Støt vores valgfond via PBS
Du kan være med til at gøre en
forskel. Du kan nemlig støtte vores
valgfond med et fast månedligt
bidrag. Den radikale folketingsgruppe
går naturligvis foran og har tilmeldt
sig valgfonden.
Pengene går ubeskåret til valgkampen. Med PBS’
betalingsservice kan du overføre et fast beløb hver måned
til valgfonden. Din støtte vil være en kæmpe hjælp. For
eksempel kan vi for blot 100 kroner dele 200 foldere
ud, og for 250 kroner kan vi få vist en af vores annoncer
10.000 gange på politiken.dk.
I den kommende tid ringer vi til partiets medlemmer for
at tilbyde tilmelding til valgfonden, men du kan komme
os i forkøbet ved selv at tilmelde dig på:
www.radikale.dk/valgfond

Velfærd til yderområder
Hele Danmark skal med, når der skal
skabes velfærd gennem reformer og
økonomisk vækst. Derfor har Radikale
Venstre fremlagt et nyt forslag for
vækst i Danmarks yderområder.
”Vi vil søsætte et innovationsprogram,
der skal udnytte regionernes kompetencer inden
for fødevareområdet til at skabe nye produkter og
services. Eksportpotentialet for produkter og services
på dette marked er enormt. Innovationsprogrammet
kunne desuden fokusere på biobrændsel og andre nye
energiformer,” siger Morten Østergaard, næstformand
for Radikale Venstres Folketingsgruppe.
”Der blev i 2007 bevilget 300 mio. kr. til den Vestdanske iværksætterfond. De penge samler nu støv i
Erhvervsministeriet. Vi mener, de skal bruges aktivt nu.”

Indsats mod menneskehandel

Turné i Kolding og NV
Onsdag den 15. september var Margrethe Vestager i Kolding som en del
af sin større landsturné ifm. Tag
ansvar-kampagnen. Margrethe blev
modtaget på Kolding Banegård af den
lokale folketingskandidat Marlene
Lorentzen og Radikal Ungdom, der
havde rullet en grøn og efter sigende klimavenlig løber
ud ved ankomsten. Dernæst gik turen på tandem op til
Kolding Gymnasium.
I København, som Margrethe besøgte dagen efter,
stod den på et besøg i Københavns nordvestkvarter
sammen med beskæftigelses- og integrationsborgmester
Klaus Bondam. Her mødte de kvinderne og pigerne på
Kringlebakken, der er et integrationshus, som bl.a. hjælper
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk med at få
kendskab til det danske samfund og lære dansk.

Et nyt EU-direktiv om forebyggelse og
bekæmpelse af menneskehandel er
netop ved at blive forhandlet i EuropaParlamentet. Direktivet bliver dog
ramt af det danske retsforbehold, som
udelukker Danmark fra at deltage.
”Vi ser med begejstring på EU’s nye direktiv, der blandt
andet lægger op til, at det kan blive forbudt at købe sex
af en handlet kvinde i EU. Det har længe været radikal
politik,” siger den radikale retsordfører Lone Dybkjær.
“Alle disse nye ændringer kommer dog ikke Danmark til
gode, før vi kommer af med retsforbeholdet. Lars Barfoed
har tidligere forklaret, at han ønsker retsforbeholdet
afskaffet. Indtil videre har han kun hældt vand ud af ørerne,
for der er ikke sket noget. Tværtimod har tendensen været
at fængsle og hjemsende kvinderne.”

Oktober 2010

Medlemmerne løfter
Tag ansvar-kampagnen
Radikale Venstre har i dette
efterår lanceret den største
kampagne, partiet har lavet
uden for en valgkamp.
Kampagnen er en kæmpe
succes. Det skyldes ikke
mindst de mange medlemmer, der har hjulpet til.
Det er midt i juli. Thorkild Maarbjerg, der er storkredsformand på Fyn, er egentlig på ferie i sit hus i Provence.
Men han er mere på mail end på marked. Han er ved
at fastlægge Fyns indsats i Tag ansvar-kampagnen. Han
griber røret og ringer til sekretariatet på Christiansborg
for at bestille 40.000 af partiets nye foldere, som han og
resten af det radikale hold vil uddele på Fyn.

