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En del af fornyelsen

Politisk leder Morten Østergaard ser tilbage på et folketingsår med Radikale Venstre i opposition, et nyt flertal på Tinge og Løkke tilbage i statsministerstolen. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix)

Der er nu gået et år siden
valget, hvor Løkke tog
over, et nyt flertal blev
formet, og Radikale Venstre kom i opposition.
Morten Østergaard gør
status og udpensler en ny
vej – væk fra Christansborgs
fnidder, SR-regeringens
centralisme og Løkkes
kortsigtethed.

spørgsmålet: Hvordan synes du, tiden siden valget
er gået?
Det er nu et år siden, danskerne gik til valgurnerne
og stemte et nyt flertal ind i Folketingssalen. Det
betød et farvel til SR-regeringen og et gensyn med
Lars Løkke på statsministerposten, skønt Venstre fik
det dårligste valgresultat i 25 år. Ifølge Morten
Østergaard har den nye regering primært brugt
tiden på kortsigtet symbolpolitik:
”Arbejdet i Folketinget føres i øjeblikket fra tue til
tue. Der er en masse taktiske spil og christiansborgfnidder, smykkelove og ytringsfrihedsindskrænkninger. Tomme tiltag som er designet for at vise handlekraft men intet gør for at skabe en bedre fremtid
for dem, der kommer efter os. Man overhører jo
fuldstændig det vink med en vognstang, vælgerne
gav os sidste år.”

Af Jesper Boe Jensen
”Jeg ville ønske, jeg kunne pege på bare én beslutning, der er taget i Folketinget det forgangne år,
som for alvor vil gøre en positiv forskel for mine
børns fremtid. Men det kan jeg ikke.”

Den politiske leder peger på, at mange danskere
fravalgte de gamle, regeringsbærende partier på
valgdagen d. 18. juni 2015. Faktisk fik S, R, V og K til
sammen det dårligste valg i mands minde og sidder
nu på kun godt halvdelen af Tingets mandater.

Med den dystre konstatering indleder Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard sit svar på

Kan du slet ikke nævne nogen gode ting, regeringen
har gjort siden dens tiltrædelse?

”Vi har da stemt for nogle af deres lovforslag hist og
pist. Men intet af det forsøger at skabe en bedre
fremtid for vores børn. Nej, regeringen og deres
flertal gør det modsatte. Skærer ned der, hvor vi kan
sikre, vi har noget at leve af fremover, uddannelse
og forskning. Man skærer ned der, hvor vi kan gøre
en forskel i verden, udviklingsbistanden. Man skærer
ned der, hvor vi kan sikre, vi efterlader planeten i en
nogenlunde tilstand til vores efterkommere, grøn
omstilling, vandmiljø, energiområdet. Det er er ikke
bare små politiske uenigheder. Nej, det er en forskel,
der er fundamental.”
Sikken et spild af tid
Den radikale leder er altså stærkt kritisk over for den
linje, Venstre-regering har lagt. Men hvordan ville
tingene egentlig se ud, hvis mandaterne var faldet
anderledes ud for et år siden, og SR-regeringen var
fortsat? Her vælger Morten Østergaard at fremhæve
særligt ét politikområde, hvor forskellene ville være
markante. Flygtningepolitikken:
”Vi ville ikke have spildt trekvart år på symbolpolitik
og ramponering af Danmarks image ude i verden
som humanitær stormagt. Vi ville have fokuseret på
det, vi også gjorde i regeringsperioden, nemlig hvordan vi kan få folk i arbejde hurtigst muligt. Derfor er
det også med beklagelse, jeg har måttet konsta- ▷

▷ tere, at socialdemokraterne er gået med på den
galej, Venstre og Dansk Folkeparti anfører, der
handler om at forringe forholdene på asylcentrene,
stramme reglerne og indføre en smykkelov, der fik
omverden til at kigge kritisk og undrende på
Danmark, men som stadig har til gode at blive
anvendt i praksis. Tænk hvor meget diskussion og
politisk fokus, der var på det. Sikken et spild af tid.”
Men vælgerne ville det anderledes, og derfor har
Radikale Venstre nu et år befundet sig i rollen som
oppositionsparti. Dog ikke et passivt et af slagsen,
vel at mærke:
”Tænk at der ikke har været større loyalitet blandt
de partier, der har bragt Løkke til magten. Det er da
en underlig indstilling, at bekrige hinanden internt i
stedet for at løfte ansvaret og sætte en dagsorden,
der rækker bare en lille smule ind i fremtiden. Men
det positive er, at det måske tvinger regeringen til
at søge bredere flertal, når der skal tages hul på de
store spørgsmål, der trænger sig på. Det er nogle af
de ting, vi gik til valg på, det grønne område, det
sociale, økonomien. Og her er vores ambition at
signalere, vi ikke fører gold oppositionspolitik, vi er
klar til at være med til at finde løsninger på problemerne.”
Det store værdiskred
Men det skal være reelle problemer, ikke bare
symbolpolitik, understreger Morten Østergaard:
”Noget af det, der er lykkedes for os dette folketingsår, er at vise hjerteblod. At vores værdier ikke er
i skred, bare fordi vi står i en humanitær flygtningekrise af hidtil usete dimensioner. Det er jo netop i
krisetider, man har brug for at stå fast på sine
værdier, og dem sælger vi ikke ud af, om så 150
mandater i Folketinget er klar til at lave begrænsninger i ytringsfriheden eller stække retssikkerheden.”
Det virker som om, du er blevet overrasket over,
hvordan nogle af de andre oppositionspartier har
ageret?
”Jeg er blevet overrasket over den lethed, hvormed
man har kunnet gøre vold på fundamentale værdier
så som grundlæggende frihedsrettigheder og værdighed og ligeværd i forhold til andre mennesker.
Der er sket et stort værdiskred, hvor vi ser, at ting,
jeg aldrig troede skulle vedtages, stemmes igennem
med langt over hundrede mandater, typisk fra S, O
og V. Det efterlader os jo så i en oppositionsrolle,
hvor vi tit har været dem, der bliver nødt til at råbe
vagt i gevær.”
Bannerførere for det inddragende demokrati
Ellers er noget af det, den politiske leder med størst
glæde ser tilbage på i det forgangne år, mødet med
radikale ildsjæle rundt omkring i landet.
”At komme rundt i baglandet og diskutere, hvad det
er for et håb og en ambition, vi har for igen at drive
Danmark fremad, den iderigdom og smittende
gejst, der er blandt medlemmerne – det har virkelig
været en opløftende oplevelse efter en lang regeringsperiode og et skuffende valg. Det er noget, der
genoplader batterierne, og som jeg tager med ind i
det daglige arbejde på Christiansborg.”

