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Sådan skal den
radikale valgkamp smage!

Klimaminister Martin Lidegaard og spidskandidat i Køge Lea Bergstedt (Foto: Jesper Boe Jensen)

Som optakt til kommunalog regionalvalget tager de
radikale ministre i øjeblikket
rundt i landet for at give en
hånd til kandidaternes valgkampagner. I Køge tog
spidskandidat Lea Bergstedt
imod klimaminister Martin
Lidegaard til en dag med
virksomhedsbesøg, dialogmøde og hjemmebagte
boller.
Af Jesper Boe Jensen
”Og så ryster vi den bare?” Lea og Martin kigger vantro først på hinanden og så resten af delegationen

rundt om det aflange mødebord. Og så gør vi det
alle: hælder det lille bæger med en ubestemmelig
brun væske, vi hver især har fået udleveret, over i et
andet bæger med sødmælk. Så ryster vi. Og med ét
bliver blandingen til yoghurt. Alle smager og nikker
anerkendende. Den æble- og kanelagtige snack er
nærmest uimodståelig. Hvem vidste, at klimavenlig
højteknologi kunne smage så godt?
Vi er lidt uden for Køge, nærmere bestemt på pektinfabrikken CP Kelco i Lille Skensved. Yoghurten er
et eksempel på, hvad man formår her. Ved en sindrig
men grøn teknologi laver man citrusskaller om til
den stivelse, som bruges i alt lige fra cremer til
marmelade.
Det er direktøren, Jørn Stryger, der holder oplæg for
os – en radikal delegation på virksomhedsbesøg,
anført af radikal spidskandidat i Køge Kommune til
kommunalvalget Lea Bergstedt. Med sig har hun
Martin Lidegaard. Den radikale klima-, energi- og
bygningsminister har ryddet en hel halv dag i sin
ellers overtegnede ministerkalender for at give de
køgensiske radikale en hjælpende hånd i deres
bestræbelser for at komme i byrådet.

Ministeren giver presse til kandidaten
Besøget er del i den storstilede ministerrundtur, som
er blevet stablet på benene for at give Radikale
Venstres kandidater til kommunal- og regionalvalget
d. 19. november det bedst mulige afsæt til valgkampen. Ikke-etablerede lokalkandidater kan ofte
have svært ved at bryde igennem mediemuren og
komme ud med deres budskab i pressen. Hvis man er
ledsaget af en minister, er det pludselig noget
ganske andet. Derfor har det radikale ministerhold
sagt ja til at rejse Danmark tyndt frem mod sommeren, besøge en lang række byer og være med til
at give ørenlyd og synlighed til kandidaterne på liste
B.
”Man er jo privilegeret som minister,” siger Martin
Lidegaard. ”Når man kommer ud i landet, møder
lokalpressen og fotografer ofte op. Kunsten er så at
sørge for, at det ikke er ministeren, der kommer i
fokus, men vores lokale kandidater.”
Men det handler også om at sende et signal om
access, som ministeren udtrykker det. At der er hul
igennem til Christiansborg for Radikale Venstres
kandidater:

