1. november 2012

Radikale Venstre
lancerede i foråret et
ambitiøst uddannelsesprogram. Det skal give
medlemmerne en
mulighed for at blive
bedre kandidater,
organisatoriske aktive og
til at lave kampagne.

Programmet kører over fem lørdage
frem mod marts 2013, og der er
optaget 129 medlemmer. Radikale
Venstres udviklingskonsulent Jesper
Luthman fortæller her om uddannelsesprogrammet og de mange gode
erfaringer, som radikale fra alle egne af
landet allerede har gjort sig på
skolebænken. Her handler det om at
opbygge netværk, udvikle ideer og at
skabe sig "et radikalt kompas".
Læs mere

Sandt og falsk om dagpengereformen
Diskussionen om
dagpengereformen raser. Og
i kampens hede kan fakta gå
hen at blive tabt. Det har
ført til en række mytedannelser om, hvad
regeringens dagpengereform
egentlig kommer til at
betyde for danskerne, fx at
folk tvinges fra hus og hjem,
og at dagens

arbejdsmarked er frosset
fuldstændig til. I dette
indlæg afliver Radikale
Venstres arbejdsmarkedsordfører Nadeem
Farooq nogle af myterne og
fortæller, hvad der er sandt
og falsk om dagpengereformen.
Læs mere

"Det er tydeligt, at der er børn i mit område, der går for
lud og koldt vand"
Nye tal viser, at antallet af
fattige i Danmarks socialt
belastede boligområder steg
eksplosivt i perioden 20022010. Radikal Politik har
spurgt Liv Holm Andersen,
integrations- og
boligordfører for Radikale
Venstre, hvad udviklingen
skyldes. Hun peger på den
tidligere regerings

fattigdomsydelser. Liv Holm
Andersen vil arbejde for at
gøre områderne mere
attraktive for ressourcepersoner - danske som
nydanske - at flytte til.
Læs mere

Mandage er jydedage
Hver mandag er der mødefri
i Folketinget. De dage bruger
Andreas Steenberg på at
besøge vælger-foreninger,
borgere og virksomheder kort sagt på at komme ud
fra 'Borgen' og være til stede
blandt vælgerne. Her
fortæller Andreas Steenberg
om en af disse mandage,
hvor han

lagde vejen forbi Skive og fik
masser af ideer og
inspiration med tilbage til
Christiansborg. En af disse er
allerede blevet forelagt
ministeren.
Læs mere

Ny offentlighedslov åbner op og moderniserer
Danmark har siden 1987
haft en offentlighedslov. Det
er en lov, der regulerer
adgangen til aktindsigt for
journalister og andre
borgere, og som omfatter de
dokumenter, som alle dele
den offentlige forvaltning har
udarbejdet. Nu har
regeringen indgået et bredt
forlig sammen med Venstre

Fællesudvalgsdag 3. november

og Konservative om at
ændre den nuværende
offentlighedslov, så den
bliver mere tydelig og
tidssvarende. Radikal Politik
har spurgt den radikale
retsordfører Jeppe
Mikkelsen, hvad
ændringerne vil betyde.
Læs mere

Lørdag den 3. november
mødes fem af Radikale
Venstres udvalg på Hotel
Nyborg Strand. Der er åbent
for alle medlemmer af
Radikale Venstre. Her kan du
læse om, hvordan du melder
dig til Fælles-udvalgsdagen,
og du kan også læse om,
hvilke politiske programmer,

der netop har været i høring,
samt hvilke, som snart
kommer det.
Læs mere

Om dagpenge og andre reformer
Selvom dansk økonomi er i lavt gear for
tiden, er arbejdsmarkedet langt fra frosset
til. I seneste kvartal var der 175.000
opsagte og nybesatte job. Det kalder vi
jobåbninger. For Radikale Venstre er
opgaven at udnytte disse åbninger til at få
flest muligt i job. I september var der alene
40.000 sådanne jobåbninger. Her kan ledige
søge stillingerne. Også de ledige, der har
været ledige i fx tæt på to år.

Men det er alligevel svært for dem at få et
ben inden for på arbejdsmarkedet. Så nu
har regeringen lavet en aftale med arbejdsgiverne om at medvirke til at bruge
jobåbningerne fra nu og til 1. juli næste år
til at give 12.500 ledige i deres sidste del af
dagpengeperioden på to år adgang til ledige
stillinger efter sædvanlige
ansættelsesprocedure.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Nyt bæredygtighedsprogram vedtaget

Grøn omstilling skal have
topprioritet i denne
valgperiode, emnet skal

Det er nogle af hovedlinjerne i det
bæredygtighedsprogram, som netop er
blevet vedtaget. Arbejdet på
programmet har stået på i mere end et

fylde meget mere i den
offentlige debat og så skal
BNP fremover suppleres
med nye parametre, som
måler menneskelig trivsel
og bæredygtighed.

