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En solbeskinnet
septemberweekend holdt
Radikale Venstre sit årlige
landsmøde. Afstemninger,
taler, comeback til en
Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot
nogle af højdepunkterne.

Landsmødet var det første for Jolanta
fra Kastrup. Karen fra Glamsbjerg, hun
har været med i mere end 50 år.
Forskellene til trods er de to kvinder
rørende enige i, hvad det er, der
trækker på landsmødet: Margrethes
tale, muligheden for at knytte kontakter
til andre radikale - og så lørdagens
store festmiddag.
Læs artiklen

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet
"Hvad vil vi med magten?
Hvad vil vi med Danmark?
Jeg vil gerne give et bud: Vi
vil skabe muligheder for
mennesker. Reelt lige
muligheder for at forfølge
ens drømme. Som myndige
mennesker, der vil og kan
tage ansvar for sig selv og
for hinanden. Vi vil give tro
på fremtiden." Sådan sagde

Margrethe Vestager blandt
andet, da hun holdt tale til
de delegerede fra
landsmødets talerstol d. 14.
september. Nu kan du se
eller gense talen på youtube.
Se talen

"Vi hører hjemme i EU"
Med stående klapsalver blev
Morten Helveg Petersen
valgt af de delegerede på
Radikale Venstres landsmøde
til at stå i spidsen for det
radikale kandidatfelt til
næste års
europaparlamentsvalg. Nu
bliver opgaven at stable en
valgkampagne på benene og
kæmpe for jobs, vækst og

grøn omstilling i Europa,
fortæller Morten Helveg
Petersen.
Læs interviewet

Radikale foreslår ny whistleblowerordning
Offentligt ansatte og
whistleblowere skal
beskyttes. Derfor presser
Radikale Venstre på for at
løse problemet. "Vi ønsker,
at offentligt ansatte får mere
ytringsfrihed. Vi vil sætte
skub i arbejdet. For at vi kan
sikre mere ytringsfrihed for
offentligt ansatte, så vi kan
få

kritisable forhold frem i lyset
og forbedre dem," siger den
radikale retsordfører Jeppe
Mikkelsen.
Læs mere

R foreslår ny uddannelse til bogligt svage
Regeringen kommer nu med
et tilbud til de unge, der ikke
kan klare de skærpede krav
til en erhvervsuddannelse,
nemlig en toårig uddannelse
som erhvervsassistent. "Vi
tager det bedste fra de
uddannelser, vi har i dag;
højskole, produktionsskole,
daghøjskole og daghøjskole

og erhvervsskoler, så dé
byder ind med det, de er
bedst til og laver en
skræddersyet uddannelse til
de unge," siger Radikale
Venstres
undervisningsordfører Lotte
Rod.
Læs mere

Den kulturelle ildsjæl med hjertet i folkeskolen og tasken
i hånden
Marianne Jelved har haft
mange forskellige roller i de
tredive år, hun har været i

kaffe til en samtale om at
blive en erfaren og muligvis
klogere kvinde gennem en

politik. Hun bestrider nu
posten som kulturminister,
men folkeskolen er stadig
ikke glemt. Den 5.
september fyldte den
radikale nestor 70 år. I
dagens anledning var
Radikal Politik inviteret på

lang politisk karriere.
Læs interviewet

Opdater din profil på radikale.dk
Hvad kan du hjælpe Radikale
Venstre med? Hvad
interesserer du dig for
politisk? Kan du arrangere
events, sætte en
hjemmeside op, lave mad
eller måske noget helt
fjerde? Fortæl os om dine
kompetencer og interesser
ved at gå ind på radikale.dk
og opdatere din profil. På

den måde kan du
skræddersy dit engagement
og bestemme hvilken slags
nyheder og invitationer til
arrangementer, partiet kan
sende dig. Log på
radikale.dk, gå ind under
'min konto', 'mine data' og
opdater din profil.

En lige linje fra 1905 til i dag
Det har været en foranderlig tid for os i
folketingsgruppen. Uffe Elbæk har meldt sig
ud, og det er jeg naturligvis ked af. Jeg er
ærgerlig over, at Uffe ikke følte, der var
plads til en som ham i den radikale gruppe.
For det mener jeg bestemt, at der er.