▷

▷

”Vi skal vise, at hvis man stemmer på en radikal
kandidat til kommunalvalget, så stemmer man på en
kandidat fra et parti, som tager det lokale alvorligt
og prioriterer dialogen mellem det centrale og det
lokale niveau.”
Mulighed for networking
Lea Bergstedt har brugt lang tid på at planlægge
dagen, som startede med morgenmad og dialogmøde med en række grønne græsrodsorganisationer inde i Køges centrum. Hun har været nede i
den mindste detalje. Hun har talt med virksomheder
og foreninger, hun har snakket med baglandet. Hun
har sørget for kontakt til pressen og bagt boller til
de medvirkende. Og så har hun kørt ruten igennem
på forhånd i sin sorte Fiat Panda for at sikre sig, at
tidsplanen holder. I dag holder hun fri fra sit arbejde.
Hun ser besøget som en oplagt mulighed for både
synlighed og politisk networking: ”Besøget har i høj
grad forbedret mit lokale netværk til græsrodsorganisationer og erhvervsliv. Jeg og de andre kandidater bruger det som anledning til at få bragt læserbreve, plejet vores netværk med den lokale presse
og komme i dialog med folk på Facebook.” Og så
giver det også lejlighed til at finpudse politikken. ”Vi
har længe arbejdet med politikudvikling. Og flere af
Martins pointer og græsrodsorganisationernes
perspektiver er brugbare til at formulere vores
grønne politik mere ’færdigt’.”
En minister ude i virkeligheden
Efter yoghurtsmagning står den på fremvisning af
CP Kelcos vidtstrakte produktionslandskab. Men
inden vi går nogen steder, iklædes vi sikkerhedsudstyr efter alle kunstens regler: kitler, støvler, hjelme,
briller, høreværn og hårnet. Og fotografen får
besked om kun at tage billeder, de steder hvor det
er behørigt afmærket. Ellers sprænger vi alle i luften,
da blitzlyset kan starte en antændingsproces. Jo,
det er skam en rigtig fabrik, vi befinder os i.
Direktøren viser os produktionshaller, lagrer, laboratorier. Skinnende metalrør slynger sig over og under
os overalt, hvor vi går. Damp stiger mod himlen, og
en ubestemmelig citrusduft lægger sig som en dyne
ned over os. Martin og Lea lytter opmærksomt til
Jørn Strygers ord og indfletter jævnligt opklarende
spørgsmål. Han er stolt af sin verdensførende virksomhed, direktøren, og det klimafremsyn, den
repræsenterer. Det er tydeligt. Men han udnytter
også, at han har fuld opmærksomhed fra en minister
og en kommende lokal beslutningstager. Han fortæller igen og igen om, hvordan skatter og afgifter
angiveligt besværliggør CP Kelkos handlefrihed.
Jeg spørger Martin, om sådanne venlige henstillinger og inputs kommer med tilbage til ministerskrivebordet:
”Ja, de bliver både brugt og misbrugt,” griner Lidegaard. ”Faktisk er der flere ting, som jeg tager med
hjem til den diskussion, vi har om en vækstplan lige
i øjeblikket. Det er jo derfor, det er så livsvigtigt at
komme ud at opleve, hvordan den regulering, vi
laver herinde, rent faktisk spiller sammen med virkeligheden derude. Som minister kan man jo ikke
undgå at blive pakket lidt ind i sit ministerium.”
Et plus i valgkampen
Efter pektinfabrikken er sidste stop på dagens
program frokost hos byudviklingsprojektet Køge
Kyst, som ligger ved byens gamle industrihavn. Lea
giver et lift i Pandaen. Hun lægger ikke skjul på, at
hun selv får meget ud af dagens ministerbesøg. Men
klimaministeren går heller ikke tomhændet derfra,
vurderer hun:
”Jeg er ikke sikker på, at Martin får nye guldkorn
med hjem til ministeriet eller regeringen, som de
ikke allerede har tænkt. Men jeg bilder mig ind, at
ministrene bliver dygtigere til at træffe de rigtigste
beslutninger, når de ved, hvad der er vigtigt ude i
landet hos borgere, græsrødder og erhvervsliv. Jeg
forestiller mig, at Martin kan lægge mere vægt bag
sin politik med eksempler fra konkrete udmøntninger af hans arbejde, som det ser ud i fx Køge.”
Ministerens ressortområde er en af mærkesagerne
for kommunens radikale op til kommunalvalget. Derfor kan dagens besøg bruges til at kvalificere klimaprofilen: ”Den grønne omstilling er meget aktuel i

Køge. Men vi radikale står efterhånden ret ene med
ønsket om at gennemføre den. Det er altså en arena,
hvor vi kan spille ret alene og tale til de vælgere, der
gerne vil det grønne. Det ser jeg absolut som et plus
i vores valgkamp,” siger Lea Bergstedt.
”Skriver du det her ned?”
Et par minutter over middag ankommer vores delegation så til havnen. Her står Køge Kysts direktør Jes
Møller klar til at tage i mod med åbne arme. Der er
disket på med sandwicher, kaffe og frisk frugt samt
småkager nok til at tilfredsstille selv den sødeste af
tænder. Mens de radikale maver mættes, fortæller
direktøren om de imponerende visioner for byudviklingsprojektet. Over de næste godt tyve år skal
Køges centrale havne- og stationsområde udvikles
til ”en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel.” I
dag er det et nedslidt og lidet inspirerende industriområde. Hvis alt går efter planen, vil stedet snart
blive forvandlet til boliger, erhverv, butikker og
kultur.
Ligesom CP Kelko forstår Køge Kyst til fulde at udnytte, at de i dag har indflydelsesrige gæster. Direktøren fortæller om de juridiske og reguleringsmæssige forhindringer, de møder i hverdagen i deres
forsøg på at få havnen til at blomstre. Hurtigt
kommer dialogen i gang. Lea spørger, hvordan
samarbejdet med kommunen er. Martin spørger til
deres alvorligste udfordringer. Køge Kyst fortæller
om problemer med jorddeponier og regler om
handicaptilgængelighed. ”Gider du skrive det her
ned, Asbjørn?” spørger Martin sin særlige rådgiver,
der noterer på livet løs på sin iPad.