Over kaffen,
i kantinen eller
som kandidat
Tak for et godt landsmøde midt i september, som samtidig markerede mit
første år som landsformand.
Det har givet mig anledning til at tænke
over, hvad et politisk parti er for noget i
dag. Tidligere handlede det først og
fremmest om at vælge kandidater og
godkende politiske programmer. I dag
mener jeg, der er kommet en tredje
dimension til det politiske parti – nemlig
et stærkt netværk, som hjælper partiets
medlemmer med at agere politisk,
uanset hvor de er. Lige fra den politiske
diskussion over kaffen, til familiefesten, i
kantinen på arbejdet, i skolebestyrelsen,
i interesseorganisationer, i nævn og råd
og i det direkte politiske arbejde.

Tag ansvar.
Støt vores
politik.

Samtidig fortæller han om mere end en håndfuld
planlagte Tag ansvar-arrangementer på Kulturnatten
i Odense og Svendborg, på gågaden i Nyborg med
Margrethe Vestager og med folketingskandidaterne i
Ringe, Middelfart og Fåborg.
Eksemplet fra Fyn står ikke alene. Overalt i Danmark er
Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag
ansvar-kampagnen til den største og flotteste kampagne,
Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en
valgkamp. Fra Slagelse til Struer. Fra Vordingborg til Viborg.
Fra Holbæk til Holstebro. Landets radikale har deltaget i
Tag ansvar-kampagnen og gjort den til en succes.
”Det er en kæmpe succes. Jeg har aldrig oplevet noget
lignende. Medlemmernes indsats er jeg dybt imponeret
over, og det går langt over de forventninger, jeg
havde, da vi begyndte på den her kampagne,” siger
folketingsgruppens formand Margrethe Vestager, der
retter en stor tak til alle både medlemmer og ikkemedlemmer, som har hjulpet over hele landet.

Fra Slagelse til Struer. Fra
Vordingborg til Viborg. Fra
Holbæk til Holstebro. Landets
radikale har deltaget i Tag
ansvar-kampagnen og gjort
den til en succes.
”Jeg er taknemmelig, og jeg er sikker på, at Radikale
Venstre med denne kampagne har fået et fremragende
afsæt frem mod valget. Nu er der mange, mange flere
der har fået en direkte invitation til radikal politik - måske
gælder de gamle ord om, at “kendskab giver venskab”.
Eller i hvert fald stemmer?,” siger Margrethe Vestager.
Også landsformand Klaus Frandsen følger kampagnen
med fornøjelse:

I et netværksparti kan man forvente, at
partiets kandidater er og har været aktive i andre sammenhænge. Vores kandidater skal gerne have vist andre sider
af sig selv, og det lever hele fronten af
vores kandidatfelt til folketingsvalget
op til.
For- og bagside på partifolder. Medlemmerne husstandsomdeler i forbindelse med Tag ansvar-kampagnen 300.000
foldere målretttet vælgere med radikalt potentiale.
pressechef Henrik Kjerrumgaard, kørte selv forbi sin
lokale vælgerforening sidst i august, hvor formanden for
Radikale Venstre på Frederiksberg Jens-Christian Poulsen
per mail havde opfordret sine medlemmer til at give en
hånd med til husstandsomdeling af partifolderen. Som
Jens-Christian Poulsen skrev:
”At uddele 100 foldere i et område med etagebyggeri
estimeres til at tage mellem ½ – 1 time, og det er ikke
blevet sværere efter, at alle har fået postkasser sat
op for neden i opgangene. Vi er 300 medlemmer på
Frederiksberg, og uddelte vi 10 foldere hver, ja så har vi
uddelt 3000 foldere på mellem 5 og 10 minutter.”
Opfordringen gav pote. Og på en enkelt time den sidste
dag i august havde Frederiksbergs radikale afhentet og
uddelt 2000 af partiets nye foldere. Pressechef Henrik
Kjerrumgaard er ikke overrasket. På landsplan runder
husstandsomdelingen snart 300.000 foldere, hvilket er
næsten dobbelt så mange uddelte foldere som i sidste
valgkamp.
”Den her kampagne er beviset på, at selvom man har
en relativt lille organisation, så kan man godt lave noget
stort. Det kræver en skarp struktur fra partiets
medarbejdere, gode ideer og stor velvillighed fra partiets
medlemmer. På den måde skaber vi i fællesskab noget,
der fungerer,” siger Henrik Kjerrumgaard.