år, og flere end 30 medlemmer har
været aktive undervejs. Resultatet er
blevet et ambitiøst politisk papir med
133 konkrete forslag. Formanden for
programudvalget for bæredygtighed,
Kåre Albrechtsen, fortæller her Radikal
Politiks læsere om programmet og
arbejdet med at få det færdigt.
Læs mere

Bolsjer, bordfodbold og de bedste lærere
Fredag d.12. oktober var det
endnu engang blevet tid til
det, der efterhånden er
blevet en af efterårets mest
folkekære kulturelle
begivenheder: den københavnske kulturnat. Radikale
Venstre bød indenfor i det
historiske grundlovslokale på
Christiansborg, hvor man
bl.a. kunne tage en omgang

bordfodbold med en radikal
MF'er, nominere en lærer og
tage en snak med kendte
ansigter så som Marianne
Jelved, Manu Sareen, Uffe
Elbæk, Sofie Carsten
Nielsen, Rasmus Helveg,
Lotte Rod og mange flere.
Læs mere

"Jeg flyver ud af kirken langfredag"
Religion fyldte ikke meget i
70'er barnet Marlene Borst
Hansens barndomshjem.
Den radikale kirkeordfører
valgte derimod den kristne
tro til, mens hun læste til
lærer i Haderslev. I dag er
troen en frigørelse for hende
men også roden til en indre
konflikt. Kristeligt Dagblad
har mødt Marlene Borst

Hansen til en snak om tro,
livsanskuelse, Grundtvig og
den grænseløse næstekærlighed, som gjorde, at
hun valgte at blive politiker.
Læs mere

Kampen for ligestilling skal have et comeback
"Ligestilling er en kerneværdi
i Danmark og en
vinderstrategi. Jo bedre vi er
til at give alle lige muligheder, jo bedre klarer
Danmark sig. Derfor skal
ligestillingen have et
comeback. Og der er nok at

Politiken, hvor han udpensler
sine visioner for ligestilling i
folkeskolen, virksomhederne,
universiteterne - og i
hjemmene.
Læs kronikken

tage fat på." Sådan indleder
ligestillingsminister Manu
Sareen en ny kronik i

Valgkamp med socialliberale Naša Stranka i Sarajevo:
"Mi možemo!"
Al verdens politiske
opmærksomhed synes i
øjeblikket rettet mod
præsidentvalget i USA. Men
der foregår også andre
væsentlige valghandlinger
rundt omkring på kloden. En
af disse var det bosniske
lokalvalg, som fandt sted d.
7. oktober. MF for Radikale
Venstre, Liv Holm Andersen,

tog til Sarajevo for at føre
kampagne for det socialliberale parti, Naša Stranka.
Her kan du læse hendes
beretning fra et land, hvor
tilliden til politikere er på
nulpunktet, og
borgerkrigens etniske
skillelinjer fortsat stjæler
billedet.
Læs mere

Vand kan blive Danmarks nye eksporteventyr
Radikale Venstre har netop
lanceret et nyt udspil, der
skal fremme private
virksomheders mulighed for
at byde på driften af
vandforsyning. Det vil ruste
virksomhederne i kampen
om globale markedsandele,
mener Radikale Venstres
miljøordfører Lone Loklindt.
"Vi har en stærk vandsektor

og masser af knowhow. Hvis
vi udnytter det rigtigt, kan
vandteknologi blive et
guldrandet eksporteventyr
for Danmark, der vil skabe
vækst og arbejdspladser,"
siger hun.
Læs mere

Kom med til nytårsstævne 2013
Radikale Venstre afholder sit
traditionsrige nytårsstævne
d. 5-6. januar på Nyborg
Strand. Årets tema er den
grønne vækst. Vanen tro

Margrethe Vestager, klimaog energiminister Martin
Lidegaard, direktør Lars
Aagaard, ambassadør Friis
Arne Pedersen og mange

byder stævnet på taler,
debat, en festlig middag og
årets første partilederdebat.
Du kan bl.a. møde økonomiog indenrigsminister

flere.
Læs mere

Linda Kristiansen i Folketinget
Den 23. oktober gik Zenia
Stampe på barsel. Derfor er
Linda Kristiansen indtrådt i
Radikale Venstres
folketingsgruppe som
suppleant. Linda Kristiansen
bliver by- og boligordfører,
kirkeordfører og
medieordfører. Desuden
bliver hun medlem af
Folketingets Energiudvalg.

Rasmus Helveg Petersen
overtager midlertidigt
hvervet som forsvarsordfører, og Liv Holm
Andersen bliver, ligeledes
midlertidigt, udlændinge- og
indfødsretsordfører. Zenia
Stampe forventer at vende
tilbage til påske.

Radikale Venstre søger praktikanter
Brænder du for et moderne,
åbent og grønt Danmark? Og
vil du bidrage til udviklingen
af Radikale Venstres politik,
kommunikation og
organisation? Radikale
Venstre søger praktikanter til
partiets sekretariat på
Christiansborg inden for
følgende områder:

politikudvikling,
kommunikation, organisation
og analyse.
Praktikantstillingerne er
ulønnede, på fuld tid og
løber i perioden fra 1.
februar 2013 til udgangen af
juni 2013. Ansøgningsfrist er
12. november 2012.
Læs mere
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