involvering er livsvigtigt for vores parti,
i alt hvad vi gør," fastslår Klaus
Frandsen.
Læs interviewet

Vækstplan DK skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden
Efter lange forhandlinger har

Margrethe Vestager og

regeringen med et bredt
flertal henover midten
indgået en aftale om en
vækstplan, der skal skabe
flere private job. Vækstplan
DK forventes at skabe øget
vækst og helt op imod
150.000 nye arbejdspladser
løbende frem mod 2020.
Radikale Venstres leder

gruppeformand Sofie
Carsten Nielsen forklarer her
om detaljerne i den
ambitiøse plan.
Læs mere

Dialog om folkeskolereformen
Tirsdag d. 16. april tog Lotte
Rod imod på Christiansborg.
Den radikale børne- og
undervisnings-ordfører
havde inviteret til et
dialogmøde omkring
regeringens folkeskolereform, og alle var velkomne
- radikale såvel som ikkeradikale, lærere såvel som
ikke-lærere.

Radikal Politik var med på
dagen, hvor misforståelser
blev opklaret, meninger
udvekslet og Lotte Rod fik
inputs, hun vil gå videre med
i sit arbejde for at gøre en
god skole bedre.
Læs reportagen

Offentlighedslov skal evalueres
Folketingets Ombudsmand
vil om tre år redegøre for
myndighedernes anvendelse
af to omdiskuterede regler i
den nye offentlighedslov,
nemlig reglen om ministerbetjening og folketingspolitikerreglen. Det har
regeringen aftalt med V og
K. På baggrund af
redegørelsen vil regeringen

evaluere den nye offentlighedslov. "Evalueringen skal
sikre, at loven bliver brugt
som det er hensigten, nemlig
til at give politikerne et
arbejdsrum. Det har aldrig
været hensigten at
mørklægge Slotsholmen,"
siger den radikale retsordfører Jeppe Mikkelsen.
Læs mere om aftalen

Årets folkemøde på Bornholm: Debat i øjenhøjde
Mere end 200 arrangører har
allerede meldt deres
ankomst på årets folkemøde
på Bornholm, og antallet af
deltagere forventes at snige
sig op på over 30.000. En
række radikale folketingsmedlemmer og ministre har

det, han kalder "en politisk
udgave af Roskilde
Festivalen". Han opfordrer
alle radikale, unge såvel som
gamle, til at dukke op og
tage snakken.
Se hvordan du deltager

meldt deres ankomst. En af
dem er Uffe Elbæk, der
allerede nu glæder sig til

og læs interviewet med
Uffe Elbæk

Danske værdier er under pres - fra Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti har på det
seneste angrebet
regeringens værdipolitik.
Men det er i virkeligheden
Dansk Folkeparti selv, som
lægger pres på danske
værdi. For de handler om
frihed og tolerance, og derfor
har regeringsskiftet i 2011
været af afgørende
værdipolitisk betydning,

siger Radikale
Venstresintegrationsordfører
Liv Holm Andersen. Hun
peger på afskaffelsen af
pointsystemet, hævelsen af
den kriminelle lavalder og
virkeliggørelsen af
homovielser som nogle af SR-SF's største sejre på
området.
Læs interviewet

Al info om kommunal- og regionalvalg samlet et sted
Er du kandidat til det
kommende kommunal- og
regionalvalg? Så har
Radikale Venstre allerede nu
et væld af tilbud og services
parat til dig, så du kan være
bedst muligt klædt på til at
føre en god valgkampagne til
efteråret. Lokale
vælgeranalyser, fundraising
via SMS, håndbøger til

politikudvikling,
pressearbejde, events,
sociale medier og indføring i
det kommunale valgsystem
er bare nogle af de mange
tilbud.
Læs mere (kræver login)

Reformer i hus - SU og EU
Jeg ved, der er meget, der skygger. Vores
børns lærere var lock-outede i næsten 4
uger, før der blev grebet ind ved lov i
Folketinget. Det kommer til at tage tid at
skabe en god og ordentlig stemning i
folkeskolen igen. Og der er utilfredshed med
offentlighedsloven i det radikale bagland.

Men prøv alligevel lige at stoppe op engang.
Vi er ikke halvvejs i året endnu, og vi har
gennemført to omfattende reformer og en
enorm vækstplan. Det hele med meget
bredt flertal. Det er da opgør med
blokpolitikken, der vil noget. Men det er
andet end det. Det er store politiske forlig,

Det er helt legitimt, og vi stiller i
folketingsgruppen op til debat af disse
emner i hele landet i øjeblikket.

der er forhandlet i hus uden at skulle
underlægges Enhedslistens uansvarlige
økonomiske linje eller at skulle betale DF
ved kasse 1.
Læs Sofie Carsten Nielsens klumme

Tillykke til nye danske statsborgere

I april slog Folketinget for
ottende gang dørene op til
den traditionsrige
statsborgerskabsdag, som
Radikale Venstre tog
initiativ til i 2006.