“Jeg drømmer om, at
Radikale Venstre kan være
katalysator for en ny politisk
kultur i Danmark, hvor partierne allierer sig om at skabe
en bedre fremtid for vores
børn i stedet for politiske
drillerier og bogstavslege.”
Er det en af fordelene ved ikke længere at sidde på
et regeringskontor? At man har tid til at komme
rundt at snakke med baglandet?
”En af lærerne ved at sidde i regering har i hvert fald
været, at det ikke går at forpuppe sig med magten.
Vi må erkende, at selvom vi på lange træk kunne se,
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at de ting, vi gjorde i regering, havde en positiv
effekt for Danmark og danskerne, så var der en
fornemmelse af, at magten lukkede sig om sig selv.
Der har været en berettiget kritik af, at der var for
meget centralisme og for langt mellem politikere og
borgere. Næste gang vi får magten, må vi ikke gå i
samme fælde. Vi skal være bannerførere for et langt
mere inddragende demokrati i Danmark, der ikke
bare reduceres til en valghandling hvert fjerde år.
Folk skal føle, at vi i Radikale Venstre er dem, der på
den ene side altid siger, hvad vi mener, men at vi
også hele tiden er klar på at blive klogere. Vi interesserer os ikke kun for, hvad vi kan få vedtaget i Folketinget, men også hvordan det kommer til at fungere
ude i den virkelige verden,” forklarer Morten Østergaard.
En del af fornyelsen
På samme måde har folketingsgruppen også antaget
et dobbeltsigte, når det kommer til arbejdet på
Tinge, fortæller den politiske leder. Det handler om
på den ene side at være skarp i kritikken omkring
den politik, der blive ført, men på den anden side
også fremlægge konkrete udspil og søge indflydelsen. Og det er en arbejdsform, man vil tage med
videre ind i det kommende folketingsår, understreger Morten Østergaard.
”Den kritik, danskerne viste det politiske establishment ved folketingsvalget og folkeafstemningen,
den skal tages alvorligt. Derfor skal Radikale Venstre
være en del af fornyelsen. Jeg insisterer på, vi skal
søge aftaler med alle, der vil, så længe det handler

om at skabe en bedre fremtid og ikke bare vinde
næste valg. Så er jeg ligeglad med, om man er højreeller venstreorienteret, rød eller blå eller gul. Vi skal
ikke tillade os at blive talt ned i den ene eller den
anden blok. Så overhører vi helt signalerne og mistilliden fra vælgerne til den måde, politik drives på.”
Men det første år i spidsen for et oppositionsparti er
ikke det eneste jubilæum, Morten Østergaard kan
fejre disse dage. 17. juni var partilederens 40 års
fødselsdag. En dag der bliver markeret blandt andet
med en reception holdt af landsformand Svend
Thorhauge på det bornholmske folkemøde samt en
fest i det aarhusianske bagland, hvor Morten Østergaard er opstillet. Og selvom han hævder, at 40 år
er ”ingen alder”, så giver det skarpe hjørne alligevel
anledning til noget refleksion:
”I de 11 år, jeg har siddet i Folketinget, har jeg
prøvet lidt af hvert. Jeg har prøvet at sidde i regeringen og opposition. Jeg har prøvet gode valg og
dårlige valg. Det er en ballast, der giver mig en form
for positiv frustration. Jeg drømmer om, at Radikale
Venstre kan være katalysator for en ny politisk kultur
i Danmark, hvor partierne allierer sig om at skabe en
bedre fremtid for vores børn i stedet for politiske
drillerier og bogstavslege. Det, at jeg har prøvet lidt
af hvert, har gjort, at jeg på en eller anden måde er
blevet immun over for det der christiansborgfnidder.
Det giver mig ingen energi. For mig er det ikke nok
bare at vinde næste valg. Nej, vi skal ændre selve
den måde, hvorpå politik drives på her i landet. For
bestandigt.”
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Fremtiden, friheden
og fællesskabet