”Det har været fedt at være landsformand under Tag
ansvar-kampagnen. Langt over halvdelen af vores
radikale foreninger har henvendt sig for at høre, hvordan
de har kunnet deltage. De har bestilt analyser og foldere,
fået rådgivning om annoncering og design og afholdt
talrige lokale Tag ansvar-arrangementer. Jeg har for alvor
mærket det radikale sammenhold,” siger Klaus Frandsen,
der glæder sig til valgkampen.

Et andet initiativ i forbindelse med kampagnen er
valgfonden, hvor man som noget nyt kan bidrage med
månedlige donationer via PBS. På den måde håber partiet,
at valgbudgettet kan øges betragteligt, hvilket meget
tyder på. Allerede nu har mange tilmeldt sig valgfonden,
og dermed ser det ud som om, at Radikale Venstre ved
næste valg har flere penge at føre valgkamp for.

På Christiansborg har medarbejderne på sekretariatet
også taget deres tørn. Ophavsmanden til kampagnen,

”Jamen, jeg må endnu engang konstatere, at det er
utroligt, hvad radikale partistøtter er parate til at bidrage

med. Jeg tror, at det kommer til at gøre en forskel,
når danskerne skal til valgurnerne,” siger Margrethe
Vestager, der selv bidrager med 200 kr. om måneden til
den radikale valgfond ligesom landsformanden og resten
af folketingsgruppen.
Sekretariatschef Jesper Gronenberg siger om initiativet,
at der er tale om en helt ny form for fundraising i dansk
politik:
”Vi har været meget inspireret af vores hollandske
søsterparti D66, som formåede at forøge deres
valgbudget betragteligt, og som bl.a. på den måde gik
fra 3 til 10 pladser i det hollandske parlament,” siger
Jesper Gronenberg, der håber, at Radikale Venstre også
kan gå frem ved næste valg.

Margrethe Vestager:
”Jeg har aldrig oplevet noget
lignende. Medlemmernes
indsats er jeg dybt imponeret
over, og det går langt over
de forventninger, jeg havde,
da vi begyndte på den her
kampagne.”
”Det er klart, der er ingen garantier, men det kommer
til at betyde, at vi kan lave nogle helt andre aktiviteter,
end vi ellers havde mulighed for, når vi har flere penge i
kassen. Vi kan købe flere annoncer, hænge flere plakater
op rundt om i Danmark og komme i kontakt med flere
vælgere,” siger Jesper Gronenberg, som eksempler på,
hvad flere penge betyder for den radikale valgkamp.
Anna Rørbæk

Lone Dybkjær har talt om det næste
valg som et transformerende valg på
linje med valget i 1979, fordi der sker så
stor ændring af folketingsgruppen. Når
jeg ser ud over kandidatfeltet, ser jeg et
felt, jeg tror, kan være med til at skabe
den transformation, Lone taler om. Jeg
ser et felt, hvor jeg forventer hård, men
hjerteligt konkurrence om pladserne.
Jeg håber, at flest muligt af jer vil kigge
ud over kandidatfeltet og vælge en kandidat, hvis kampagne I vil engagere jer i.

Klaus Frandsen

Esben Birk Mortensen, København

Anette Jessing, Favrskov

Hvornår tror du, at der bliver udskrevet folketingsvalg?

Hvornår tror du, at der bliver udskrevet folketingsvalg?

For et par uger siden, troede jeg, at der kom valg nu. Men sådan som det ser ud nu, tror jeg først, at
der bliver udskrevet valg til næste efterår. Fordi Lars Løkkes strategi er mere langsigtet, og meningsmålingerne ser ikke gode ud for ham lige nu. Så kan han også presse oppositionen ved, at de hele tiden
tror, at der kommer valg.

Hvad er Radikale Venstres vigtigste mærkesag?

Økonomisk ansvarlig, fordi det er gammel, klassisk radikal politik, og det får vi en masse vælgere på. Det
er her, vi har størst gennemslagskraft. Hvis vi begynder at snakke værdipolitk, så taber vi stemmer igen.

Hvad synes du om ”Tag ansvar” som valgslogan?

Det er fint. Det passer godt ind i mine tanker om Radikale Venstre som et økonomisk ansvarligt parti.

Til næste år i sidste øjeblik. Han har ikke mandater lige nu til at udskrive
valg. Der har været lidt for meget fnidder-fnadder i medierne. Jeg tror,
han venter for at se, om han kan få styr på tropperne inden.