Radikale Venstres indfødsretsordfører
Zenia Stampe var med og fortæller her
Radikal Politiks læsere om dagen, som
for hende personligt er noget "ganske
særligt" - en dag, hvor alle de nye
danske statsborgere, bliver fejret og får
lov til at se det danske folkestyre på
tæt hold.
Læs mere

Hovedstaden holdt årsmøde
Radikale Venstres største
vælgerforening,
Hovedstadens Radikale
Venstre, holdt sit årsmøde
den anden lørdag i april. Her
skulle der vælges
formandskab og
folketingskandidater,
stemmes om politik - og
festes med radikale
partifæller. Det blev til en

dag med politisk debat,
kommunalvalgsvisioner og
ubudne, syngende gæster.
Kandidat til kommunalvalget
i København Tommy
Petersen fortæller her om
arrangementet.
Læs reportagen

"Unges valgdeltagelse er et fælles ansvar"
Valgdeltagelsen blandt de
unge er markant lavere end

lyst til at stemme. Tag en
snak med dem og fortæl

hos den øvrige befolkning.
Allertydeligst ses denne
tendens hos unge
nydanskere, hvor under en
tredjedel stemmer. Radikale
Venstres kommunalordfører
Marlene Borst Hansen
mener, at vi har et fælles
ansvar for at give de unge

dem om kommunal- og
regionalvalgets store
betydning for deres hverdag,
lyder nogle af den radikale
ordførers opfordringer.
Læs indlægget

Få briefs fra Radikale Venstre direkte i din indbakke
Hvilke socialpolitiske
resultater har regeringen
opnået? Hvad er op og ned
på vækstplanen? Hvordan
hænger kontanthjælpsreformen sammen? Dette og
meget mere kan du nu få
svar på ved at tilmelde dig
en service, som sender dig
briefs fra Radikale Venstres
sekretariat direkte til din

indbakke. Et brief er et to til
tre siders forklarende
dokument, som bliver
udarbejdet, fx når
regeringen lancerer et nyt
udspil, en aftale bliver
indgået, eller et forlig
kommer i hus. Alle
medlemmer kan tilmelde sig
(kræver login).
Tilmeld dig briefs

Nyt fra Radikale Venstres programudvalg
Radikale Venstres spritnye
programudvalg, 'Privat
jobskabelse', har nu haft sit
første møde. Men du kan
stadig nå at følge udvalgets
arbejde og deltage i
debatten ved at tilmelde dig
udvalgets websted på
radikale.dk. Derudover har
programudvalget 'Ny
grundlov' sendt et

diskussionsoplæg i høring, så
du kan debattere det i din
kommuneforening og
komme med inputs. Endelig
kommer programmet 'Bedre
sundhed for de samme
penge' til endelig behandling
på hovedbestyrelsesmødet
d. 4. maj.
Læs mere

Udviklingsministeren udgiver gratis e-bog
Som den første danske
minister udgiver Christian
Friis Bach nu en gratis ebog. Den 143 sider lange
bog har fået titlen "Det er
min stol", og heri fortæller
den radikale
udviklingsminister om,

hjertegribende fortællinger
om mennesker han har mødt
i nogle af verdens fattigste
lande, håber ministeren at
skabe debat og forståelse
omkring Danmarks
udviklingshjælp.

hvorfor udviklingsbistanden
er så nødvendig. Gennem
både morsomme og

Hent bogen

Se duel med DF og deltag i debatten
Torsdag den 2. maj mødes
Margrethe Vestager til duel
med partileder Kristian
Thulesen Dahl (DF). Se med
på DR1, hvor duellen sendes
live kl. 20. Efter debatten
sidder gruppeformand Sofie
Carsten Nielsen klar til at
svare på spørgsmål om alt
fra vækstplan til
værdipolitik.

Du kan stille spørgsmål til
Sofie og deltage i debatten
via Twitter. Spørgetimen er
den seneste i en række af
åbne debatmøder på nettet,
hvor radikale ministre og
folketingsmedlemmer har
svaret på spørgsmål om SUreform, folkeskolereform og
mange andre emner.
Se tidligere spørgetimer

Kom med på Radikale Venstres sommerhøjskole
Kunne du tænke dig at
tilbringe en uge i
naturskønne omgivelser,
hvor du får mulighed for at
diskutere politik med
Margrethe Vestager, Martin
Lidegaard, Morten
Østergaard, Manu Sareen,
Christian Friis Bach og
mange andre radikale
profiler og

samfundsdebattører? Nu har
du muligheden. Sammen
med Ry Højskole inviterer
Radikale Venstre nemlig til
politisk sommerhøjskole 23.29. juni. På programmet er
politiske workshops,
debatter, foredrag og
selvfølgelig masser af hygge.
Læs mere

Masser af nye varer i webshoppen
Radikale Venstres webshop
bugner med nye varer, som
kan bruges til kommunal- og
regionsvalget. Her er både
ting til at dele ud på gaden
og ting til at tage på og vise
de radikale farver. Papkrus
til kaffen, vindmøller til

keyhangers, farveblyanter
m.m. For at både små og
store kampagnebudgetter
kan følge med, er priserne
på varerne blevet holdt lave
- uden at der dog er gået på
kompromis med kvaliteten.

børnene, flag, klistermærker,
T-shirts, hættetrøjer, jakker,

Besøg webshop
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