Støt vores valgfond via PBS

Public service på arabisk

Kynisme i Irak-krig

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.

Det er kommet frem, at 60 irakiske
tolke fra koalitionen målrettet blev
likvideret frem til sommeren 2007.
Margrethe Vestager kræver en under søgelseskommission, hvor vidner kan
afhøres med fuld sikkerhed.

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.

”Regeringen må have vidst, hvordan sikkerhedssituationen
var for de tolke. Tolke, som var helt afgørende for
den danske indsats. Der har tilsyneladende været en
dobbeltstandard, hvor man har haft én holdning til
soldaternes sikkerhed og en anden til sikkerheden
for tolkene. Det er fuldstændigt uacceptabelt,” siger
Margrethe Vestager og fortsætter:

Vi ringer i efteråret til alle 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

”Det skriger til himlen, at Danmark som en af de eneste
krigsførende nationer ikke har lavet en undersøgelse
endnu.”

Radikale Venstre er imod Dansk
Folkepartis ønske om at censurere
medieforbruget ved at forbyde
paraboler i boligområderne, og partiet er imod Dansk Folkepartis ønske
om at forbyde visse udenlandske tvkanaler. Dels fordi det bryder med
ytringsfriheden, dels fordi det ikke virker. Vejen frem
er oplysning og flere valgmuligheder i mediebilledet.
Radikale Venstre vil hellere lukke op for oplysning frem
for at lukke ned. Derfor foreslår partiet, at DR forpligtes
til en stærkere public service indsats over for de grupper,
som tilsyneladende ikke nås med de eksisterende tilbud.
I et oplysningssamfund skal alle borgere nås med moderne
public service. Radikale Venstre foreslår en ny tv-kanal
på arabisk og andre fremmedsprog efter BBC model.

Ny borgmester i København
Anna Mee Allerslev overtager
posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København
efter Klaus Bondam, der den 1. januar
skal være institutleder på Det Danske
Kulturinstitut i Bruxelles.
Klaus Bondam ønsker sin efterfølger tillykke med posten:
”Jeg vil ønske Anna Allerslev stort tillykke med posten. Jeg
kender hende som et aktivt og engageret menneske, som
brænder for radikal politik. Jeg er sikker på, at Anna vil
overtage borgmesterposten med engagement, seriøsitet
og ydmyghed.”
Det var en enig radikal gruppe på Københavns Rådhus,
der pegede på den 26-årige Anna Mee Allerslev. Anna
Mee Allerslev kom i Borgerrepræsentationen ved sidste
valg og har en bachelor i både jura og statskundskab.
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Radikale ruller sig
ud i valgkampen

Giv os nu
det valg!
Danmark er i en økonomisk krise med
udsigt til det værre. Virksomheder går
konkurs, arbejdspladser går tabt. De
økonomiske problemer, vi står overfor,
kan løses på tre måder:
Besparelser, skattestigninger eller
reformer.
Radikale Venstre vil gå reformvejen,
fordi vi vil styrke dansk økonomi.
Afvikle og forebygge gæld og skabe
vækst og arbejdspladser. Hvis vi ikke
afvikler efterlønnen over 10 år og sørger for at nedbringe statens gæld,
afleverer vi en brutal ubetalt regning
til vores børn og børnebørn.
Min pointe er den helt grundlæggende,
at vi ikke kommer uden om reformer,
når vi skal imødegå de økonomiske
udfordringer.

Anne Marie
Geisler Andersen
Tag ansvar

Margrethe
Vestager
Tag ansvar

Den nye valgplakat. Den hårde billedbeskæring gør, at plakaterne klart adskiller sig fra andre partiers plakater. (Foto: Casper Sejersen)

Husker du børneserien fra
80’erne, hvor Palle, Polle og
Ruth ruller Jorden rundt i en
stor rød bus? I givet fald har
du en idé om, hvordan det
kommer til at foregå den dag
statsministeren udskriver
valg.
For i den radikale valgkamp bliver et af omdrejningspunkterne en magenta-farvet valgbus, hvor
Palle, Polle og Ruth bliver erstattet med Margrethe
Vestager, Radikal Ungdom, partimedlemmer, lokale
folketingskandidater og en masse frivillige.
”Bussen er bestilt, så den er klar den dag, valget bliver
udskrevet. Og vi har store forventninger til den del af vores
valgkamp. Meningen er, at bussen skal bringe os rundt i
hele landet, så vi kan møde vælgerne face-to-face,” siger
den radikale sekretariatschef Jesper Gronenberg.
Valgbussen er bare et af de tiltag, som allerede er gjort
klar til den valgkamp, der skal skydes i gang senest i

november næste år. Men foruden bussen er også nye
valgplakater designet, foldere er trykt, og med Tag
Ansvar-kampagnen i efteråret har Radikale Venstre
signaleret den politik, det slogan og de budskaber, som
partiet går til valg på.
”Vi har i efteråret kørt en Tag ansvar-kampagne, hvor
radikale plakater har hængt over hele landet. I ugevis
spredte plakater på gader, stræder og togstationer
budskabet om, at vi er et parti, der lytter, tror og stoler.
Værdier som burde være en selvfølgelighed, men som
gennem de sidste ni år systematisk er forsvundet ud af
dansk politik. Derfor er vi parat til at tage ansvar. Parat
til at tage ansvar for, at de værdier igen bliver en del
af hverdagen i dansk politik,” siger Radikale Venstres
landsformand Klaus Frandsen.
Han beskriver Tag ansvar-kampagnen som et skridt frem
mod valget og frem mod Radikale Venstres mål om at få
en ny regering. Derfor har partiet også brugt kampagnen
til at introducere de budskaber, partiet går til valg på.
”Vores budskab er klart: Vi er parate til at tage ansvar
for, at Danmark igen får en sund og stærk økonomi. For
en udlændingepolitik, der ikke er baseret på mistro. Og
for en folkeskole, hvor mistillid, kontrol og bureaukrati er
fortid. Og derfor kunne vores valgslogan ikke være mere
velvalgt: Tag ansvar,” siger Klaus Frandsen, som slår fast,