Hvad er Radikale Venstres vigtigste mærkesag?

Jeg tror ikke, at der er én mærkesag. Ansvarlighed generelt er den vigtigste. Om det så er økonomisk eller menneskelig ansvarlighed.

Hvad synes du om ”Tag ansvar” som valgslogan?

Det dækker jo mange ting. Det dækker både det økonomiske og det menneskelige. Så det passer meget godt.

Radikalt landsmøde tog

Fatemeh Shamarvand, København

Christian Knudsen, Rødovre

Hvornår tror du, at der bliver udskrevet folketingsvalg?

Hvornår tror du, at der bliver udskrevet folketingsvalg?

Inden for tre måneder. Stemningen er til det, og regeringen er
kørt træt i det

Hvad er Radikale Venstres vigtigste mærkesag?

Økonomisk politik og reformer. Vi skal blive ved med at holde fast
i, at vi har brug for reformer for at skabe mere og bedre velfærd.

Hvad synes du, om ”Tag ansvar” som valgslogan?

Det er meget rammende. Og det er også individuelt, fordi man
både som privatperson og som politiker må tage et ansvar. Vi må
alle tage et ansvar.

Jeg tror, at valget kommer den 13. marts! Nej, spøg til side. Jeg tror, at valget kommer, når meningsmålingerne
ser ud, som om han kan vinde. Ellers kommer det i sidste øjeblik, hvis meningsmålingerne aldrig kommer til
at se ud til, at han vil vinde. Mit umiddelbare bud er engang i løbet af foråret.

Hvad er Radikale Venstres vigtigste mærkesag?

Det er den økonomiske ansvarlighed – og især i disse år. Fordi det finansielle system er ved at brænde sammen
om ørerne på os. Det er brændt sammen én gang, og det ser ud, som om det stadigvæk ulmer. Og det er den
største udfordring, vi står over for i øjeblikket.

Hvad synes du om ”Tag ansvar” som valgslogan?

Med det sidste svar, jeg gav, giver sloganet jo fuldstændig mening: Vi er dem, der tør tage ansvar.

Torsten Jakobsen, Læsø
Hvornår tror du, at der bliver udskrevet folketingsvalg?

Til foråret. Jeg tror, det passer Lars Løkke godt på det tidspunkt. Det gælder altid for
den siddende statsminister, at det er træls, hvis det kommer lige op til deadline.

Hvad er Radikale Venstres vigtigste mærkesag?

En positiv reformpolitik, forstået på den måde at vores politik fx er, at vi vil have afskaffet efterlønnen, men jeg kunne godt tænke mig, at man vendte det om og kom med et
positivt budskab i stedet for. Så man ikke siger hele tiden, at man vil afskaffe noget.

Hvad synes du om ”Tag ansvar” som valgslogan?

Det er forrygende. Fordi det er action-præget – samtidig med at det er ekstremt
seriøst, og det kan jeg godt lide!

De radikale medlemmer forventer,
at økonomi kommer til at spille en
stor rolle i den kommende valgkamp.
Radikal Politik var på gulvet på landsmødet og spørge, hvilke forventninger medlemmerne har til valgkampen.