Opskriften på en radikal valgkamp
Lea og de andre fra Køges Radikale Venstre skal
videre med deres valgkampsforberedelser. I øjeblikket er der ingen radikale repræsentanter i byrådet.
Efter valget er der to, håber Lea. Jeg spørger hende,
om hun glæder sig til valgkampen, som uden tvivl
bliver hård og kommer til at beslaglægge en farlig
masse tid hos den i forvejen travle mor, hustru og
salgsleder: ”Jeg glæder mig usigeligt,” forsikrer hun.
”Når en valgkamp går i gang, er det for mig, hvad
lyden af trompeten og duften af savsmuld er for en
cirkushest.”
For klimaministeren har dagen været en succes.
”Det her er generelt noget af det sjoveste ved at
være minister. At komme ud at besøge virkelige
mennesker og virksomheder. Og så er det jo bare
dobbelt så sjovt, når man kan holde en partifælle i
hånden.”
Man hvad var så det sjovest, presser jeg på. Dagens
bedste oplevelse? ”Det var tre rigtig gode besøg.
Men sjovest var nok, da vi sad på pektinfabrikken og
rystede os frem til en æble-kanel yoghurt. Den
smagsoplevelse var jo helt fantastisk. Og det kunne
godt være opskriften på en radikal valgkamp: det
var lækkert, det var smart, det var til at forstå, og så
var det noget, man fik lyst til mere af. Sådan skal
vores valgkamp også være, sådan skal den smage!”
Læs mere om ministerrundturen og se hvornår den
rammer en by i nærheden af dig: www.bit.ly/ministerrundtur
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Der er masser
at kæmpe for lokalt

Ambitiøs vækstplan

Kommunal- og regionsvalget nærmer sig. Det kommer til at blive anderledes
end sidste gang. I dag ved vi bl.a. fra folketingsvalget, at sociale medier virker
rigtig godt sammen med helt lokal fysisk indsats i form af omdelinger og møde
med vælgere på gader og stræder – selvfølgelig kombineret med den traditionelle indsats i lokale medier. En kombineret indsats virker til alle typer af valg
lige fra menighedsrådsvalg til EU-valg. Resultatet er, at vi fremover kan udnytte
den samme type drejebog til alle typer af valg. Det har vi allerede taget konsekvensen af. Derfor er ministrene og folketingsmedlemmer ved at rejse land og
rige rundt, som I kan læse i historien om Martins besøg i Køge. Derfor rejser vi
også aktivt penge til valgfonden i et kommunalvalgsår. Derfor kommer vi med et
nyt online værktøj til at holde overblik over frivilligindsatsen i løbet af valgkampen. Derfor har vi lagt en tidligere uset indsats i den kommunale valghåndbog, som er et katalog af politikforslag, der kan bruge som inspiration helt med
udgangspunkt i lokale forhold.
Vi står bedre i de nationale meningsmålinger end ved sidste kommunalvalg. Det
skulle gerne give en fremgang ved kommunalvalget. Erfaringsmæssigt siger
man, at national fremgang slår cirka halvt igennem ved kommunalvalg og lidt
mere ved regionsvalg. Resten af valgresultatet forklares af helt lokale forhold, så
der er masser at kæmpe for lokalt. Valgkampen bliver dog nogle steder ekstra
udfordrende for et lille parti som Radikale Venstre, fordi reduktion af størrelse af
kommunalbestyrelsen har gjort de enkelte mandater dyrere.
En række af de nationale debatter eksempelvis folkeskolereform og debatten om
budgetlovens effekt og størrelsen af det offentlige anlægsbudget har klare
kommunale effekter, som sammen med rapporten om evaluering af kommunalreformen vil bidrage til at give kommunalvalgsdebatten masser af national
nerve. De enorme forskelle fra styrelsesreformdiskussionen for de store kommuner til de hårde prioriteringsvalg, nogle udkantskommuner står overfor, giver
forskelle og nuancer i det samlede billede.
Radikale Venstre har siden sidste kommunal- og regionsvalg netto vundet 3 nye
byrådsmedlemmer, der er gået over fra andre partier. Det er selvfølgelig mest
udtryk for konflikt i andre partier, men vi må også godt tage det som et udtryk
for, at Radikale Venstre er et godt sted at arbejde med lokale politiske emner.
Jeg oplever, at vi er kommet godt i gang over det meste af landet, og jeg
glæder mig til resten af valgkampen.