at Lars Løkke Rasmussen kan trykke på knappen, når det
passer ham, for de radikale er klar.
Det samme siger sekretariatschef Jesper Gronenberg.
Og han understreger, at intet er blevet overladt til
tilfældighederne, hvilket også kan ses i forbindelsen med
udviklingen af de nye valgplakater.
”Al overflødig information er udeladt på valgplakaterne.
Vi har fokuseret på at skabe en simpel og effektiv plakat.
Den hårde billedbeskæring gør, at plakaterne klart
adskiller sig fra andre partiers plakater. Det gør dem let
genkendelige. Dertil kommer, at alle kandidater har fået
tilbudt at få taget deres billede af den samme fotograf,
så vi får de bedste billeder til de nye plakater,” forklarer
Jesper Gronenberg.
Han har samtidig udstyret sekretariatet med et nyt
værktøj ’Geomatic’, som er en slags digitalt Danmarkskort.
Det betyder, at de radikale folketingskandidater og de
frivillige kan ramme mere præcist, når de skal ud og
stemme dørklokker.
”Tidligere delte vi ud i blinde, nu kan vi målrette vores
kommunikation. Vores nye værktøj kan fortælle, hvor
der er størst sandsynlighed for at finde vælgere, der er
positivt stemt for vores politik. Det giver god mening.”
Anna Rørbæk, Pressetjenesten

“Vi ønsker, at der tages
hånd om problemerne
nu. Det kræver en helt
anden økonomisk
politik, end den VKregeringen fører.”
En god økonomi i Danmark giver muligheder for gode sociale kår, for sundhed,
for uddannelse og muligheder for alle
mennesker. Radikale Venstre tager
ansvar, og vi er klar med et sammenhængende bud på, hvad der skal til.
Vi ønsker, at der tages hånd om
problemerne nu. Det kræver en helt
anden økonomisk politik, end den
VK-regeringen fører.
VK-regeringens politik handler nemlig
ikke om en strukturel forbedring af
økonomien. I deres såkaldte Genopretningsplan sættes skatten op, og man
taler om nul-vækst, som i virkeligheden
er nedskæringer. I VK-regeringens plan
spares der på alt lige fra de frie skoler
til forskningen og universiteterne. Og
satspuljen til sociale forbedringer i
samfundet er tom.
Hvis statsministerens ikke har svaret eller
mod på at finde svaret sammen med
Folketingets partier, så burde han i det
mindste erkende det og udskrive valg.
Giv os nu det folketingsvalg!

Margrethe Vestager

De nye ansigter?
Senest i november
næste år skal der
være valg til Folketinget. I den forbindelse kommer der til
at ske en udskiftning
i den radikale folketingsgruppe, da både
Bente Dahl, Jørgen
Poulsen, Lone Dybkjær og Niels Helveg
Petersen har meddelt,
at de ikke genopstiller. Radikal Politik har
talt med syv af de kandidater, som håber,
det bliver dem, der
skal have muligheden
for at udleve deres
drømme, bruge deres
energi og gøre en
forskel i Folketinget.
Jesper Boe Jensen og Anna Rørbæk,
Pressetjenesten

Sofie Carsten
Nielsen
Folketingskandidat i Københavns Omegns
Storkreds, opstillet i Gentofte.
35 år, gift og har to børn. Uddannet cand.
scient.pol. og arbejder som politisk fagchef i
Ingeniørforeningen i Danmark.
”Min politiske vej går fremad. Den er fuld af reformer,
fordi vi skal blive endnu dygtigere og klogere. Den går
gennem det dejlige Danmark, men også gennem Europa
og ud i verden.”
Sådan beskriver Sofie Carsten Nielsen sin politiske vej,
som hun deler med alle, der vil fremad.
”Det ligger dybt i mig at være radikal. Jeg tror, det hænger
sammen med den ansvarlighed og pragmatisme, som altid har præget partiet. Der skal være orden i økonomien,
og man skal have en plan. Og det ligger som en del af min
opdragelse, at man selv må tage ansvar for at skabe sit liv
og sin fremtid. At man ikke kan kræve noget af andre, før
man har ydet sit.”