Grøn redningsplan

Over hele den vestlige verden vender befolkningerne det etablerede politiske
miljø ryggen. Det er blevet for meget magt for magtens skyld og for lidt reelle
visioner og løsninger for at skabe et bedre samfund.
Radikale Venstre er funderet i en grundlæggende tro på fremtiden, friheden og
fællesskabet. Var man i tvivl, forsvandt den i mødet med gode radikale over hele
landet, som igennem foråret har taget imod invitationen til at lægge kritikken
af det nuværende flertals kortsigtethed og fremmedfrygt til side og i stedet
formulere håb for en fremtid, der er værd at kæmpe for.

Regeringen vil give landbruget
mulighed for at gøde mere. Det
resulterer i en merudledning af
kvælstof, der vil forringe vandmiljøet i Danmark markant. Derfor
præsenterer Radikale Venstre nu
en grøn redningsplan med en
række tiltag, der bl.a. genindfører randzoner, begrænser kvælstofudledning og fremmer økologien.
”Vi tror på, at vi kan gøre dansk landbrug både grønnere og sundere – og dermed skabe en ny balance
mellem natur og landbrug i Danmark, der rent faktisk kan hjælpe dansk landbrug tilbage på sporet,”
siger Radikale Venstres landbrugsordfører Ida Auken.

Det nytter ikke noget kun at myldre rundt i det politiske maskinrum, hvis der
ikke også er en ambition om at bestemme retningen for skibet.
Det starter med børnene. Vi vil insistere på at se på hele verden med deres øjne.
Vi vil tage hånd om miljø og klima – for deres skyld. Vi vil investere i deres
opvækst, så de ikke bare bliver dygtige, men også glade, kreative og
fællesskabssøgende medborgere. Det er fremtiden.
Og vi respekterer hvert menneskes ligeværdige ret til et liv med muligheder.
Uanset om man er født og opvokset her eller lige kommet hertil.
Mangfoldigheden er en styrke – ikke en svaghed. Det er friheden – og den bliver
vi aldrig færdige med at kæmpe for.
Vi vil et samfund, hvor alle har noget at stå op til. Hvor ingens bidrag er for småt.
Hvor flere og flere vil være noget for nogen, så alle føler, at dagen ikke havde
været den samme uden dem. Og hvor vi, som kan, ikke er blege for at give et
ekstra nap, for at vi kan gøre mere for dem, der har brug for en ekstra hånd for
at få deres liv til at hænge sammen. Det er fællesskabet.
Vi bliver aldrig trætte af at tage ansvar. For med ansvaret kommer muligheden
for at præge retningen. Og vi er klar til at samarbejde med hvem som helst, når
bare kursen er den rigtige.
På Christiansborg trives og dyrkes frygten for fremtiden. Ideen om at den
politiske opgave er at gøre i morgen ligesom i går. Derfor er vi ikke imponerede
af Venstre-regeringens første år.
Men hos os radikale trives ambitionerne om et bedre samfund. Vores opgave er
at få håbet til at smitte andre. For vi har vist, at vi kan gøre drømmene til virkelighed, når vi først sætter os det for. Vi kan præge verden, når vi går forrest.
Jeg ønsker jer alle en god sommer. Og jeg gør det med håbet om, at det
kommende folketingsår bliver et år, hvor vi sætter frygten i skammekrogen og
tager hul på at forme fremtiden. I så fald står vi på spring for at tage fat.

Morten Østergaard
Politisk leder

Færrest muligt kampfly
Radikale Venstre har lanceret et
nyt forsvarsudspil, ”Dansk forsvar
i den nye verdensorden”, der
kommer i forbindelse med, at
Danmark står over for at skulle
købe nye kampfly. Flyene skal
passe ind i et slankere forsvar,
som fokuserer på det, vi er bedst til: konfliktforebyggelse, fredsopbygning og humanitær hjælp,
mener forsvarsordfører Martin Lidegaard:
”Vi skal have så få kampfly som muligt. Danmark skal
stadig være engageret i internationale operationer,
men lad os fokusere mere på kombinerede, forebyggende indsatser og mindre på de rene militære
bidrag, når skaden er sket.”

Fremtidens folkeskole
Ildsjælene Le Lyby og Kristine
Kryger har sammen med Radikale
Venstres skoleordfører Marianne
Jelved taget initiativ til debat- og
videndelingsplatformen Fremtiden Fælles Folkeskole. Her kan
skoleledere, lærere, politikere,
eksperter, forældre og andre, der interesserer sig for
folkeskolens udvikling, komme til orde i konstruktive
dialoger om fremtidens folkeskole.
På siden vil der være redaktionelle artikler, der
belyser mange sider af skolens virksomhed samt et
’community’, hvor alle kan bidrage med erfaringer
fra hverdagen i folkeskolen - eksemplariske såvel
som kritiske.
Læs mere på www.fffskole.dk

