1. juni 2011

Radikale Venstre var et af
de første partier, der
lavede en 2020-plan. Nu
er der sket så meget.
Der er efterlønsforlig,
dagpengereform og
nulvækst i kommunerne.

Derfor har partiet lavet en ny 2020plan, som vi fremlagde i mandags på et
velbesøgt pressemøde på
Christiansborg. Vi kalder den "Tag
ansvar 2020".
Planen er hverken rød eller blå. Den er
radikal. Radikal, fordi vi gennem
reformer på arbejdsmarkedet og
skattesystemet sikrer en stærk og solid
økonomi. Radikal, fordi vi vil sikre, at
der også er plads og overskud til de
svageste i vores samfund. Radikal, fordi
vi vil sikre vores børns uddannelser og
velfærd.
Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011
Danmark har ingen egentlig
nationaldag, men
grundlovsdag den 5. juni er
nok det tætteste, man
kommer en sådan. Her fejrer
danskere den første danske
grundlov fra 5. juni 1849. Da
dagen er en fejring af det
danske demokrati og
folkestyre, er radikale
politikere traditionelt

særdeles aktive med
hyldesttaler rundt om i
landet. Se her, hvor radikale
folketingsmedlemmer samt
folketingskandidater holder
taler og hylder grundlov,
demokrati og folkestyre på
grundlovsdag.
Læs mere

7 travle døgn for Margrethe
"Vi har lavet en aftale om
tilbagetrækningsreform med
VKO. Og vi peger på Helle
Thorning som kommende
statsminister. Det er hverken
rødt eller blåt. Det er
radikalt." Sådan sagde
Margrethe Vestager, da hun
midt i maj kom ud af
forhandlingslokalet i
finansministeriet. Radikale

Venstre stod fast på, at en
aftale skulle givet en samlet
gevinst, som er så tæt som
muligt på virkningen af en
fuldstændig afskaffelse af
efterlønnen. Og det
lykkedes. Få et indblik i
Margrethes travle
forhandlingsuge her:
Læs mere

Nu er bommen gået ned
I sommerferien vil et nyt syn
møde de ferierende danskere
ved grænsen. Toldere vil
nemlig tage stikprøvekontrol
blandt alle passerende, og
man kan også risikere at
blive gennemlyst,
videoovervåget eller få sin
nummerplade registreret.
Det er resultatet af en ny
aftale mellem

regeringen, DF og
Kristendemokraterne. En
rigtig dårlig idé, mener
Radikale Venstre. Hvis vi for
alvor skal bekæmpe
grænseoverskridende
kriminalitet, så skal
Danmark i stedet droppe
retsforbeholdet i EU.
Læs mere

Annoncekampagne i maj og juni
Som en del af annonceringen
frem mod valget har
Radikale Venstre i maj kørt
en annoncekampagne. Og i
uge 22 annoncerer vi endnu
engang 700 steder rundt om
i landet. Annoncekampagnen
kan kun lade sig gøre, fordi
det går rigtigt godt med
partiets

fundraising. Og du kan være
med til at gøre en forskel.
Du kan nemlig støtte vores
valgfond med et fast
månedligt bidrag. Med
Betalingsservice kan du
overføre et fast beløb hver
måned til valgfonden.
Tilmeld dig valgfonden

Nej til atomaffald i Thise
I 2018 bliver Risøs tre
forsøgsreaktorer revet ned.
Onsdag d. 4. maj
offentliggjorde Indenrigs- og

Nordsalling. Men Radikale
Venstre siger nej til
atomaffald i Thise, fordi
Thise Mejeri er et af

Sundhedsminister, Bertel
Haarder, seks områder i
Danmark, hvor det er mest
hensigtsmæssigt at
deponere det radioaktive
affald fra reaktorerne. Et af
de seks områder er Thise i

Danmarks stærkeste brands
inden for økologisk
produktion af mejerivarer,
og partiet har nu skrevet til
ministeren.
Læs mere

Dokumentar om vores 2020-forhandlinger
Radikale Venstre har taget et historisk opgør
med en overførselsindkomst, der har trukket
raske og erfarne mennesker ud af
arbejdsmarkedet. Partierne bag aftalen har
aftalt en solid efterlønsreform, der bidrager
med milliarder til den rungende tomme
statskasse efter 10 år med en borgerlig
regering. Aftalen indebærer, at
efterlønsperioden bliver skåret ned til 3 år,
efterlønsalderen hæves allerede fra 2014,
og vi skærper den sociale profil, så vi sikrer

dem, der har mindst og mennesker, der er
nedslidte. Danmarks Radio har lavet en
dokumentar om Margrethe Vestager i den
travle uge, hvor Margrethe forhandlede
efterlønsreformen hjem for Radikale
Venstre. Filmholdet fulgte hende helt tæt
både under morgenløbeturen og ikke mindst
under de intense forhandlinger i
Finansministeriet om
tilbagetrækningsreformen.
Se DR's dokumentar