Klaus Frandsen
Landsformand

Danmarks vækst, konkurrenceevne og jobskabelse skal styrkes.
Derfor har regeringen fremlagt en
ambitiøs vækstplan, som forventes at skabe op imod 150.000 nye
arbejdspladser frem mod 2020.
Vækstplan DK indeholder en række forbedringer for
erhvervslivet. Bl.a. sættes selskabsskatten ned fra
25 til 22 pct., hotelmomsen lettes, boligjobordningen forlænges og en række afgifter afskaffes.
Derudover får de offentlige investeringer et milliardløft.
”Vækstplan DK bidrager til, at danske virksomheder
kan gribe opsvinget, så det ikke slår et skarpt sving
udenom Danmark,” siger den radikale gruppeformand Sofie Carsten Nielsen.

Ny kalender på radikale.dk
Hvornår er der igen møde i Organisationsnetværket? Hvornår er
næste omgang af uddannelsesprogrammet? Hvornår er der
sommergruppemøde, landsmøde
og fællesudvalgsdag?
Alle disse spørgsmål og mange flere kan du nu finde
svar på i landsforbundets nye kalender på Radikale
Venstres hjemmeside. Her er oplysninger om blandt
andet forretningsudvalgsmøder, hovedbestyrelsesmøder og arrangementer i forbindelse med kommunal- og regionalvalget.
Adressen er www.bit.ly/RVkalender, og er din direkte
genvej til en komplet oversigt over møder, begivenheder og arrangementer i Radikale Venstres landsforbund.

27,5 mia til togdriften
Regeringen er klar med danmarkshistoriens største investering i
jernbanen. Der postes nemlig
27,5 milliarder kroner fra nordsøolien over i en grønnere og mere
effektiv jernbane.
”Dette er noget, vi radikale har arbejdet for længe.
CO2-udslippet vil blive væsentligt nedsat, da al
togdrift fremover vil foregå på elskinner,” siger Radikale Venstres trafikordfører Andreas Steenberg.
Pengene skal bruges til at elektrificere jernbanenettet og indføre den såkaldte time-model, der vil
nedsætte rejsetiden til en time mellem København,
Odense, Aarhus og Ålborg. Således vil rejsetiden fra
København til Aalborg fremover være blot tre timer.

Kom til landsmøde 2013
Allerede nu kan du begynde at
glæde dig og sætte et stort kryds
i kalenderen: I weekenden den
14.-15. september løber Radikale
Venstres traditionsrige landsmøde nemlig af stablen.
Som altid finder landsmødet sted på Hotel Nyborg
Strand på Fyn, og programmet byder på taler,
oplæg, politisk debat, underholdning og meget
andet. Derudover skal en række resolutionsforslag
fremlægges, debatteres og sendes til afstemning.
Nærmere oplysninger om tilmelding til landsmødet
samt endeligt program offentliggøres i de kommende numre af Radikal Politik.