Har du fået ny mail?
Har du fået ny e-mailadresse?
Eller har du aldrig fået oplyst
Radikale Venstre om, hvordan vi
kan maile til dig?
Så gå ind og opdater dine oplysninger på medlemssiden på radikale.dk. Når vi har din e-mailadresse, kan vi for
eksempel sende dig nyhedsbreve, indlæg fra MF’ere
og landsformandsskabet, informationer om kampagner og valgkampe, invitationer til landsmødet
og andre medlemsarrangementer og meget andet.
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Derfor håber vi, at du vil oplyse os om din nuværende e-mailadresse. Det kan du gøre nemt og
hurtigt via dette link: bit.ly/RVmedlem

Det handler om #Menne
Dialog med borgerne er en
essentiel del af det at være
MF’er for Radikale Venstre.
Derfor er #MenneskerMedMeninger så vigtig for den
radikale folketingsgruppe.
Siden projektet blev søsat
sidste år, har politikerne
været rundt i landet og talt
med mennesker om grøn
omstilling, udkantsproblematikken og flygtningestrømmen. Målet er at få
omsat idéer fra baglandet,
den brede befolkning og
dem, der er i berøring med
problemstillingerne, til
politik, der virker.

Men det har også været en spændende oplevelse
og en sjov dag fortæller Britt.
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“Jeg synes, det er noget af
det mest inspirerende
arbejde, vi har lavet i folketingsgruppen i mange år,
fordi vi kombinerer en aktiv
involvering af medlemmer
og ildsjæle i baglandet med
at invitere kapaciteter uden
for partiet til at komme med
ind i det radikale maskinrum
og være med til at udvikle
nye idéer.”

Hvordan ser fremtidens landbrug ud? Hvordan får vi
flygtninge i job? Og ikke mindst i bolig? Det er nogle
af de problemstillinger, som Radikale Venstres folketingsgruppe har rejst landet tyndt for at undersøge
under overskriften #MenneskerMedMeninger.#tegnet er tilføjet for at angive det hashtag, der
bruges til at omtale projektet på sociale medier.
Målet er dels at få input til politikudviklingen på
Christiansborg, dels at få en bedre fornemmelse af,
hvordan problemstillingerne ser ud lokalt i borgernes
hverdag.
De radikale folketingsmedlemmer har ca. en gang
om måneden været ude i en by, kommune eller
region for at tale med mennesker om den problemstilling, gruppen har sat sig for at undersøge. De
forsøger altså alle at besvare det samme spørgsmål
ved at drage til nær og fjern og spørge danskerne.
Men intet af det ville være muligt uden lokale, engagerede kræfter, der kan finde frem til den landmand,
der dyrker økovin eller det lokale supermarked, der
har haft succes med at integrere flygtninge.
Lokalt engagement
En af disse lokale kræfter er Britt Isabell Olsen, der
er bestyrelsesmedlem i Fredensborg Radikale
Venstre. Hun arrangerede #MenneskerMedMeninger, da dialogdagen kom til deres kommune. Her
forsøgte de radikale folketingsmedlemmer Martin
Lidegaard og Morten Østergaard at finde svar på
spørgsmålet: hvordan ser fremtidens landbrug ud?
Den udfordring greb Britt, og hun skabte en hel dag
centreret om økologi. De besøgte bl.a. økologiske
landbrug og holdt borgermøde, hvor Coop, Årstiderne og fonden Verdens Rigeste Landmænd var
blandt deltagerne.
”Jeg havde selv travlt, men jeg tænkte, hvis Martin
og Morten vil herop at se noget landbrug, så skal de
det. Så jeg sagde ja til opgaven, og så gik jeg ellers
bare i gang, ” fortæller Britt.
Det har bestemt været hårdt at arrangere fire
besøg, en uddeling og et borgermøde helt alene.
Det har trukket på fritiden og fyldt op i indbakken.

”Min telefon har været rødglødende. Det har fyldt
rigtig meget i min kalender, men det har været
sjovt. Det kræver et overblik, et overskud og et
ekstra gear, ” siger Britt.
”Og det har jeg, ” tilføjer hun.
Selvom det har været en stor mundfuldt at afholde
#MenneskerMedMeninger alene, holder Britt dog
fast i, at der ikke er noget facit på, hvordan man skal
gribe det an, hvis man selv vil prøve kræfter med
det i sin egen kommune. Man kan være en større
flok om arbejdet, eller man kan arrangere det alene.
Det er op til en selv, mener hun.
”Alt kan jo lade sig gøre. Der er ikke noget endegyldigt svar på, hvordan man kan gøre det, ” siger Britt.
At møde virkeligheden
Det radikale folketingsmedlem Martin Lidegaard har
med stor begejstring og engagement deltaget i
projektet. Han er opstillet i Nordsjællands Storkreds,
og han finder det særligt brugbart, at hele gruppen
tager ud og søger svar på den samme problemstilling på samme tid, forskellige steder i landet. Han
lægger især vægt på mangfoldigheden i #MenneskerMedMeninger.