Camilla
Hersom
Folketingskandidat i Fyns Storkreds, opstillet
i Odense Syd og Middelfart.
39 år, gift og har tre børn. Uddannet cand.
scient.pol. og m. phil. i europæiske studier og
valgt som formand for Forbrugerrådet siden
2006.
“Jeg meldte mig ind i Radikal Ungdom i 1992, fordi jeg
blev stiktosset over det danske nej til Maastricht-traktaten. Traktaten blev husstandsomdelt, og jeg læste store
dele i den og en masse om den. Siden har jeg været overbevist tilhænger af det europæiske samarbejde. Og jeg er
radikal, fordi jeg er fællesskabsorienteret, men samtidig
har temmelig svært ved at gå i takt,” smiler Camilla Hersom.
For Camilla Hersom handler politik om at skabe rammer,
så flest muligt kan blive herrer i deres eget liv.
”Min politiske drivkraft er erkendelsen af, at vi ikke kan
klare os uden hinanden. Personligt har jeg haft mange
muligheder, men jeg har også været tæt på mennesker,
der ikke har været lige så heldige,” siger Camilla Hersom.
”Vi har skabt et samfund, hvor uddannelse og sundhed er
gratis, og hvor den økonomiske ulighed er den mindste i
verden. Alligevel er der markant ulighed i sundhed og alt
for mange, der falder gennem uddannelsessystemet og
ud af arbejdsmarkedet. Det kan jeg ikke holde ud,” siger
Camilla Hersom, der vil bekæmpe denne form for ulighed,
hvis hun bliver valgt til Folketinget.
Bonusinfo: Camilla har som formand for Forbrugerrådet
åbnet muligheden for personligt medlemskab af Forbrugerrådet. Det har givet mere end 85.000 personlige
medlemmer.

Rasmus
Helveg Petersen

Zenia
Stampe
Folketingskandidat i Sjællands Storkreds,
opstillet i Roskilde og Næstved.
31 år med kæreste og bonusbarn. Uddannet
cand.scient.pol. og arbejder med velfærdsinnovation i Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Spidskandidat til Folketinget for Hovedstadens Radikale Venstre, opstillet på Nørrebro.
43 år, gift og har tre børn. Uddannet socialpædagog og konfliktmægler. Arbejder som
integrationskonsulent og børnebogsforfatter.

”Når jeg holder oplæg for RU’erne om radikalt tankegods,
fortæller jeg, at vi er et parti, der balancerer mellem den
pragmatiske socialliberalisme og den idealistiske radikalisme. Begge roller er vigtige for partiet, men der er ingen
tvivl om, hvor jeg hører hjemme: Jeg er radikal med et
meget stort R. Det betyder, at jeg siger, hvad jeg mener,
og venter med kompromiser, til jeg sidder ved forhandlingsbordet,” lyder det fra Zenia Stampe.

”Vi står i et sort kapital i Danmarkshistorien, og det vil jeg
være med til at lukke. Vi har en VK-regering, der taler om
deres medmennesker på den værst tænkelige måde, og
som ingen respekt har for uvildige instanser og eksperter.
Et VKO, som klamrer sig til øjeblikket, og som fuldstændigt ignorerer fremtiden. Det er en skændsel. Og når
historikerne om 30 år skal fælde deres dom, bliver den
nådesløs,” siger Manu Sareen.

Zenia Stampe har været aktiv i Radikale Venstre i mange
år. Hun stillede første gang op til Folketinget i 2001 og var
i årene 2003-2006 formand for den radikale ungdomsorganisation RU, og i 2008 blev hun næstformand for
Radikale Venstre. Hun er desuden blogger på Politiken og
klummeskribent på Information.

Manu Sareen er født i Indien i 1967 og kom til Danmark i
1971. Han er vokset op i København, hvor han også i dag
bor med sin familie.

”Jeg henter meget inspiration i den radikale og kulturradikale historie. Brandes fortalte os, at vi ikke er de bedste i verden, Hørup prøvede at få os til at forstå, at vi ikke
er de stærkeste, og Poul Henningsen forsøgte at overbevise os om, at vores karakter og moral ikke er et hak bedre
end de andres. Det er den ydmyghed og realitetssans, jeg
gerne vil gå til lovgivningsarbejdet med, hvis jeg bliver
valgt til Folketinget.”
Bonusinfo: Zenia Stampe er erklæret republikaner og
stiftede i forbindelse med folkeafstemningen om tronfølgeloven foreningen “Den Republikanske Grundlovsbevægelse”.

Lotte
Rod

”Når man kommer, hvor jeg kommer fra. Når man har haft
forældre, som begge havde to job for at få det til at løbe
rundt. Når man som jeg, var den eneste fra klassen, der
blev kaldt op af læreren og fik et gavekort til at købe tøj
for, så kan man godt føle, at en del af samfundet er en
fest, man ikke er inviteret med til. Men jeg vil være med,
og jeg vil invitere andre med. Jeg vil gøre en forskel, og
især for de svageste i vores samfund. Derfor stiller jeg op
til Folketinget,” siger Manu Sareen.
Siden 2002 har Manu Sareen været medlem af Borgerrepræsentationen for Radikale Venstre, hvor han er gruppeformand.
Bonusinfo: I 2006 udgav Manu Sareen sin første børnebog
‘Iqbal Faroog og den sorte Pjerrot’. Det er en moderne
røverhistorie fra Indre Nørrebro om livet i en indvandrerfamilie.

Marlene
Lorentzen

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds, opstillet i Holbæk og Greve.
42 år, gift og har to børn. Uddannet journalist
og arbejder som kommunikations- og fundraisingchef i Verdensnaturfonden samt lederskribent i Holbæk Amts Venstreblad.

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds,
opstillet i Aabenraa og Esbjerg/Fanø.
25 år og læser statskundskab på Københavns
Universitet. Er opvokset i Aabenraa og bor
for øjeblikket i Esbjerg, hvor hun er i praktik i
kommunens HR-afdeling.