Gennemsigtighed om partistøtte

Radikale Venstre lægger
nu pres på landets største
partier for at skabe mere

På et møde i partiets forretningsudvalg
den 9. maj 2011 har partiet bl.a.
besluttet at sætte navn og konkrete
beløb på alle fremtidige donationer
over 20.000 kr. Radikale Venstre mener

åbenhed om
pengestrømmene i dansk
politik.

helt principielt, at der skal være langt
mere åbenhed på dette felt, og derfor
har folketingsgruppen skrevet til
Folketingets formand og bedt ham
samle Folketingets partier for at se på
åbenheden om den økonomiske støtte
til politiske partier.
Se forretningsudvalgets vedtagelse

De savnede fra Balkan-krigene
Radikale Venstres medlem af
Europarådets
Parlamentariske Forsamling,
Jørgen Poulsen, har fået
overvældende tilslutning til
en resolution om at optrappe
arbejdet med at finde ud af,
hvad der er sket med de
tusindvis af mennesker, som
er forsvundet under 90ernes

Balkan-krige. Det anslås, at
der alene i det vestlige
Balkan savnes 15.000
personer.
"Fra mit arbejde i Røde Kors
ved jeg, hvad det betyder for
mennesker at leve i uvished
om deres kæres skæbne,"
siger Jørgen Poulsen.
Læs mere

Radikale Venstres udvalg - kort fortalt
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 og status for
udvalgene.
Læs mere

Anne Marie Geisler Andersen siger farvel
Anne Marie Geisler Andersen
meddelte i starten af maj, at
hun ikke genopstiller ved det
kommende folketingsvalg.
Anne Marie er gravid med sit
første barn og har valgt at
opprioritere familielivet de
kommende år. "Jeg er ikke
typen, der gør tingene halvt,

brænder så meget for.
Derfor har jeg valgt at sige
farvel til Folketinget - en af
de sværeste beslutninger i
mit liv." Få hele Anne Maries
farvel her.
Læs mere

slet ikke når det er noget,
jeg

Grundtvigs Højskole: Globalisering og demokrati
Danmark står over for store
udfordringer. Alene
udviklingen i befolkningens
levealder og
sammensætning gør, at der
skal træffes svære politiske
valg. Alt tyder på, at for at vi
kan finansiere et
velfærdssamfund, så vil de
unge skulle til at skulle
arbejde både mere, længere

og smartere. Spørgsmålet er
bare med hvad og hvordan?
Det og andre spørgsmål
bliver taget op på årets
kursus i Globalisering og
Demokrati på Grundtvigs
Højskole den 7.- 13. august
2011 med bl.a. Marianne
Jelved som kursusleder.
Læs mere

Radikal Ungdom 100 år
Der er ikke mange
lokalforeninger i Radikale
Venstre, som ikke har en
formand, en
folketingskandidat eller et
helt centralt aktivt medlem,
som har trådt sine politiske
barnesko i Radikal Ungdom.
Den 13. maj 2011 blev
Radikal Ungdom så 100 år,
og det blev selvfølgelig

fejret. Tillykke med
fødselsdagen. 100 runde år.
Man må sige, at I holder jer
godt! Her kan du læse RUformand Simon Dyhrs
klumme om de store temaer
i dansk politik i valgåret
2011.
Læs mere

Afslutningsdebat i Folketinget
Tirsdag d. 31. maj var der
afslutningsdebat i
Folketinget. Med debatten er
folketingsåret tæt på at
være slut, selv om der
formelt er lagt et par ekstra
uger til. I sin tale lagde
Margrethe Vestager vægt på

En gennemgribende
skattereform, der letter
skatten på arbejde og hæver
den på bolig og forurening,
står højt på vores liste.
Massive investeringer i
skoler, uddannelse og
forskning ser vi også som

Radikale Venstres mål:
"Tilbagetrækningsaftalen
består - også efter valget.

afgørende for at sikre
Danmarks fremtid."
Læs talen
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