g ansvar for økonomien
Margrethe Vestager talte også om økonomien på
Radikale Venstres landsmøde. Her er et uddrag
af hendes tale, lørdag den 11. september 2010:
”Den opgave, vi har de kommende tre år, kan ikke løses ved at pille ved efterlønnen eller ved andre
smarte kunstgreb.”
Sådan sagde statsministeren forrige gang, han afviste en efterlønsreform. For han gjorde det igen i går.
Han vil hellere gennemføre en kortsigtet spareplan end en langsigtet reform.
Vi har haft finanskrise, ja. Danmark er en lille åben økonomi og dermed en del af verdensøkonomien, ja.
Men det fratager ikke regeringen for dens hovedansvar for, at dansk økonomi er i en historisk dårlig
forfatning med elendige udsigter. Gang på gang har Venstre og Konservative siddet økonomers og
vismændenes råd overhørig. Regeringen har handlet bevidst uansvarligt. Med skattestoppet er over
100.000.000.000 soldet op. I en historisk højkonjunktur har regeringen fravalgt at forberede fremtiden
for at dele gaver ud nu og her.
Det vil vi ikke være med til. Vi vil ikke sende regningen for vores velfærd videre til vores børn. Derfor
lytter vi. Også til økonomer.
En ny regering skal lave et kasseeftersyn, når den tiltræder, og derefter udarbejde en 2020-plan. Der
er ikke noget, der tyder på, at regeringens planer holder. Der er intet, der tyder på, at regeringen reelt
har overblik. I foråret aflyste VKO lettelsen i skatten på arbejde. Det var der ikke råd til. 3 måneder
senere er der pludselig råd til at sænke selskabsskatten. VKO’s såkaldte genopretningsplan rækker kun
til 2013. Men det er nu, vi kan forebygge enorme gældsproblemer i 2020.
Det kommer vist ikke til at ske. Claus Hjort siger, at han er en praktisk mand, der vil tage problemerne,
som de kommer. Tja, men det er upraktisk at have en sådan praktisk mand i chefstolen i Finansministeriet,
når der er brug for langsigtede løsninger og ikke en ’dagen-og-vejen’-politik.
Vi vil tage ansvar for Danmarks økonomi. Vi vil afvikle efterlønnen over 10 år. Vi vil fastholde
dagpengereformen og lægge en håndholdt indsats for de ledige til. Vi vil gøre det lettere at rekruttere
medarbejdere i udlandet. Vi vil fortsætte skattereformerne.
Og hvad er det så, det med skat?
Vi hverken kan eller vil beskatte os ud af den nuværende krise, der har skabt enorme underskud på
statens finanser. Hvis regeringens højteoretiske drømmeri i deres ”Genopretningsplan” bliver til
virkelighed, vil underskuddet nærme sig 20 mia. kr. i 2020. Men desværre er det langt mere realistisk,
at underskuddet bliver på 50-60 mia. kr... 50-60 mia. kr.! Efter 2020 vil underskuddet endda vokse
støt og roligt.
Skattefinansiering af så store beløb er urealistisk. Vi bliver færre og færre på arbejdsmarkedet i de
kommende år, og der bliver derfor færre til at bære en ekstra skattebyrde. Høje personlige skatter
hæmmer arbejdsudbuddet kraftigt – og det skader den vækst, der endda har svært ved at komme i
gang i Danmark.
Derfor finder vi pengene gennem reformer. Pengene til de nødvendige investeringer i folkeskolen,
uddannelse og forskning, sundhed og ældrepleje. Reformer, som skaber arbejdsudbud, bidrager til
vækst, og som giver råderum til ny velfærd. Vi vælger reformer frem for skatter.
Det er ikke noget skattestop. Slet ikke. Vi vil gerne sætte skatten op på forurening og på usunde
fødevarer. Og vi vil gerne beskatte de rigeste boligejere mere. De penge bruger vi på at sænke skatten
på arbejde, fordi vi ved, det virker til at skabe arbejdsudbud.
Der er én afgørende grund til at interessere sig så meget for økonomi: Når økonomien strammer til går
det ud over de mest udsatte og sårbare borgere. En god økonomi giver muligheder: For gode sociale
kår, for sundhed, for uddannelse og muligheder for alle – for en ordentlig behandling til mennesker,
der er fysisk og psykisk nedslidte.

Vedtagne resolutioner på
Radikale Venstres landsmøde
Radikale Venstre holdt sit årlige landsmøde på Nyborg Strand i weekenden den 11. og
12. september 2010. Med til landsmødet var 550 medlemmer, heraf ca. 350 delegerede.
På landsmødet var der fremsat 47 resolutionsforslag. 32 blev vedtaget.
Af de mere spektakulære forslag blev det vedtaget, at landsmødet – på et snævert flertal –
ikke går ind for påbud om kvoter for kvinder i bestyrelser.
I Folketinget har Radikale Venstre ellers arbejdet for kønskvoter. Tidligere på året fremsatte
partiet sammen med de øvrige partier i oppositionen et forslag i Folketinget om, at alle
virksomheder skal have 40 procent kvinder i bestyrelsen.
Resolutionen ”Værn om de frie skoler” blev også vedtaget, hvor Radikale Venstre skal arbejde for, at de frie skolers vilkår forbedres, så børn, unge og voksne – fra alle samfundslag
– også i fremtiden har adgang til de frie skoler. Resolutionen var fremsat på baggrund af, at
vilkårene for de frie skoler gennem de sidste 10 år er blevet stadigt mere trange.

Cheri-Mae Marlena Williamson, Gladsaxe
Hvornår tror du, at der bliver udskrevet folketingsvalg?

