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Radikale Venstre oplever
for tiden en stor
medlemsfremgang med
ca. 200 nye medlemmer
om måneden.

Hele 1.650 personer har indmeldt sig i
dette folketingsår, og samlet set er
partiets medlemsforøgelse mere end 15
gange så stor som sidste folketingsår.
Så eksplosiv en medlemstilstrømning
har partiet ikke haft siden rekordåret
2005, hvor Radikale Venstre fik 17
mandater ved folketingsvalget.
Landsformand Klaus Frandsen byder de
nye ambassadører af radikal politik
velkommen.
Læs mere

Linjefag og fire sprog i folkeskolen
Radikale Venstre har
fremlagt et skoleudspil "Vores Skole" - med et
centralt krav om, at
lærernes faglighed styrkes.
Inden for en periode på fem
år skal alle lærere opnå
linjefagsuddannelse i de fag,
de underviser i. Og fra
næste år skal alle landets
folkeskoler tilbyde eleverne

Valgkampen i udkanten

undervisning i tre
fremmedsprog i folkeskolen
udover dansk. Sådan lyder
et nyt udspil fra Radikale
Venstre, der vil styrke
sprogundervisningen for at
ruste de kommende
generationer bedre til
globaliseringen.
Læs mere

I Svendborg-Langeland
kredsen er det ikke ideerne,
der mangler. Det er mere
hænderne og fødderne til det
rent fysiske arbejde. Derfor
har kredsen valgt en
"nedefra og op strategi", der
skal skabe opmærksomhed
med mund til ører metode også gerne suppleret med en
kop kaffe og lidt

bagværk, så fynboerne får et
personligt engagement i den
lokale kandidat. Se her
hvordan kredsen på Sydfyn
bruger sine mange
partiaktive timer.
Læs mere

Menneskerettigheder, demokrati og frihandel
Liberal International er
Radikale Venstres
internationale
paraplyorganisation.
Medlemmerne af Liberal
International spænder fra de
konservative-liberale til de
social-liberale. Fælles er, at
alle arbejder for
menneskerettigheder,
demokrati og frihandel.

Liberal Internationals 57.
kongres blev i juni måned
afholdt i Manila på
Filippinerne. Radikale
Venstre var med på det
internationale topmøde.
Læs mere

Hektisk torsdag til Folkemødet på Bornholm
"Det bliver lige til øllet,"
siger DR-journalisten
desperat, mens farven i hans
kinder ændrer sig fra rød til
blåviolet. Margrethe
Vestager holder Radikale
Venstres hovedtale på den
store scene i Allinge, og
partilederen virker ikke som
om, at talen endnu er
færdig. Hovedpinen ligger i,

at hun bare fem minutter
senere skal være live
igennem i DR's
nyhedsudsendelse kl.18.30.
Læs pressemedarbejderens
reportage fra Folkemødet på
Bornholm.
Læs mere

Grænsebomme i hele landet
Tirsdag d. 14. juni om
eftermiddagen gik bommen
ned. Heldigvis ikke ved den
danske grænse, men på
Clements bro i Aarhus. Det
var folketingskandidat i
Århus Liv Holm Andersen og

regeringen og Dansk
Folkepartis forslag til øget
grænsekontrol. Eventen
inspirerede radikale
vælgerforeninger og
kandidater i hele landet til at
lave en simultan

EP-kandidat Christian
Kjølhede, der med en
symbolsk bom i gadebilledet
viste deres utilfredshed med

grænsebomsevent onsdag
den 29. juni.
Læs mere

En kirkeforfatningslov
I Grundlovens § 66 står:
"Folkekirkens forfatning
ordnes ved lov." Paragraffen
har stået der i 150 år UDEN at blive opfyldt.
Folkekirkens forfatning er
med andre ord aldrig blevet
ordnet ved lov! Men nu er
tiden kommet. Strukturen
med Folketinget som øverste
myndighed for

Folkekirken udvikler sig
nemlig på en måde, der ikke
længere giver mening.
Læs mere