- Martin Lidegaard
”Jeg synes, det er noget af det mest inspirerende
arbejde, vi har lavet i folketingsgruppen i mange år,
fordi vi kombinerer en aktiv involvering af
medlemmer og ildsjæle i baglandet med at invitere
kapaciteter uden for partiet til at komme med ind i
det radikale maskinrum og være med til at udvikle
nye idéer, ” siger Martin.
Martin har, sammen med resten af folketingsgruppen, besøgt mennesker, der har gjort ham
klogere på problemstillinger, der er vigtige for det

radikale projekt. Han lægger særligt vægt på, at det
handler om at besøge folk, der hvor de er. Det,
mener han nemlig, giver en helt anden oplevelse,
end når de kommer ind på Christiansborg og fortæller om deres oplevelser.
”Jeg synes, det fungerer knivskarpt at besøge folk,
der hvor de arbejder. Altså folk, der arbejder med
integration såsom private virksomheder, der tager
flygtninge til sig og landmænd, der har banket
bæredygtigt landbrug op af den sorte muld. De har
jo per definition forstand på deres metier, og de vil
enormt gerne fortælle om den. Det viser også en
stor anerkendelse og respekt for deres arbejde, at
man kommer ud til dem og snakker med dem, ”
fortæller Martin.
Men det er ikke kun besøgene, der kan rykke noget
for den tidligere udenrigsminister. Han fremhæver
også de borgermøder, der er blevet afholdt i radikalt regi flere steder i Danmark. Her er meningerne
mindre entydige men mindst lige så stærke.
”Borgermøderne har også fungeret utrolig godt.
Her får man helt konkret samlet nogle interessenter
under det samme tag. Og borgere, der bare er interesserede, kan også komme at være med til at finde
fælles svar, ” siger Martin.
Fra meninger til politik
#MenneskerMedMeninger er ikke bare en vidensbank eller et ualmindeligt langt hashtag, det afføder
også reelle politiske udspil. Det kan altså godt rykke
noget i partiet, når baglandet, borgere og brugsfolk
tager del i den fælles samtale om Danmarks fremtid.
”Til borgermødet om fremtidens landbrug nåede vi
faktisk at udvikle en vision for fremtidens landbrug
herunder konkrete politiske tiltag i samarbejde med
både landmænd, grønne organisationer og Coop.
Og det kommer vi til at tage med videre i vores eget
arbejde, ” fortæller Martin.
Men det er ikke alle besøg, der munder ud i ny
radikal politik, fortæller han. Det kræver nemlig
mange ressourcer at omsætte viden til udspil, og
derfor er det her, fokus skal være fremadrettet. Det
er en proces, der løbende bliver bedre, men det
fordrer prioritering, forklarer Martin.
”Vi lægger rigtig mange arbejdstimer i det, og
derfor skal vi være bedre til at samle det op og få
egentlige politiske forslag frem. Det tror jeg sagtens,
vi kan. Vi er også blevet bedre til det. Men det er
noget, der virkelig skal prioriteres.”
I Fredensborg Kommune har den radikale bestyrelse
endnu ikke samlet op på dagen, men Britt kan godt
se for sig, at #MenneskerMedMeninger kan have
indflydelse på lokalpolitikken.
”Det kan godt være, at der kommer et eller andet
på bordet, som vi kan gå videre med,” siger Britt.
Om ikke andet, fortæller hun, så har de fået lidt politisk stjernestøv i Fredensborg.

Vil du være med?
#MenneskerMedMeninger skal indgå i Radikale Venstres fælles forberedelser frem mod kommunal- og regionsrådsvalget i 2017. Er du
kandidat, eller hjælper du en, som er, så få et radikalt medlem af
Folketinget ud at holde en #MenneskerMedMeninger-dag med dig.
Du kan få projektet til din kommune eller region ved at skrive til
Jakob Møller Fjorback Christensen på Jakob.Christensen@ft.dk eller
ringe på 6162 5336.

eskerMedMeninger

Fotos øverst: Martin Lidegaard på #MenneskerMedMeninger-besøg i Fredensborg. Foto nederst: Martin Lidegaard fremhæver bl.a. den række af åbne borgermøder, Radikale Venstre holdt
rundt omkring i landet gennem foråret, som et eksempel på en god måde at samles om at finde fælles svar på samfundets udfordringer. Her er det et borgermøde i Aarhus, hvor masser
af interesserede borgere samt Røde Kors, UNICEF og Venligboerne var mødt op for at diskutere flygtninge og integration.

Resolutionens ordlyd:
”Radikale Venstre vil støtte et forstærket fokus på spørgsmålet
om prioritering af medicin, herunder diskutere mulighederne
for et fremtidigt system, hvor beslutninger om medicin sker på
basis af åbenhed og gennemsigtighed, stærk faglighed samt
systematisk inddragelse af borgerne. Arbejdet bør inddrage
andre landes erfaringer med tilsvarende systemer, herunder
hvorvidt det har styrket dem i deres prisforhandlinger med
lægemiddel-industrien.”
Prioritering af medicin er vigtigt, mente de delegerede på Radikale Venstres landsmøde i efteråret. I foråret bakkede et enigt Folketing op. (Foto: Mikkel Østergaard/Scanpix)