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds,
opstillet i Kolding Syd og Haderslev.
36 år og to børn. Uddannet folkeskolelærer
og underviser på Lyshøjskolen.
Marlene Lorentzen blev valgt til Kolding Byråd
første gang i 2005 og igen ved valget i 2009.

”Hvis jeg skal give en helt kort præsentation, vil jeg karakterisere mig selv som radikal af den gamle skole – en
“Radikal Classic”. Og ja, det lyder som en øl, og derfor har
jeg også fået brygget en kampagneøl, der bærer navnet,”
smiler Rasmus Helveg Petersen.

”Jeg er gået ind i politik, fordi jeg vil være med til at gøre
verden bedre. Og det flytter ikke noget, hvis man bare
står i hjørnet og brokker sig. Man må gøre noget. Derfor
er jeg blevet politiker,” fortæller Lotte Rod.

”Jeg meldte mig ind i Radikale Venstre kort efter folketingsvalget i 2001. Jeg var frustreret over, at den nyvalgte
regering skar i ulandsbistanden for at få råd til flere hofteoperationer. Jeg ville kæmpe en kamp for det globale menneskesyn,” siger Marlene Lorentzen og uddyber:

Rasmus Helveg Petersen vil helst lave politik med langt
perspektiv og med brede flertal.
”Min ambition er at blive valgt til Folketinget, hvor jeg
vil tage et opgør med blokpolitikken. Blokpolitikken
skaber dårlige politiske løsninger og en kortsigtet politisk
kultur,” siger han og fortsætter:

Lotte Rod var også kandidat ved folketingsvalget i 2007,
hvor hun var den radikale kandidat i Sydjylland, der fik flest
personlige stemmer. Siden har hun været førstesuppleant
og arbejdet en del sammen med folketingsmedlem Bente
Dahl, bl.a. om det radikale forbrugerudspil.
”I dag er de fleste politikere i Folketinget mest optaget
af at grave grøfter og skabe fjendebilleder. Jeg tror på, at
ord skaber virkelighed, og at vi derfor når meget længere
med anerkendelse. Det gælder udlændinge, men det
gælder også lærere, sygeplejersker og socialrådgivere.
Hvis vi gør mere af det, der fungerer godt, kan vi kun få et
bedre samfund.”

Sofie Carsten Nielsen håber, at den kommende valgkamp
kommer til at handle om økonomi.

“Jeg vil i Folketinget for at skabe en bred politisk midte,
for at isolere Dansk Folkeparti og for at få dansk politik
gjort ordentlig, rationel og reformmoden”

”Den meget overordnede dagsorden for mig er økonomien. Vi skal simpelthen have genoprettet økonomien,
for ellers har vi ikke råd til de helt konkrete ting som sundhed, uddannelse, at tage vare på socialt udsatte, og at
gøre noget for vores børn i daginstitutionerne,” siger hun
og fortsætter:

”Jeg var i Malawi for Folkekirkens Nødhjælp, da Fogh
som statsminister fjernede Danmarks støtte med et pennestrøg, og jeg mødte de fattige kvinder, der betalte prisen. Mange af dem kom i gæld på grund af Danmark. Jeg
blev rasende. På den måde var det faktisk Fogh, der fik
mig ind i aktiv politik.”

’”Vi står midt i en brydningstid, hvor samfundet ikke kommer uden om store forandringer. De forandringer vil jeg
være med til. Danmark bliver nødt til at sige farvel til andedammen og goddag til verden udenfor. Derfor vil jeg
i valgkampen også fokusere på udenlandsk arbejdskraft
– hvordan tiltrækker vi dygtige mennesker til landet, og
hvordan får vi dem til at blive?”

Rasmus Helveg Petersen er seneste skud på Helveg-klanen
i dansk politik og er barnebarn af Lilly og Kristen Helveg
Petersen, søn af Niels Helveg Petersen og bror til det
tidligere folketingsmedlem Morten Helveg Petersen.

”Da jeg bagefter tog til et møde i KU, blev jeg overrasket
over, hvor nationalistiske de var, og tænkte, at jeg i hvert
fald ikke var konservativ. I gymnasiet begyndte jeg så at
læse op på de forskellige partier og indså, at jeg jo var
radikal. Så meldte jeg mig ind, og jeg har ikke fortrudt
det siden. Det kommer de, der stemmer på mig, heller
ikke til!”

Bonusinfo: Øllen Radikal Classic er født på Bryghuset No.
5 i Holbæk. Den holder 6,5 procent.

BONUSINFO: Lotte har sprogøre og taler seks sprog:
Dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk og sønderjysk.

Bonusinfo: Fik som radikal spidskandidat til Europaparlamentsvalget i 2009 mere end 56.000 personlige stemmer.

Manu
Sareen

Lotte Rod kom første gang i kontakt med sit radikale indre, da hun i 9. klasse var i praktik hos Lene Espersen.

”Jeg tror på mennesket og tænker ikke kun på danskere.
Mennesket er større end nationalstaten, og derfor har vi
en forpligtelse til at hjælpe mennesker uanset, hvor i verden de bor. Vi har et medmenneskeligt ansvar, som rækker længere end til den danske grænse.”
Hvis Marlene Lorentzen bliver valgt, vil hun give Radikale
Venstre en skarp kulturprofil.
”Kultur er det kit, der binder mennesker sammen, og som
skaber ’vi-følelser’. Samtidig er kulturen og kunsten i et
samfund et billede på, hvor åbent og mangfoldigt det
pågældende samfund er, og derfor er det vigtigt også at
støtte den smalle kunst.”
Og så vil hun gøre op med den frygt-retorik, der har
præget landet de seneste ni år:
”Alt for længe har vi fået at vide, at vi skal være bange for
globaliseringen – for med den følger terror. Eller at vi skal
være bange for muslimer – og især deres tørklæder. Men
jeg er ikke bange! Vi har brug for et Danmark, som ikke er
baseret på frygt.”
Bonusinfo: Kåret i kommunalvalgkampen 2009 for Danmarks mest kreative valgplakat.