Havde du spurgt mig for to måneder siden, så havde jeg sagt, at det bliver lige om lidt. Men nu tænker jeg,
at han gerne vil have nogle bedre meningsmålinger. Så tidligst i starten af det nye år.

Hvad er Radikale Venstres vigtigste mærkesag?

De frie skoler mødes med skærpede krav til oprettelse og undervisning og med øget kontrol. Samtidig beskæres de økonomiske tilskud. Nu har regeringen så også besluttet, at de
frie skoler skal holde dobbelt for i den økonomiske krise: Regeringens finanslovsforslag for
2011 indeholder besparelser på 622 millioner kroner for de frie skoler over de næste tre
år. Det vil medføre skolelukninger, og det vil medføre, at adgangen til de frie skoler bliver
mindre fri.

Alfa og omega for Danmarks fremtid er den økonomiske situation. Og jeg går ind for en bæredygtig økonomi,
hvor vi også taler grønne løsninger og synergieffekter. Så det er helt klart den økonomiske politik, som står i
højsædet, hvis vi skal bevare vores velfærdssystem.

Sidst, men ikke mindst blev det vedtaget på landsmødet, at Radikale Venstre skal arbejde
for, at udlændinge kan eje hus i Danmark. Radikale ønsker således en ændring af sommerhusreglen, så EU-borgere kan købe, eje og bruge sommerhuse og helårshuse i Danmark.

Hvad synes du om ”Tag ansvar” som valgslogan?

Læs mere om landsmødet på www.radikale.dk/lm10

Det er oplagt. Og ’Tag ansvar’-kampagnen har været god. Vi har brugt den i vores lokalsamfund, og på den
måde har den været meget nem og brugbar at tage i anvendelse lokalt.

RU tager ansvar – igen!
Centrum-venstre står foran et af de vigtigste folketingsvalg
i nyere tid, det er lysende klart. Det skal være slut med
økonomisk uføre, en uambitiøs og langt fra fremtidssikret
uddannelsespolitik, men ikke mindst skal det være
slut med den fremmedfjendske og nationalistiske udlændingepolitik, Danmark desværre har været vidne til de
sidste ti år. Det er, og må være, Radikales hovedopgave
at vise vælgerne et social-liberalt og progressivt parti helt fremme i skoene. Derfor er der brug for alle mænd
og kvinder i partiet, gamle som unge til at støtte op om
partiets ”Tag ansvar”-kampagne. Radikal Ungdom har
altid været der, når partiet er gået i valgkamp, og det er
vi igen. Det er blevet kaldt den største radikale kampagne
i fredstid, men for os ungradikale er det bestemt ikke
fredstid. Valgkampen er skudt i gang, og vi er klar.

”Vi ungradikale giver den
altid en tand mere. Det
handler om en sund og dreven
ungdomspolitisk organisation
af unge, der er motiverede,
har et godt socialt fællesskab,
og som har en fælles politisk
interesse.”

Finanslovsarkitekt. Morten Østergaard har brugt mange ressourcer på at få finansloven klar. (Foto: Casper Sejersen)

Et finanslovsudspil er
ikke noget, man ‘lige laver’
Radikale Venstre har fremlagt
sit bud på Finanslov 2011.
Radikal Politik har spurgt
partiets finansordfører
Morten Østergaard, hvad
finanslovsforslaget betyder
for Danmark.
Morten Østergaard, hvad vil det betyde for den enkelte
dansker, hvis Radikale Venstres finanslovsforslag blev
til virkelighed?
Danmark står i en lavvækstfælde, som kan slå bunden
ud af det danske velfærdssamfund. Med det radikale
finanslovsforslag får vi mere vækst i Danmark. For den
enkelte dansker betyder det, at de, der har arbejde, har
større chance for at beholde det, mens de, der ikke har,
har større chance for at få et. Væksten skaber vi med
en innovationsstrategi og investering i forskning og
uddannelse, så der også i fremtiden er noget at leve af.
Radikale Venstre kører en kampagne for tiden,
som handler om at ’tage ansvar’. Hvordan tager
finanslovsforslaget ansvar?
Vi tager overordnet set ansvar for økonomien. Vi lytter
til økonomer og handler. Fra 2013 og så langt øjet
rækker, vender Radikale Venstre underskuddet på statens
husholdningsbudget til overskud.
Men er der nogen, der ikke tager ansvar?
Alle påstår, at de tager ansvar, men den nuværende
regering har ikke på noget tidspunkt skabt holdbarhed
i dansk økonomi. Det gør vi i vores forslag. Vi finansierer
den danske velfærd gennem reformer, bl.a. med en reform
af efterlønnen, hvor vi holder op med at betale raske og
rørige mennesker for at trække sig fra arbejdsmarkedet.
Hvad ville en reform af efterlønnen betyde for mig,
hvis jeg skulle på efterløn i 2011?
Det ville betyde, at du skulle være 60½ for at kunne komme
på efterløn, fordi Radikale Venstre vil hæve efterlønsalderen med et halvt år hvert år, indtil efterlønsalderen

