1. september 2010

Der bliver omdelt over en
kvart million foldere. Der
hænger plakater over alt i
landet. Margrethe
Vestager optræder med
videoer på landets største
nyhedssites. Og pressen
fortæller lystigt om vores
projekt.

Der er med andre ord fuld damp på den
største radikale kampagne, som
nogensinde har været lanceret uden for
en valgkamp, og der bliver trukket på
alle kræfter - fra frivillige i baglandet til
de folkevalgte på Borgen. Og i den
kommende tid ringer vi til
medlemmerne for at tilbyde tilmelding
til vores nye valgfond:
radikale.dk/valgfond
Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010
Programmet bliver
tætpakket, når 600 radikale
fra hele landet skal til
landsmøde i Nyborg. Vi
sætter fokus på økonomien
og behovet for reformer bl.a. med en gæstetaler og
en særlig temadebat lørdag
eftermiddag. Den store Tag
ansvar-kampagne vil også
sætte sit tydelige præg på

landsmødet, ligesom de
delegerede traditionen tro
skal tage stilling til godt 40
politiske resolutionsforslag.
På radikale.dk/lm10 kan du
se nærmere og tilmelde dig.
Læs mere

Tag ansvar med regnfrakke på
Folketingskandidat Tina
Fischer troede, at
sekretariatet på Christiansborg havde tjek på alt med
"Tag Ansvar"-kampagnen.
Men som hun skriver: "De
har glemt klimaændringerne
og de deraf følgende skybrud. Sådan noget giver
våde foldere." Læs hvordan
Tina Fischer mødte vælgerne

i Gladsaxe under en regnfuld
husstandsomdeling.
Læs mere

En personlig velkomst
Lige før sommerferien
mødtes en blandet flok
radikale på Christiansborg
for at bidrage til Radikale
Venstres seneste tiltag for
nye medlemmer: En
personlig velkomst. For
anden gang blev ti erfarne
medlemmer sat til at byde
vores nyeste medlemmer
velkommen i partiet.

Christina Judson,
næstformand i Radikal
Ungdom, fortæller om
initiativet, og hvordan den
personlige velkomst blev
modtaget.
Læs mere

Finanslov for 2010
Tirsdag den 24. august
præsenterede regeringen sit
forslag til finanslov for 2010.
"Perspektivløst og uden
løsninger på de økonomiske
problemer", var den radikale
reaktion fra finansordfører
Morten Østergaard.
Regeringen afviser fortsat
grund-læggende reformer og
vil

derfor spare på bl.a.
uddannelse og forskning for
at få barberet det store
statsunderskud ned. Den
løsning er der ikke mange
økonomer, der giver meget
for.
Læs mere

Frederiksberg tager ansvar
I Frederiksberg kommuneforening mener de, at man
vinder valgene imellem

ideer.
Læs mere

valgene. Derfor valgte de at
gå med på 'Tag ansvar'kampagnen. Foreningen
ringede bl.a. rundt til
medlemmerne for at få dem
til at tage ansvar og hjælpe
til med kampagnen. Læs
mere om det og de andre

Sommergruppemødet bag kulisserne
Midt i august holdt den
Radikale Folketingsgruppe
sommergruppemøde på det
naturskønne Egelund Slot i
Nordsjælland. Foruden at
fremlægge det store
vækstudspil, "Vækst, der
virker", og udarbejde politik,
stod den tredages radikale
menu på fællessang,
poolturnering og et

velbesøgt pressemøde, hvor
blæsten var tæt på at kaste
penge af sig til flere
spillelystne pressefotografer.
Læs pressemedarbejderens
beretning her.
Læs mere

Horsens tager ansvar
I Horsens skriver
folketingskandidat Jeppe
Mikkelsen & co. i den næste
tid læserbreve til den lokale
presse - alle under overskriften "Tag Ansvar".
De uddeler foldere ved
husstandsomdeling og på
ungdomsuddannelser, og så
arbejder Horsens radikale på
at inddrage alle i byen ved

at sende hvert eneste
medlem 10 foldere, som de
kan give til deres semiradikale bekendte. Læs her
om, hvordan Horsens er
sprunget med på Tag
ansvar-kampagnen.
Læs mere