Fra resolution til virkelighed
Der behøver ikke være langt
mellem at stille et resolutionsforslag på Radikale
Venstres landsmøde og så
se det forslag blive adopteret af Folketinget nogle
måneder senere. Det beviser
resolutionen ’Prioritering af
medicin’. Vi har talt med
en af resolutionsstillerne.
Af Jesper Boe Jensen
I foråret indgik Folketingets partier en aftale om
prioritering af sygehuslægemidler. Aftalen bør ses
som en stor sejr for Radikale Venstre, der har været
fortaler for prioriteringstanken, mens andre partier
blankt har afvist. Det mener en af stillerne af resolutionen ’Prioritering af medicin’, der blev ved-taget af
de delegerede på Radikale Venstres landsmøde i
september 2015, Karin Friis Bach.
”Der har jo været rigtig megen debat omkring prioritering især op til folketingsvalget, hvor mange politikere var ud at sige ’Nej, vi skal altså have råd til det
hele.’ Og der var det, vi sagde, vi radikale bliver nødt
til at stå fast, der skal prioriteres, og selvfølgelig kan
vi finde et godt system for, hvordan det kan gøres.”
Karin Friis Bach sidder i Hovedstadens regionsråd.
Hun har længe sammen med de øvrige radikale regionsrådsmedlemmer arbejdet for prioritering. I forbindelse med debatten om emnet, følte hun, der var
behov for at melde den radikale holdning klart ud.

Sådan opstod ideen til at stille et resolutionsforslag.
Også selvom hun aldrig har prøvet det før.
”Efter en række grundige diskussioner fik vi formuleret et forslag til resolutionstekst. Den sendte jeg
rundt nogle gange til de øvrige resolutionsstillere
og på den måde landede vi på den endelige formulering.”
Transparens og økonomisk ansvarlighed
Men hvorfor er prioritering radikal politik? Ifølge
Karin Friis Bach hedder nøgleordet økonomisk ansvarlighed:
”Jeg tror, det ligger radikale meget på sinde at være
økonomisk ansvarlige. Selvfølgelig har vi ikke bare
råd til det hele. Selvfølgelig kan industrien ikke bare
kræve en pris, som vi så betaler uden videre. Vi har
kun én pose penge i vores sundhedssystem. Hvis vi
bruger den på dyr medicin, er der noget andet, vi
må nedprioritere. Vi var jo havnet i en situation,
hvor noget medicin var blevet så dyr, at vi måtte
lave besparelser på hospitalerne og fyre læger og
sygeplejersker for at få råd. Der mener vi, man bør
se på, hvordan vi kan forhandle priserne ned, så vi
kan få mest sundhed for skatteborgernes penge.
Det er nærmest vores pligt,” siger Karin Friis Bach.
Men det er en forudsætning for prioritering, at der
er gennemsigtighed i processen og åbenhed omkring de etiske overvejelser, understreger regionsrådspolitikeren. Derfor nævner resolutionen også
’systematisk inddragelse af borgerne’.
”Det er meget radikalt at insistere på åbenhed. Vi
går ind for transparens i den offentlige sektor. Derfor
siger vi, lad os få noget borgerinddragelse og nogle
klare retningslinjer for, hvordan vi bruger sundhedskronerne. Det er vigtigt, for at vi kan få en folkelig
forankring af det her emne og en debat omkring de
etiske spørgsmål og dilemmaer, det rejser.”

Fra modstand til opbakning
Resolutionen fik stor tilslutning og blev vedtaget på
landsmødet. Efterfølgende holdt Karin Friis Bach og
nogle af de øvrige stillere møde med Radikale Venstres sundhedsordfører på Christiansborg, Lotte
Rod. Og i marts vedtoges så aftalen om prioritering,
der oplister syv overordnede principper, herunder
åbenhed, faglighed og mere sundhed for pengene.
Der var opbakning fra et samlet Folketing – selvom
mange, inklusive sundhedsministeren selv, havde
været modstandere året før. Lotte Rod udtalte da
også i forbindelse med aftalens offentliggørelse:
”Vi radikale har det med at få en masse bank, når vi
foreslår ting, tiden ikke er moden til endnu. Men
nogen skal jo presse på, ellers sker der ikke noget.
Og det er det hele værd, når det ender med at blive
til virkelighed.”

Hvad er en resolution?
På Radikale Venstres landsmøde fremlægges
og debatteres de såkaldte resolutionsforslag.
En resolution er et kort politiske budskab,
der gælder som landsforbundets politik de
næste to år. Hvert resolutionsforslag skal
have mindst 7 og maksimum 20 personer
som stillere. For at sikre medlemmernes
mulighed for at læse og grundigt overveje
resolutionsforslagene, skal disse indgives
godt en måned før landsmødets afholdelse.
Sidste frist for ændringsforslag til resolutioner er et par uger før landsmødet, og
kravene til stillere er de samme som til
resolutionen i sig selv. Efter debat af resolutionsforslagene, stemmer de landsmødedelegerede om resolutionsforslagenes
vedtagelse.