Lettere forbruger-liv
Det skal være lettere at være forbruger
i Danmark. Derfor har Radikale Venstre
lavet et nyt forbrugerudspil:
”Radikale Venstre vil gøre det lettere
at være forbruger. Vi vil erstatte den
nuværende ”Reklamer – Nej Tak”-ordning med en “Reklamer – Ja Tak”-ordning. Det betyder,
at papirspildet vil blive formindsket betydeligt til gavn for
miljøet”, siger Radikale Venstres forbrugerordfører, Bente
Dahl.
I det nye udspil vil Radikale Venstre også øge gennemskueligheden for forbrugerne.
”Mange ting, såsom legetøj, kosmetik og rengøringsmidler, indeholder i dag parfume og hormonforstyrrende
stoffer. Dem vil vi forbyde, samtidig med at vi vil indføre
en mærkning på alle varer, der indeholder parfume, så
det bliver lettere at undgå for forbrugeren,” siger Bente
Dahl.

har indhentet pensionsalderen om 10 år. Og vi vil også
gøre det lidt dyrere at betale til efterlønsordning. Til
gengæld vil vi gøre det billigere at betale til en A-kasse,
fordi vi synes, det er bedre at understøtte, at folk forsikrer
sig mod ledighed, end at de sparer op til efterløn.
Hvordan vil Radikale Venstre skabe vækst?
Vi har særligt fokus på det, man kalder ’vækstiværksættere’
– altså dem som skaber virksomheder, der potentielt kan
vokse til at have mange hundrede ansatte. Den type
virksomheder har vi ikke haft ret mange af i Danmark de
senere år, og dem skal vi have mange flere af. Vi skal skabe
en ’Silicon Valley’-stemning i Danmark, og det kommer
ikke af sig selv. I første omgang vil vi give lettere adgang til

Radikal Ungdom har derfor meldt sig på banen og er med
til at husstandsomdele 100.000 foldere. Hvorfor? Fordi
det er tvingende nødvendigt for os unge, at Radikale
Venstre med de tre kernebudskaber kommer ud over
rampen, ud direkte til vælgerne. Taktikken har Radikal
Ungdom, med sine efterhånden mange valgkampsture til
bl.a. USA, England og Nederland, set virke flere gange.
Og det er derfor på tide at prøve kræfter med noget,
fra moderpartiets side, nyt herhjemme. Udover hele
paletten af aktiviteter i kampagnen; politisk promotion
og budskaber og forslag, er den direkte henvendelse til
vælgerne via husstandsomdeling en aktivitet, der bestemt
ikke skal undervurderes. Mange partier vil uden tvivl gøre
dette under den kommende folketingsvalgkamp, men så
er der bare politikken tilbage.

investeringer i den nye virksomhed, mens vi arbejder på at
skabe et bedre ’økosystem’ for iværksætteri i Danmark.
Hvordan finder I frem til det og de andre forslag?
Særligt denne del, der handler om vækst og innovation
er udviklet i godt samarbejde med baglandet. Dels i to
workshops med partiets Økonomi- og Erhvervsudvalg,
hvor der var en række virksomheder og organisationer
med. Og dels gennem en debat i Hovedbestyrelsen.
Derudover har Margrethe og jeg besøgt en række store
danske virksomheder, som Grundfos, TDC, Coloplast og
Novo Nordisk, for at få inspiration. Så på den måde, er en
finanslov ikke noget, man ’lige laver’ i starten af august.
En finanslov er noget, vi arbejder med længe.
Anna Rørbæk
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Radikale reformer. Det ser dystert ud for økonomien i de kommende år. Faktisk spår økonomerne i Finansministeriet,
at underskuddet i statskassen vil runde 54 mia. kr. i 2020 uden nye tiltag. Det radikale udspil til finanslov indeholder de
reformer af bl.a. efterløn, der vender underskuddet til et overskud.