Vores folkeskole
skal slippes fri
Alt tyder på, at folkeskolen
bliver en blodig slagmark ved
næste valg. Kanonerne blev
kørt i stilling, da Lars Løkke
Rasmussen lovede et 360
graders eftersyn af folkeskolen
i sin nytårstale. VK-regeringen
vil tvang og test, men det er
ikke den vej, Radikale Venstre
vil gå. Folkeskolen skal have
sin frihed tilbage, og der skal
investeres seriøst i børnenes
fremtid. Det er et par af elementerne i partiets nye folkeskoleudspil ”Vores Skole”.
Halvanden milliard kroner er mange penge at investere i
folkeskolen – især i en krisetid. Det medgiver Radikale Venstres uddannelsesfører Marianne Jelved. Men folkeskolen
er nøglen til fremtidens vækst og velfærd, og derfor vil
Radikale Venstre foretage en mærkbar investering i vores
fælles fremtid. Folkeskolen skal styrkes markant, og lærerne skal have mulighed for at tage ansvaret, for hvad der
foregår inde i klasselokalet. Det vil sikre den bedst mulige
undervisning, mener Marianne Jelved, at ansvaret for undervisningen ligger hos den enkelte lærer, og ikke styres
fra centralt hold.
”Vi skal sætte skolerne fri. Det er vigtigt, at vi giver hver
enkelt skole så meget frihed, at den kan undervise ud fra
den hverdag, den befinder sig i. Der er en kæmpestor forskel på at drive en skole på Nørrebro og så en ved Holms
land Klit. Vi skal give selvbestemmelse tilbage til lokalsamfundet, så de har indflydelse på, hvordan deres undervisning tilrettelægges,” siger Marianne Jelved.
Hun mener, at det skal være muligt for de lokale ejere af
skolerne, altså landets kommuner, selv at sætte gang i de
initiativer, som skolerne i deres lokalsamfund har brug for.

Vores skole
I Radikale Venstres uddannelsesudspil ”Vores Skole” investeres der halvanden
milliard kroner i at styrke folkeskolen. Pengene fordeles således:
• 500 millioner kroner på efteruddannelse af lærerne, så der også er råd til
dækning af vikarudgifter
• 500 millioner kroner til bedre rammer og IT
• 300 millioner kroner til styrket specialundervisning
• 100 millioner kroner til modersmålsundervisning
• 100 millioner kroner til andre forslag

”De skal være i stand til selv at sætte sig nogle særlige
mål. De kan for eksempel vælge at sætte fuldt drøn på
naturteknik i en periode. Det kan give et sammenhold på
skolen, der løfter den”, siger Marianne Jelved.
Andre mulige indsatsområder kan være en dedikeret indsats mod mobning på udvalgte klassetrin eller en indsats
for, at elevernes kundskaber med det danske sprog bliver
bedre, hvis det netop er dét, den lokale skole har brug for.
Skolen skal offentligt redegøre for sine prioriteter, sit arbejde og sine resultater, så forældre nemt kan følge med
i, hvad skolen fokuserer på.

Bedre udnyttelse af ressourcerne

Skolerne skal ikke længere tvinges til at gennemføre nationale test. Skolerne skal kunne koncentrere sig om at

lære eleverne, hvordan man tilegner sig ny viden. Eleverne
skal ”lære at lære” og ikke bare kunne huske facitlisten.
”Med de nationale tests øver vi kun eleverne i at bestå
den næste test. Vi tager ansvaret væk fra den enkelte
lærer, der nu kun skal bekymre sig om elevernes testresultat og ikke om eleverne rent faktisk lærer noget”,
siger Marianne Jelved.
Radikale Venstres skoleudspil er et opgør med den utidige
indblanding i den daglige undervisning fra centralt hold.
Folkeskolen skal have sin egen ”grundlov”, så skiftende
politiske vinde fra Christiansborg ikke blæser undervisningen omkuld.
Radikale Venstre vil afsætte 500 millioner kroner til styrket efteruddannelse af lærerne. Ifølge Marianne Jelved, er
det afgørende, at lærerne har linjefagsniveau i de fag, de
underviser i, og at lærere er opdaterede på udviklingen
inden for deres fag.
”Det er mangel på respekt for skolernes arbejde, hvis de,
der underviser, ikke er uddannet til det”, siger hun.
Mindre end to ud af 10 lærere i natur og teknik har faget som linjefag. Derfor vil Radikale Venstre inden for de
næste fem år sikre, at alle lærere har linjefag i de fag, de
underviser i.