Jeg bruger mange kræfter på, at netop
vores folketingsgruppe er et sted, hvor man
kan sige præcis, hvad man mener. At det er
et sted, hvor man kan tage diskussionerne
åbent og også få afløb for de frustrationer,
som uvægerligt kommer af at indgå i et
regeringssamarbejde og i jagten på de 90
mandater for vores politik.
Læs Sofie Carsten Nielsens klumme

Konkrete og ambitiøse mål for det sociale
område i 2020

Regeringen har netop
fremlagt planen "Alle skal
med". Med den bliver der
for første gang nedsat
konkrete og forpligtende
mål, som skal nås på det
sociale område.

Planens hensigt er frem mod 2020 at
sikre den sociale mobilitet og bryde den
negative sociale arv, så alle får reelt
lige muligheder i samfundet. "Det er
alfa og omega, at vi sikrer den sociale
mobilitet hos udsatte børn og unge. Vi
skal simpelthen forbedre deres chancer
for at få en uddannelse, få et arbejde,
undgå kriminalitet og få det gode liv,
som deres forældre ikke havde,"
fortæller den radikale ordfører Liv Holm
Andersen.
Læs mere

En solsikke, et cykelhold og en næsten magenta-farvet
campingvogn
Den radikale valgkamp er
mangfoldig, og
idérigdommen blomstrer i de
kommunale foreninger. Det
fortæller
organisationskonsulent Sif
Aagaard Sørensen, som
passer partiets valghotline.
Nu og frem til kommunal- og
regionalvalget d. 19.
november snakker hun med

de radikale formænd rundt
om i landet og svarer på
deres spørgsmål og
forespørgsler.
Læs interviewet

Odense Radikale Venstre lancerer ældreudspil
Odense - en by man har lyst
til at blive ældre i. Sådan
lyder titlen på det politiske
udspil, som Radikale
Venstres odenseanske
byrådskandidater netop har
lanceret på ældreområdet.
Udspillet indeholder konkrete
bud på, hvordan sundheden
sikres, og ensomheden
bekæmpes.

sundheden sikres, og
ensomheden bekæmpes.
Visionen er, at ældre borgere
får ansvaret for eget liv
tilbage, mens ældre med
særlige udfordringer får en
hjælpende hånd.
Læs mere

Den radikale valgkamp i Region Hovedstaden er et
insisterende forsvar for lighed i sundhed
Valgkampen i Region
Hovedstaden står i fuldt flor.
16 radikale har meldt deres
kandidatur. De er
passionerede og initiativrige.
Her fortæller to kandidater,
hvad de gør for at synliggøre
deres holdninger, så
borgernes opmærksomhed
fanges, og pladsen i
regionsrådet

sikres. Det handler om
sociale medier,
tilstedeværelse mellem
valgene og kontakt til
baglandet.
Læs artiklen

Cyklen forener grøn omstilling med folkesundhed
Den radikale spidskandidat
til kommunalvalget i
Roskilde Kommune, Ulla
Odeh, mener, at cyklismen
spiller en væsentlig rolle for
menneskers generelle
sundhed og velvære. Dertil
kommer, at cyklerne kan
fremmes over for
privatbilismen som et led i
den grønne omstilling af

samfundet. Derfor troppede
hun op en efterårssmuk
eftermiddag med cykel og
hjelm til et valgarrangement
med Dansk Cyklist Forbund.
Læs reportagen

Trine er bedst, Trine er bedst, Trine er bedst
8.-9. september skulle
nordmændene til

besøge
interesseorganisationer.

stemmeurnerne, da der blev
afholdt Stortingsvalg i
Norge. Radikale Venstres
Internationalt Udvalg havde
sendt fire repræsentanter til
Oslo for at besøge
søsterpartiet Venstre, hjælpe
til med valgkampen, få gode
erfaringer og

Læs rejsereportagen

Kom med til fællesudvalgsdag
Lørdag d. 5. oktober er det
igen blevet tid til Radikale
Venstres fællesudvalgsdag.
Her mødes otte af de
radikale udvalg for at
diskutere, debattere og
møde andre radikalt
ligesindede. Alle, der er
medlem af Radikale Venstre,
kan deltage i dagen, ligesom
flere
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folketingsmedlemmer også
har meldt deres ankomst.
Der ydes rejserefusion efter
almindelige regler. Læs mere
nedenfor om hvordan du
kommer med til
fællesudvalgsdagen.
Læs mere