Zenia Stampe genvalgt

R trækker over midten

De delegerede på Radikale Venstres
landsmøde 2010 genvalgte Zenia
Stampe som partiets næstformand
med 197 stemmer. Modkandidaten
Sander Jensen fik 153 stemmer.
”Jeg vil bruge denne nye periode som
næstformand for Radikale Venstre til at arbejde for
mit faste mål: at styrke landsforbundets politiske
profil. Landsforbundet skal være en tydelig stemme i
værdidebatten. Og sammen skal medlemmerne drive
udviklingen af radikale svar på tidens store udfordringer,”
siger Zenia Stampe.
Samtidig takker hun for den støtte, hun har modtaget på
landsmødet:
”Jeg vil gerne have lov at sige en stor tak til de delegerede.
Jeg er rigtig glad for den opbakning, jeg har fået på
landsmødet til at gå videre med kampen for at sætte de
radikale mærkesager på dagsordenen.”

Professor på Århus Universitet Søren
Risbjerg Thomsen, der er valgekspert,
skriver i en artikel på Altinget.dk den
12. september om store vælgervandringer siden folketingsvalget
2007.
Søren Risbjerg Thomsen har ved hjælp af et stort antal
Gallup-interview beregnet netto-vælgervandringer mellem partierne fra sidste folketingsvalg i november 2007
frem til målingerne i juli-august 2010.
På den måde kan han sige noget om ”betalingsbalancen”
mellem partierne siden sidste valg. Den viser, at Radikale
Venstre siden valget har trukket vælgere fra Liberal
Alliance og Konservative. Dog taber partiet vælgere til S
og SF. Tallene for Radikale Venstre viser således tab til S
(-0,6) og SF (-0,5), som dog især opvejes ved gevinst fra
Liberal Alliance (0,7), Konservative (0,2) og Venstre (0,1).
Kilde: Altinget.dk

Man kan jo dernæst spørge hvordan? Hvordan skal et så
stort stykke arbejde føres ud i livet? Og der kommer ikke
mindst Radikal Ungdom ind i billedet, for vi ungradikale
giver den altid en tand mere. Det handler om en sund
og dreven ungdomspolitisk organisation af unge, der er
motiverede, har et godt socialt fællesskab, og som har en
fælles politisk interesse. Men det er ikke det hele. En sejr
kræver i den grad også, at der er opbakning til partiets
linje. Og med kampagnen ”Tag ansvar” lægges en radikal
classic linje. En linje, der skal fortælle social-liberale
vælgere, at den radikale stemme i vores demokrati er
garanten for en økonomisk ansvarlig politik, en offensiv
og fremtidssikret uddannelsespolitik og ikke mindst en
human og ansvarlig udlændingepolitik. For eksempel er
jeg overbevist om, at det motiverer mange unge radikale,
når SF over sensommeren blev sat i defensiven og på
tænkepause over et kommende flertals udlændingepolitik.
En helt rigtig strategi. Det er nemlig efter min mening
altafgørende, at Radikale Venstre ikke higer efter magten
for magtens skyld, på bekostning af idealer og politiske
principper for et moderne og fremtidssikrende projekt for
Danmark.
Simon Dyhr, landsformand Radikal Ungdom

Få svar på Facebook
Som en del af Tag ansvar-kampagnen
kan man stille spørgsmål til Margrethe
Vestager på hendes Facebook-side.
Der er der mange, der har gjort,
blandt andet en Klaus Lindemann,
der spørger, hvorfor ’klima’ ikke er
en del af Tag ansvar-kampagnen? Margrethe Vestager
svarer på sin Facebookside:
”Det kunne klima også godt - både fordi, det er en bunden
opgave at løse klimaudfordringen, så vi kan undgå det
helt vilde vejr, der truer, og fordi der er innovation og
arbejdspladser i at fokusere på det. Jeg håber, at vi i
efteråret endelig kan få regeringen med på at begynde
omstillingen til et Danmark, der er uafhængig af energi
produceret på kul, olie og gas. Vi har lavet et udspil, som
du kan finde på vores hjemmeside.”
Følg med i spørgsmål og svar på:
www.facebook.com/margrethevestager
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