Hjælp til forfaldne skoler

En undersøgelse af de danske folkeskoler viser, at næsten hver femte skole har problemer med svamp. Sidste år
havde skolerne et samlet efterslæb på vedligeholdelse på
3,7 milliarder kroner. Derfor sætter Radikale Venstre 500
millioner kroner af til at sikre bedre rammer. Pengene skal
gå til at renovere skolerne og modernisere faglokalerne.
Så blandt andet natur- og tekniklokalerne lever op til nutidige standarder. Og så skal indeklimaet på skolerne forbedres betragteligt.
”Det er jo totalt uforsvarligt over for børnene, hvis de
bliver undervist i et dårligt indeklima. Der er undersøgelser, der viser, at børns indlæring bliver 30 procent dårligere, hvis de bliver undervist i dårlige miljøer”, forklarer
Marianne Jelved.
Hun mener, at undervisningsmiljøet skal kontrolleres bedre. Dansk Center for Undervisningsmiljø skal styrkes. De
skal komme på besøg rundt på landets skoler for at rådgive om bedre undervisningsmiljøer og følge op for at se,
om rådene efterkommes. Det vil sikre, at eleverne bliver
undervist i et ordentligt miljø, fri for svamp og i tidssvarende omgivelser.
Radikale Venstres udspil investerer stort i fremtidens uddannelse. Alle børn i folkeskolen skal lære mere, end de gør
i dag – og alle lærere skal være bedre til at undervise, end
de er i dag. Det er derfor, at efteruddannelsen skal styrkes,
og den nyeste forskning skal med ind i klasselokalet.
”Børn fortjener en ordentligt uddannet lærer. De har
krav på, når de første gang træder ind i et klasselokale,
at møde en dygtig lærer. Alt andet er mangel på respekt,
både over for børnene, og det arbejde lærerne udfører,”
slutter Marianne Jelved.
Rasmus Bagge Jensen, praktikant i pressetjenesten

Historien om den gode lærer
Danske folkeskolelærere skal have lov til at være folkeskolelærere. Det mener Margrethe Vestager, der de
seneste måneder har besøgt en række skoler rundt om i
Danmark for at sætte fokus på den gode lærer.
”Man mærker det med det samme. Hver skole har sin
egen sjæl og sit eget liv. Derfor skal hver lærer også have
mulighed for at vælge sin egen metode, så børnene lærer
mest muligt, bedst muligt,” siger Margrethe Vestager.
Besøgene på skolerne er kommet i stand i forbindelse
med den store Tag ansvar-kampagne. I stedet for at skabe
mistro til lærerens arbejde med ensretning, test og kontrol, så ønsker Radikale Venstre at vise tillid til lærerne,
der underviser vores børn.
Margrethe Vestager har bl.a. besøgt Herningvejens Skole
i Ålborg, Kildevældsskolen på Østerbro, Lisbjergskolen i
Århus og Næsby Skole nær Odense.
På hver skole fik Margrethe Vestager nye indtryk og nye
tilgange til fagligheden. På Næsby Skole på Fyn var 10.
klasse-eleverne eksempelvis inddelt på tværs af faglige
niveauer, så de kunne hjælpe og løfte hinanden. En fagligt
dygtig elev lærer nemlig også af at omsætte sin viden ved
at fortælle om den til andre elever. Der var legepatruljer
og mentorklasser, og ældre elever havde ansvar for de
yngre i skolegården. Mens Lisbjergskolen i Århus havde
indskoling tre gange om året efter kompetencer og
modenhed, og der var niveaudeling i dansk og matematik.
”Skolerne havde det til fælles, at lærerne i den grad
brændte for deres elever og for skolen. Derfor er det
solide fundament for vores skolepolitik netop lærerne,
lederne og de øvrige medarbejdere i folkeskolen.”
Af samme grund har Margrethe Vestager stort fokus på
folkeskolelærerne. I samarbejde med folketingskandidaten

Lotte Rod i Esbjerg har hun fra elever og tidligere elever
indsamlet over hundrede fortællinger om den gode lærer. For eksempel om Bente, der ifølge en tidligere elev
udover at være dansklærer også var mentor, psykolog og
ven. Eller Mette, der støttede og hjalp en elev fra en specialklasse til at blive fagligt dygtig. Og Marianne, der var
en rigtig god klasselærer, som også var dygtig til at lære
fra sig.
Og for at støtte det gode eksempel tog Margrethe
Vestager til Esbjerg for at overrække blomster til de tre
lærere.
”Vi hører det gang på gang, og undersøgelser bekræfter
det. Den fagligt dygtige og engagerede lærer gør hele
forskellen. Det er dem, man husker. Radikale Venstre tror
på lærerne og på den faglighed, I besidder,” sagde Margrethe Vestager i sin tale til lærerne.
”Vi vil give lærerne den frihed, som deres opgave kræver,
og vi vil satse massivt på efteruddannelse som et alternativ til kontrol og bureaukrati. Eleverne bliver bedre
af mere og bedre undervisning – ikke af at deres lærere
udfylder rapporter,” lød det fra den tidligere undervisningsminister.
Selvom Margrethe Vestager netop har sat punktum for
efterårets skoleturné, er hun stadig optaget af lærerne,
og uddannelse bliver en mærkesag for partiet i den kommende valgkamp. Ligesom den radikale gruppeformand
fortsætter med at indsamle fortællinger om den gode
lærer, senest i stakkevis på den københavnske kulturnat
midt i oktober, for som hun siger:
”Tænk, hvor god en skole vi kunne få, hvis historierne om
den gode lærer blev fortalt vidt og bredt. Og lærerne
mødte den respekt, de har krav på.”
Anna Rørbæk, Pressetjenesten

Margrethe Vestager er til klassens time i 5.A på Kildevældssskolen i København. (Foto: Michael Christian Paldan)