Landsmøde 2016
Sæt kryds i kalenderen og gør dig klar til årets politiske højdepunkt, det
radikale landsmøde, der i år holdes den 17.–18. september på Nyborg Strand.
Vi samles fra hele landet til to dages engageret politisk debat og festligholdelse af det radikale fællesskab. I år er fremtidens velfærd på dagsordenen,
og du er inviteret til at deltage og sætte dit politiske aftryk, hvad enten det
er som inspireret tilhører i salen, som aktiv på talerstolen eller i gruppesamtaler ved kantmøderne.
Landsmødets program
Lørdag den 17. september
• Indtjekning kl. 9.00
• Landsmødet åbnes af landsformand Svend Thorhauge kl. 10.00
• Landsformand Svend Thorhauge taler
• Politisk leder Morten Østergaard taler
• Politisk debat
• Frokost
• Beretning og perspektivering ved landsformand for Radikal Ungdom Victor Boysen
• Fortsat politisk debat
• Den politiske debat afrundes ved Morten Østergaard og Svend Thorhauge
• Fremlæggelse af resolutionsforslag og forslag til KRV17-valgudtalelse ved Svend Thorhauge
• Debat om resolutionsforslag og KRV17-valgudtalelse
• Oplæg til kantmøder
• Kantmøder. Tema: Fremtidens velfærd
• Reception for nye medlemmer
• Landsmødemiddag og fest kl. 19.30
Søndag den 18. september
• Politisk regnskab ved Svend Thorhauge kl. 9.00
• Godkendelse af regnskab for 2016
• Fastsættelse af kontingent for 2017 og vejledende for 2018
• Indkomne forslag
• Valg af landsformand og næstformand
• Europapolitisk perspektiv med Morten Helveg Petersen og Jens Rohde
• Politisk replik ved Morten Østergaard
• Debat og afstemning vedrørende resolutionsforslag og KRV17-valgudtalelse
• Valg af 15 medlemmer af HB og 5 stedfortrædere til HB
• Uddeling af Marianne-prisen
• Frokost
• Debat og afstemning vedrørende resolutionsforslag (fortsat)
• Takketale og afslutning fra landsformand
• Landsmødet slutter kl. 15.00
Med forbehold for ændringer

Yderligere informationer
I løbet af landsmødet vil der være hilsner fra gæstetalere.
Praktiske informationer, tilmelding, værelsesbooking, procedurer og program findes på Radikale Venstres
hjemmeside www.radikale.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til landsmødeansvarlig Rasmus Grønborg på
rasmus.gronborg@ft.dk
Hashtag for landsmødet er #rvlm16

Mere og bedre natur
Med et nyt naturudspil, Mere og
bedre natur i Danmark, hæver
Radikale Venstre den grønne overligger for naturtilstanden i Danmark. Målet er at skabe mere og
bedre natur i hele landet, så alle
danskere kan møde lærker, agerhøns og rådyr. Udspillet sigter bredt og peger på 10
virkemidler, der skal beskytte og udvikle vores natur.
Blandt forslagene er, at en tredjedel af Danmarks
areal skal være natur, drikkevandet skal beskyttes
langt bedre, sårbare landbrugsjorder omlægges til
natur, og at Danmark skal have flere naturparker.

Nye holdningspapirer
Da Radikale Venstres hovedbestyrelse var samlet til møde ultimo
maj, blev to holdningspapirer vedtaget: Grøn Økonomi og Deleøkonomi. Der blev også nedsat to
dialogfora: Sundhedspolitik og Erhvervs- og vækstpolitik, og tre
vedtagne politiske programmer blev midtvejsevalueret.
Husk at alle dialogfora er åbne for alle medlemmer.
Hvert dialogforum har en gruppe på medlemssiden
på radikale.dk, hvor man kan tilmelde sig. Derudover
offentliggøres holdningspapirer på radikale.dk hurtigst muligt, og evalueringerne indgår i bilagene til
hovedbestyrelsesmøderne. Alle medlemmer kan se
dagsordener, bilag og referater fra hovedbestyrelsesmøderne i gruppen HB-dokumenter for interesserede.

Stop radikalisering
Radikale Venstre har fremlagt en
pakke med ni tiltag, der skal styrke den fælles kamp mod radikalisering.
Blandt andet skal kristendomsfaget ændres til ’religion og etik’,
der skal afsættes forebyggelsespuljer til skoler og
klubber, der skal uddannes ressourcepersoner, der
kan modvirke radikalisering i lokalsamfundene, der
skal stilles krav om, at alle kommuner har en antiradikaliseringsstrategi, og så skal Kulturministeriet
med højskoler, efterskoler og folkeoplysningsforbund udarbejde en strategi for, hvordan den danske
folkeoplysningstradition kan gøres mere tilgængelig
for danskere med anden etnisk baggrund.

Energiske Helveg
Medlem af Europa-Parlamentet
for Radikale Venstre, Morten
Helveg Petersen, er efterhånden
en af de helt centrale spillere
inden for energiforsyning i Europa. Han sidder som næstformand
i parlamentets Udvalg for Industri, Forskning og Energi. For nyligt havnede han på
en 16. plads på listen over de aktører, der har mest
indflydelse på den europæiske energiunion. Og nu
har han så lanceret Energy Solutions, et tværpolitisk
og industrielt energinetværk i Bruxelles.
”Det endelige mål er at samle mennesker, der kan
samarbejde om at finde løsninger der kan gavne den
europæiske forbruger,” siger Morten Helveg Petersen.