Tak fordi I tager ansvar
Valgkampen er gået i gang, og vi har brug
for al den hjælp, vi kan få. Jo flere vi er,
desto større indflydelse har vi før, under og
efter valget. I august skød vi en
landsdækkende kampagne i gang under
overskriften 'Tag ansvar'. Det var indgangen
til otte uger, hvor vi sætter økonomi,

på dagsordenen. Og du kan hjælpe os. På
radikale.dk kan du se og læse mere om,
hvordan du kan tage ansvar og deltage i
kampagnen. Mange har allerede bidraget
med fx husstandsomdeling af partiets
foldere. Det er vi glade for, og I skal have
en stor tak!

udlændingepolitik og uddannelse

Margrethe Vestager
Læs mere

Vækst, der virker

Der er behov for, at den
danske vækst sparkes op,
så den stiger med en
ekstra procent om året.

Det er hovedbudskabet i den store
genopbygningsplan, som Radikale
Venstre lancerede på
sommergruppemødet. For oven på den
store økonomiske krise skal danskerne
finde ud af, hvordan vi sikrer
velfærdssamfundet i fremtiden - og det
har vores udspil svaret på. Det historisk
store økonomiske tilbageslag i
Danmark var en brat opvågning for
mange. Det fornyede behov for at skabe
vækst har givet ny energi til
diskussionen om, hvad Danmark skal
leve af i fremtiden.
Læs mere

P1 Morgen om kampagnen
Hør P1 Morgens indslag fra
tirsdag den 17. august, hvor
Margrethe Vestager fortæller
om Tag ansvar-kampagnen.
Margrethe uddyber mærkesagerne, bl.a. med følgende
udsagn: "Jeg synes, at
vælgerne skal vide, at for
Radikale, der er det en
grundlæggende - og også ret
snusfornuftig ting -

at er man dansker, skal man
også kunne bo i Danmark
med sin ægtefælle. Også
hvis ægtefællen er
udlænding."
Hør mere

Randers tager ansvar
I går havde lokalforeningen i
Randers besøg af
socialordfører og MF Anne
Marie Geisler Andersen, hvor
hjemløshed og socialpolitik
var dagens tema. De havde
forinden lavet en fin, stor
annonce i lokalavisen i
partiets nye design under
overskriften "Tag socialt
ansvar". Her reklamerede

Randers lokalforening for et
åbent debatmøde med Anne
Marie Geisler Andersen om
indsatsen over for de
svageste. Sådan kan man
også føre Tag ansvarkampagne.
Se annoncen

Tag ansvar på Facebook
Du kan være med til at tage
ansvar med en Facebookbølge, hvor du i kampagneperioden frem til Folketingets
åbning den første tirsdag i
oktober med jævne
mellemrum fornyer din
Facebook-status med en af
følgende statusser:
Vær med til at tage ansvar:
http://tagansvar.radikale.dk

Vi lytter. Også til økonomer:
http://tagansvar.radikale.dk
Vi stoler. Også på
udlændinge:
http://tagansvar.radikale.dk
Vi tror. Også på lærerne:
http://tagansvar.radikale.dk
Vi samarbejder. Også i
Europa:
http://tagansvar.radikale.dk.
Følg med på Facebook

På Fyn udsendte
storkredsformand Thorkild K.
Maarbjerg ifm. kampagnestarten den 16. august en
lokal pressemeddelelse om
kampagnen. Her beskrev
han, hvordan store
udendørsreklamer med
valgslogans ville blive sat op
mange steder i Odense og
Svendborg.

Det førte under overskriften
"R: Skyder valgkampen i
gang" til stor dækning både i
Fyns Stiftstidende og på TV2
Fyn.

Fyn tager ansvar

Se indslaget
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