Radikal Ungdom:
Revolutionér retspolitikken
Tiden for et systemskifte nærmer sig. Med et flertal for
en ny regering skal vi være bannerførere for et radikalt
opgør med de sidste 10 års retspolitiske tænkning. En
retspolitik, der har medført mere vold og uro på gaderne,
flere sociale problemer og en generel øget utryghed i
den danske befolkning. En tilstand, som populisterne fra
VKO har udnyttet, med strengere straffe, overtrædelse af
menneskerettighederne og krænkelse af privatlivets fred.
En politik og politisk retorik, som igen blot har medført
endnu mere utryghed i befolkningen. En ond spiral. De
røde populister fra S-SF, har lært af VKOs politiske strategi
og har i en række udmeldinger overhalet dem indenom.
Senest med deres ghettoplan, hvor kun internationale
konventioner, som fornuftens og anstændighedens sidste
bastion, forhindrer dem i at gå endnu længere.
De afgørende radikale mandater efter næste valg må og
skal udnyttes til at sætte en definitiv streg i sandet. Radikal
Ungdom vil have en revolution i den måde, vi tænker
retspolitik i Danmark. For samfundet fremstår i dag som
en uanstændig dårlig opdrager. At sætte folk i fængsel
er som at give sit barn husarrest med de kammerater,
barnet allerede har lavet ballade med. I stedet bør man
fortælle barnet, hvorfor det er forkert. Barnet må indse
sin fejl og dernæst forsøge at gøre skaden god igen.
Dette er tanken bag ”Restorative Justice”, og det er en
pædagogik, der virker!

”Størstedelen af Folketingets
retsordførere kører konstant
på automatpilot. Men deres
evindelige “tough on crime”retorik, har for længst spillet
fallit. ”
Vi skal derfor lægge de klassiske spørgsmål til side.
Spørgsmål som: Hvilke love er blevet brudt? Hvem gjorde
det? Og hvilken straf fortjener de? I stedet må vi stille
os selv en række nye spørgsmål. Vi må spørge os selv:
Hvem har lidt skade? Hvad er deres behov? Og hvem er
forpligtet til at opfylde behovene?
Radikale Venstres Nytårsstævne byder vanen tro på årets første partilederdebat. Her partilederne fra fra stævnet i 2010. (Foto: Lars Skaaning/ Polfoto)

NY TÅRSSTÆVNE 2011:

Uddannelse for livet
– men hvad for et liv?

Stævnet begynder lørdag den 8. januar kl.
13.00 og slutter søndag den 9. kl. 15.00.

Radikale Venstre afholder sit
traditionsrige Nytårsstævne
den 8–9. januar 2011.

Tilmelding foregår på hjemmesiden på
www.radikale.dk/NS11

Under overskriften “Uddannelse for livet – men hvad for
et liv?” handler Nytårsstævnet 2011 om et af de mest
centrale emner i den politiske debat herhjemme, nemlig
uddannelse.
Hele det politiske spektrum er pinligt bevidst om,
hvor vigtig uddannelse er for Danmarks fremtid. For
konkurrenceevnen og dermed muligheden for at fastholde
vores velfærdsniveau. Og alligevel er der betydelig
uenighed om både prioritering og valg af metoder.
Samtidig er uddannelse kendetegnet ved, at der går lang
tid fra en korrektion af uddannelsespolitikken, til man for
alvor kan se effekten. Det kan let føre til, at man laver
politik ud fra følelser i stedet for solide erfaringer.
På Nytårsstævnet vil Radikale Venstre med særligt fokus
på folkeskolen gøre status på debatten.
Der er valgt seks forskellige tilgange:
1. Hvordan vurderer regeringen folkeskolens nuværende
status, og hvilke ændringsbehov ser man efter ni år
ved magten?
Inviteret oplægsholder: undervisningsminister
Tina Nedergaard (V)

3. Hvorledes opnår vi i praksis en overgang fra højt
ressourceforbrug i specialundervisning til bedre
håndtering af særlige behov inde i klassen?
Oplæg ved Jørn Nielsen, klinisk psykolog, Ph.d.
4. Hvorledes får vi løftet det kreative islæt i skolen, så
vi skaber grundlaget for, at Danmark bidrager med
noget unikt til fremtidens verden?
Oplæg ved professor Lene Tanggaard, professor,
Aalborg Universitet.
5. Hvorledes sikrer vi, at skolen bliver ægte inkluderende
– også for dem med anden etnisk baggrund?
Oplæg ved Anne Holmen, professor, DPU.
6. Hvorledes får vi skolen til at gøre sit til, at også
ungdommen i geografiske udkantsområder får en
viden og forståelse, som gør dem i stand til at møde
en stadig mere globaliseret verden?
Inviteret oplægsholder: Steen Beck, lektor, Syddansk
Universitet.
Nytårsstævnet byder vanen tro også på årets første
partilederdebat, hvor det denne gang er statsminister
Lars Løkke Rasmussen (V) og partiformand Helle
Thorning-Schmidt (S), der er inviteret til at debattere
med Margrethe Vestager.
Hvert punkt efterfølges af debat med deltagerne i salen.

Endeligt program vil blive lagt på
www.radikale.dk/NS11

Tilmelding

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har taget et sæt nye principper i brug ved afgørelsen af
sager om erstatning til flygtninge og
fordrevne. De nye principper som
har fået navnet ”Poulsen Principles”
er udarbejdet af vores eget radikale
folketingsmedlem og medlem af Europarådet, Jørgen
Poulsen.
Det nye ved Poulsens principper er, at de specifikt tager
stilling til den særlige form for kollektiv ejendomsret, som
var gældende i de kommunistiske lande f.eks. på Balkan.
Her var det almindeligt at få tildelt en boligret som del af
lønnen.
Det er disse rettigheder, som ifølge de nye principper nu
anerkendes på linje med andre former for ejendomsret,
og som domstolen har benyttet sig af i sin afgørelse.