Radikale Venstres landsformand Svend Thorhauge har sammen med politisk leder Morten Østergaard været rundt i Danmark for at lytte. (Foto: Steen Ørndorf)

En radikal forskel i verden
I løbet af foråret har den
radikale landsformand Svend
Thorhauge afholdt en række
debatmøder i hele landet
sammen med Morten
Østergaard. De såkaldte
politiske samtaler er blevet
skabt for i fællesskab at finde
ud af, hvordan Radikale
Venstre fremover skal sætte
retningen for Danmark.
Af Maya Schott Sauerberg
Den 29. februar satte Radikale Venstres politiske
leder og landsformand sig i et tog med retning mod
Aarhus. Det markerede starten på deres landsdækkende politiske samtaler med Radikale Venstres
bagland. Siden da har de afholdt seks yderligere
debatmøder, der har haft til formål at undersøge
hvilke mærkesager, der vejer tungest for de radikale
medlemmer, men også at mødes på kryds og tværs
af partiet. Det har bl.a. betydet debatter i nye
formater og i nye konstellationer.
Og det er særligt diversiteten blandt medlemmerne,
der har stået klart for Svend Thorhauge, der blev
valgt som landsformand for Radikale Venstre ved
landsmødet i september. En diversitet, der har hjulpet
ham med at se ud over sine egne spidskompetencer
og blive klogere på medlemmernes hjertesager.
”Det har været meget godt for mig på ny at blive
opmærksom på mangfoldigheden i det radikale
landforbund. Vi er et vidunderligt parti med stor forskellighed og meget kompetente medlemmer, som

ved, hvad de taler om, og som har bud på konkrete
løsninger på vor tids udfordringer. De har fornemmelse for de radikale dilemmaer og blik for balancen
mellem stat, marked og civilsamfund,” fortæller
Svend Thorhauge.
Netop derfor er det nysgerrighed, der er drivkraften,
når han rejser rundt med Morten Østergaard, Radikale Venstres politiske leder. De kommer for at
undersøge, ikke for at udstikke svar.
”Vi samler radikale over hele landet for at drøfte
både grundlaget for, at vi hver især meldte os ind i
Radikale Venstre, og hvorfor vi står op hver eneste
morgen parate til at skabe radikal forskel i verden. Vi
kommer med store ører for at lytte. Vi kommer for
at få noget med hjem. Vi kommer med nogle grundlæggende spørgsmål. Vi kommer ikke ud for at
deployere en række svar og et færdigt koncept,”
forklarer Svend Thorhauge.
Radikale på tværs af landet
Selvom der er stor mangfoldighed i partiet, er der
ikke store regionale forskelle, mener Svend Thorhauge. Han kan se de samme bekymringer og prioriteter på tværs af de radikale medlemmer i Danmark.
Det glæder ham, at den radikale sjæl er intakt efter
kampens hede, som han kalder regeringstiden og
valgkampen.
”Der er ikke den store geografiske variation. Overalt
handler det om dannelse, om hvordan vi tager hånd
om de svageste, hvordan vi sikrer en bæredygtig og
grøn fremtid, om at have gode uddannelser med
plads til mennesker og grundlæggende et samfund
præget af mangfoldighed. Kort sagt: Frisind, retsind,
storsind. Det er det samme i hele landet, men det
kan være lidt forskelligt formuleret,” siger Svend
Thorhauge.
Han er glad for at møde medlemmerne, hvor der er
mulighed for den gode politiske samtale. Han mener,
at man bliver klogere af at sige, hvad man mener og

blive mødt med bekræftelse eller det modsatte.
Radikale Venstre er argumentets parti, siger Svend
Thorhauge, og derfor vil han fortsætte med at møde
medlemmerne på nye måder.
”Jeg er fuldstændig sikker på, at vi bliver ved med at
prøve formater af og kommer rundt for at drøfte
konkrete aktuelle udfordringer. Det kunne eksempelvis være en undersøgelse af, hvordan vi sørger
for, at vores samfund tager højde for de kommende
generationer og deres muligheder,” siger Svend
Thorhauge.
Grundlaget for fremtidens fokus
Det er særligt prioriteringen af de radikale mærkesager og værdier, der har været vigtigt for den nye
landsformand at undersøge. Han vil bruge den viden
til at lægge snittet for sit arbejde fremover.
”Vi har holdt et fælles seminar med folketingsgruppen og Radikale Venstres forretningsudvalg,
hvor vi med afsæt i turen rundt i landet har identificeret flere af de grundlæggende ambitioner, vi skal
kæmpe for at få indfriet på kort og mellemlang sigt.
Vi har taget alle postkortene med, som vi har fået
med hjem fra vores møder, og fortalt om dem og
haft dem som udgangspunkt for den fælles retning i
det kommende arbejde, ” forklarer Svend Thorhauge.
Han fortæller, at de prioriteringer, de har mødt,
langt hen ad vejen flugter med hans egne, men at
han har et hjertebarn, der hedder dannelse og
uddannelse. Derfor har det været godt og vigtigt at
møde folk, der vil snakke om f.eks. EU eller landbrug.
Det har skabt en bredere forståelse af, hvad der er
vigtigt for det radikale bagland.
”Jeg går altid hjem og er mere radikal end nogensinde. Det er forunderligt, men jo meget sigende at
man som landsformand skal komme ud for at blive
mere radikal, men jeg er så grundfæstet i mit politiske ståsted efter de møder, ” fortæller Svend Thorhauge.