Grundlovsdag ved Bovbjerg Fyr
"Over hele landet, på historiske talerstole og
på ølkasser, langt og kort, af kendte og
ukendte: Der bliver holdt grundlovstaler.
Det er en dag, der er egnet til at løfte
blikket fra hverdagens politiske trakasserier,
skænderier, debatter og ultrakorte udsagn i
døgnets radio- og TV-aviser. Grundloven er
grundlaget for det hele. Grundloven blev
ikke tænkt, overvejet, udarbejdet i et klinisk
rent juridisk laboratorium. Det er
menneskeværk

præget af landet, tiden og værdier og
normer, som vi er præget af. En af dem er
tolerance." Sådan indledte Margrethe
Vestager sin grundlovstale, da hun af de
radikale i Lemvig, Struer og Holstebro var
inviteret som hovedtaler til Bovbjerg Fyr.
Lokalforeningerne havde bestilt solskin, og
det nød de mange radikale, der havde
fundet vej frem til fyre for at holde fælles
radikal picnic og ikke mindst opleve
Margrethe på tæt hold.
Læs Margrethes tale

Grænsekontrol = farce uden morskab

Forslaget om permanent
grænsekontrol er forkert
tænkt, elendigt forhandlet
og sjusket gennemført.

Det vil være yderst begrænset, hvad
man fanger af tyveknægte, våben,
narkotika m.m. ved en indgående
grænsekontrol - og kontrollen gælder
kun den indgående trafik. Det er også
Rigspolitiets vurdering. Dertil kommer,
at ideen om permanent grænsekontrol
strider mod et af EU's vigtigste
principper om personers fri passage
over grænserne.
Læs Niels Helveg Petersens kommentar

650 radikale balloner og et kræmmermarked
"Et kræmmermarked er da
ikke noget for de radikale…".
Radikale Venstre var et
uvant syn på Dragør Marked,
hvor der var hen ved
200.000 mennesker over
Pinsen. I år deltog Radikale
Venstre for første gang, og
folk havde lejlighed til at
spørge ind til radikal politik
og diskutere med den lokale

folketingskandidat, Lars
Richard Rasmussen. Der blev
pustet balloner op til den
store guldmedalje, og
forhåbentligt blev også
eventuelle fejlagtige
antagelser omkring radikal
politik blæst til himmels.
Læs mere

Tv-interview om radikalt comeback
"Radikale Venstre har stjålet
overskrifter som partiet, der
er tilbage i midten af dansk
politik med indflydelse. Ikke
mindst efter aftalen om

Velkommen til dig Margrethe
Vestager. Vi skal snakke
økonomi og den økonomiske
situation." Sådan lød det, da
Margrethe Vestager i starten

efterlønnen med regeringen
og Dansk Folkeparti og
regeringen. I denne uge
fremlagde partiet sin egen
2020-plan for landets
økonomiske fremtid.

af juni blev inviteret i "Ugen
igen" på TV2 Lorry.
Se interviewet

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

Husk at bestille merchandise
til valgkampen på Radikale
Venstres webshop. På
webshoppen kan du købe
jakker, tasker, streamers,
pastiller, kuglepenne,
balloner og meget, meget
mere - alt sammen i vores
radikale design. Her er det
radikale
folketingskandidater, der

har været i webshoppen og
handle.

Webshoppen

Besøg webshoppen

Støt vores valgfond
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
måned til valgfonden. Det
har både den radikale

gjort. På den måde får
partiet bedre mulighed for
bl.a. at lave kampagner og
købe annonceplads. Fx har vi
i starten af juli købt 30
outdoor placeringer i hhv.
Helsingør, Frederikshavn og
Rødby, hvor vi fortæller

folketings-gruppe og mere
end 1.000 radikale
medlemmer

danskerne, at vi vil
samarbejde med EU.
Tilmeld valgfond

Sekretariatet sommerlukket i juli
Radikale Venstres sekretariat
holder lukket i juli måned
(pressetjenesten undtaget).
Sekretariatet består af ca.
30 medarbejdere og betjener
Radikale Venstres
landsforbund såvel som
folketingsgruppe.
På det radikale sekretariatet
arbejder alt lige fra

bogholdere og sekretærer for
folketingsgruppen over en
politisk-økonomisk afdeling
til presse- og
organisationsfolk.
At sekretariatet holder lukket
betyder samtidig, at det
elektroniske nyhedsbrev ikke
udkommer i næste måned.
God sommer!
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