Når der er sket en lovovertrædelse, skal offeret derfor
tage aktiv part i at definere, hvordan gerningsmanden
skal “udbedre” skaden, f.eks. betale stjålne penge tilbage
eller udføre samfundstjeneste for offeret. Samtidig har
gerningsmanden en forpligtelse til at hjælpe offeret
videre, f.eks. ved at stille op til et konfliktråd, hvor offeret
kan konfrontere gerningsmanden med sine oplevelser.
Således kan offeret nemmere komme videre efter en
traumatisk oplevelse og gerningsmanden har mulighed
for at indse de menneskelige konsekvenser af sine
gerninger.

Der er fri adgang til stævnet – også for
ikke-medlemmer – mod betaling af en
stævneafgift på 150 kr., der dækker
lokaleleje, pausekaffe lørdag og isvand i
mødesalen.
Følgende kan bestilles i tillæg:
Lørdag: Middag med to retter og kaffe
– kr. 225.
Søndag: Frokost ”ta’selv-bord” og kaffe
– kr. 180.

Indkvartering
Al bestilling af værelser skal ske direkte til
Hotel Nyborg Strand på tlf. 65 31 31 31
eller nyborgstrand@nyborgstrand.dk
Pris for overnatning er kr. 512 pr. person
både på enkelt- og på dobbeltværelse.
Der er også mulighed for at tilmelde sig
sovesal til 100 kr. Begge dele inkluderer
morgenbuffet.

2. Hvad er ”Den gode Skole”?
Oplægsholder oplyses senere.

”Poulsen Principles”

Løsningen ligger med andre ord ikke ved at slukke
hævntørsten med meningsløs afstraffelse eller at opfylde
et abstrakt behov om retssikkerhedsfølelse. Men det er
derimod påtvingende nødvendigt at tage udgangspunkt i
offerets konkrete behov og gerningsmandens forpligtelse
til at opfylde dette behov.

Der er behov for at tænke nyt, før vi kan løse de problemer,
vi står overfor. Størstedelen af Folketingets retsordførere
kører konstant på automatpilot. Men deres evindelige
“tough on crime”-retorik, har for længst spillet fallit.
Vi skal kræve en ny retspolitisk diskurs. Vi skal tænke
løsninger i stedet for straf. Vi skal tænke fakta i stedet for
oneliners. Vi skal tænke radikalt!
Toke Helmø, Kultur-, rets- og etikordfører
for Radikal Ungdom

Grønne taxaer
I dag er der næsten ingen hybridbiler
på de danske veje, og biltrafikken
står for en tredjedel af den
samlede danske udledning af CO2.
For at sikre en grønnere bilpark, foreslår Radikale Venstre, at der fremover
kun må anskaffes el- og hybridbiler til taxakørsel i
København, Århus, Odense og Ålborg.
Den grønne taxakørsel skal være med til at sætte gang
i markedet for energieffektive biler, så der kan gøres et
seriøst indhug i vores fælles CO2-udledning.
”Det er vigtigt, at vi får flere erfaringer med grønne biler.
Og her kan vi bruge taxabranchen innovativt, fordi taxaer efter tre år kan sælges uden omregistrering. På den
måde kan vi på få år gøre taxabranchen meget mere ren,”
siger Margrethe Vestager, radikal klimaordfører.

Ph.d. til professionshøjskole
Der blev kort efter Folketingets åbning
indgået et bredt forlig om den såkaldte
globaliseringspulje, der bl.a. fordeler
midler til forskning og uddannelse.
To radikale mærkesager blev vedtaget, nemlig flere basismidler til
universitetsforskningen samt en
ph.d.-uddannelse til professionshøjskolerne.
”Det er et stort gennembrud. Det betyder, at underviserne
på professionshøjskolerne kan få en forskeruddannelse og
dermed kvalificere undervisningen yderligere. Det bliver
et uafhængigt ph.d.-råd, der fordeler stipendierne allerede
fra 2011,” siger uddannelses- og forskningsordfører
Marianne Jelved og tilføjer:
”Det er en sag, jeg har kæmpet for i lang tid og er derfor
glad for, at det nu bliver til virkelighed. Det er et stort
fremskridt for professionshøjskolerne.”

Gruppen på auktion
Man må tænke kreativt, når man
tænker fundraising til folketingsvalget. Derfor satte fire politikere
fra den radikale folketingsgruppe i
oktober sig selv på auktion. Det skete
i partiets tjeneste for at rejse penge
til næste folketingsvalgkamp.
”Med flere penge i kassen kan vi købe flere annoncer,
hænge flere plakater op rundt om i Danmark og dermed
komme i kontakt med mange flere danskere. Vi har også
oprettet en valgfond, man kan donere månedlige beløb
til,” siger Margrethe Vestager, der gik for 5050 kr.
På auktionen på det populære danske auktionssite
QXL.dk kunne man byde på en frokost i Snapstinget på
Christiansborg med Marianne Jelved, Lone Dybkjær,
Niels Helveg Petersen eller Margrethe Vestager med
efterfølgende rundvisning.
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