30. september 2011

Radikale Venstre fik det
bedste valg i mere end 30
år og står nu med en
gruppe på 17
folketingsmedlemmer.

Men hvem er de egentlig, disse nye
radikale, hvoraf kun fem har siddet i
Folketinget før? Her kan du møde de
nye medlemmer, læse om deres
mærkesager og finde ud af, hvad de vil
bruge de næste knap fire år på at
kæmpe for fra deres nye sæde i
Danmarks parlament.
Læs mere

Valget i tal
Folketingsvalget 2011 var
godt for Radikale Venstre, og
rigtig mange danskere satte
kryds ved liste B. Det er
efterhånden velkendt. Men
hvordan fordelte stemmerne
sig egentlig? Er jyderne
mere radikale end man er
øst for Storebælt? I hvilken
kreds er man gladest for Radikale

Venstre? Vi har bedt
Radikale Venstres
kampagnemedarbejder
Jacob Packert gennemlæse
stemmetallene.
Læs mere

Radikale Venstre har fået ny næstformand
Radikale Venstres
næstformand gennem tre år
Zenia Stampe er netop
blevet valgt ind i Folketinget.
Som følge af vedtægterne
skal en ny næstformand
derfor findes. På
Hovedbestyrelsesmødet
torsdag d. 29. september
blev det besluttet at
udnævne Emil Dyred, som

stillede op uden
modkandidater. Læs her
hvad Emil Dyred vil bruge
posten til, og hvorfor han
valgte at stille op.
Læs mere

Tak for valget. Klar til arbejdet!

Folketingsvalget var det
endelige opgør med
blokpolitikken. Isen i
dansk politik er brudt. Alle
har meldt sig klar til
samarbejde. Med 17
radikale medlemmer af
Folketinget er vi klar til at
tage fat. Til at tage
ansvar.

Da Morten Østergaard og jeg var hos
Dronningen, sagde vi, at vi ønsker en
koalitionsregering med Helle ThorningSchmidt i spidsen, der vil samarbejde
bredt i Folketinget og føre en ansvarlig
økonomisk politik. Og som samtidig
giver mulighed for investering i
uddannelse. Vi ønsker en
koalitionsregering, der vil føre en
moderne udlændingepolitik, og som
værner om borgernes rettigheder. Uden
at bygge høje mure i grænselandet.
Læs Margrethe Vestagers indlæg

Interview: En radikal "institution" takker af
Med folketingsvalget 2011 er
det slut. Birgit Voigt, der i
snart 30 år har været en fast
bestanddel på det radikale
sekretariat på
Christiansborg, går på
pension, når september
måned rinder ud. Radikale
Venstres nyhedsbrev har
mødt kvinden, som
sekretariatschef Bo

Jeppesen kalder ”en
institution”, for at få en
øjenvidneberetning om,
hvordan partiet har udviklet
sig siden 80’erne.
Læs mere

Videoreportage fra landsmødet 11. september 2011
Midt i en hektisk valgkamp
lykkedes det Radikale
Venstre at afholde sit
traditionsrige landsmøde på
Nyborg Strand.
Begivenheden var i år kogt
ned til én dag fyldt med
taler, afstemninger og
politisk debat. Se levende
billeder fra dagen, interviews med delegerede og

MF’ere samt meget mere i
den stemningsfyldte
videoreportage fra
landsmødet.
Se video

Vestager og kandidater i fælles front i Vollsmose
Valgkampen bød på et væld
af spændende, sjove og
anderledes møder mellem
Radikale Venstres kandidater
og vælgerne rundt omkring i
landet. Et af disse møder
foregik på Fyn, hvor
Margrethe Vestager og de
lokale kandidater var taget
til Vollsmose for at sætte
fokus på integration.

Læs folketingskandidat
Mathias Kryspins reportage
fra besøget her.
Læs mere

Syv døgn med folketingets yngste medlem
Med Jeppe Mikkelsen har
Radikale Venstre fået landets
yngste folketings-medlem.

halvmaraton. Politiken har
mødt Jeppe før at høre,
hvordan hans første 7 døgn

Jeppe har været radikal
ungdomspolitiker siden han
var 16, tog
studentereksamen i 2010 og
har i et års tid arbejdet som
lærer på Vandel Efterskole
ved Billund og undervist i
engelsk, samfundsfag og

som MF’er gik.
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. Undtaget er
enkelte af de vedtægtsbestemte udvalg, f.eks.
forretningsudvalget. Et
dialogforums opgave er

inden for et afgrænset
politikområde at fremme
politisk debat og oplysning.
Mens programudvalg har til
opgave at skrive et politisk
program for et bestemt
emneområde. Partiets
udvalgskoordinator giver her
en oversigt over udvalg,
møder og status.
Læs mere

Få gratis eksemplar af insiderguiden om kommunalpolitik
Hvordan bliver man
kommunalpolitiker? Hvordan
gør man sig gældende i
rådhusets magtspil? Hvordan
får man sin stemme hørt? Alt
dette og meget mere giver
Trine Nebel Schou, radikalt
kommunalbestyrelsesmedlem
i Lyngby-Taarbæk, svar på i
sin nye bog, ”Skal jeg

virkelig smide tøjet”. Bogen
er et must-read for
kommunale kandidater og
andre politisk interesserede.
Læs mere

Støt vores valgfond
Valget er overstået. Nu skal
vi forberede os til det næste.
Og 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

folketingsgruppe og mere
end 1.000 radikale
medlemmer gjort. På den
måde får partiet bedre
mulighed for bl.a. at lave
kampagner og købe
annonceplads også mellem
valgene.

måned til valgfonden. Det
har både den radikale

Tilmeld valgfond

Om denne mail
Du modtager denne e-mail, fordi du abonnerer på "Radikal Politik". Du kan afmelde nyhedsbrevet ved at besvare denne mail med teksten "Afmeld" i emnefeltet.
Nyhedsbrevet kan også ses og printes på radikale.dk/radikalpolitik
Ansv. redaktør: Henrik Kjerrumgaard
Kontakt: redaktion@radikale.dk
Udgivelsesplan for Radikal Politik
Radikale Venstre | Christiansborg | 1240 København K | Telefon 33 37 47 47
radikale@radikale.dk | www.radikale.dk