Margrethe Vestager i bjø
Kunne du tænke dig at
støtte Radikale Venstres
valgfond? Det spørgsmål
stillede Margrethe
Vestager en række radikale
medlemmer, da hun en
eftermiddag prøvede
kræfter med jobbet som
phoner.
Tekst og foto: Jesper Boe Jensen
Der er en stemning af spændt forventning i det
store kontor på Vesterbrogade. En prominent gæst
er lige på trapperne.
Lokalet er langt og rummeligt, og det blege vinterlys
strømmer ind fra de mange nordvendte vinduer. Ud
fra væggene står en række ”arbejdsstationer” – filtbeklædte båse med kontorstol, computerskærm og
telefon. Det er her, de sidder, de mange medarbejdere i Finnbjoern Consult, som har specialiseret sig i
at fundraise og medlemshverve for foreninger og
almennyttige organisationer.
I øjeblikket er de i gang med at ringe for Radikale
Venstre. De ringer rundt og gør medlemmerne
opmærksomme på muligheden for at støtte partiets
valgfond med et fast beløb hver måned via PBS. For
der er valgkampe, så langt øjet rækker ud i fremtiden. Til november er der kommunalvalg, næste år
europaparlamentsvalg – og så nærmer næste folketingsvalg sig.
Pludselig står hun der, den prominente gæst.
Margrethe Vestager. Hun er kommet for at hilse på.
Give en peptalk til medarbejderne. Høre om deres
oplevelser med at ringe rundt til de radikale
medlemmer. Og for selv at give det et forsøg ved
telefonen.
Finnbjoerns direktør Thomas Muus viser partilederen rundt. Forklarer hende, hvordan arbejdet
foregår. Viser hende det talepapir, medarbejderne
har fået udleveret med alle de politiske sejre og

reformtiltag, der er blevet gennemført i S-R-SF regeringens halvandenårige levetid. Alle phonerne er
blevet grundigt indført i de radikale mærkesager,
politikken og historien – og formålet med partiets
valgfond: at støtte indkøb af foldere og plakater,
uddannelse, annoncering over hele Danmark og på
internettet. Radikale Venstres valgkampsbudgetter
blegner i forhold til de andre partier, som får massiv
støtte fra fagbevægelse, erhvervsliv og private. Så
alle bidrag tæller.
Margrethe tager ordet. Alle har lagt deres telefon
og lytter til ministeren.
”Tak for jeres store indsats. Jeres arbejde gør en
kæmpe forskel. Det er forudsætningen for, at vi kan
komme ud og fortælle om den politik, vi laver. Jeg
ved, at nogle af vores medlemmer, kan have en sund
skepsis over at blive ringet op. Men alle siger de, at I
har været gode at tale med. Så tak for jeres faglighed
og professionalisme.” Så ser hun lidt nervøs ud og
tilføjer: ”Nu får jeg jo helt præstationsangst, for jeg
vil jo egentlig selv gerne prøve at ringe et par
opkald.”

“Hej, det er Margrethe
Vestager. Nu skal du høre,
jeg ringer, fordi vi har en
kampagne i øjeblikket, hvor
vi ringer vores medlemmer
op og spørger, om de kunne
tænke sig at støtte vores
valgfond – af den åbenlyse
grund, at så kan vi bedre
være Radikale Venstre og
fortælle andre end os selv
og vores nuværende
vælgere om politikken.”
Hendes tilhørere griner og klapper, og så viser de
hende, hvordan man gør. Hun tager plads ved et af
de ledige skriveborde. Med behændige fingre ifører
hun sig headsettet, sætter sig til rette i kontorstolen

Interview med Christian Endresen,
phoner hos Finnbjoern Consult
Hvordan er det at ringe for Radikale Venstre?
”Det er fedt og sjovt at prøve kræfter med. Folk er
generelt rigtig nemme at tale med. De er glade for
den medvind, som partiet har i øjeblikket og forstår
godt, at her er en unik mulighed for at få ført den
ud på lokalt plan.”
Har du prøvet at ringe for andre?
”Ikke for andre partier, selvfølgelig, men for en
masse godgørende foreninger så som Scleroseforeningen, WSPA, Verdensnaturfonden, Danmarks
Naturfredningsforening og CARE.”
Vil du sige, at radikale er sødere at ringe til end
andre?
”Haha. De er i hvert fald mere positivt indstillede
fra start af og meget imødekommende over for
vores henvendelse. Der bliver grint meget i løbet af
samtalen. De er bestemt ikke tørre at snakke med,
det må du godt skrive.”

og tænder computeren, som havde hun arbejdet
her hele sit liv. Telefonen ringer op. Nu skal
Margrethe selv prøve at snakke med en radikal og
fortælle om muligheden for at bidrage til valgfonden.
Efter et par øjeblikke er der hul igennem.
”Hej, du er medlem af Radikale Venstre,” siger
Margrethe Vestager ind i headsettets mikrofon. Vi
kan ikke høre, hvad der bliver sagt i den anden ende,
men Margrethe udbryder undrende ”Det er du
ikke..?” ”Nå, du er 13 år.” Vi griner. ”Er din far
hjemme,” spørger hun. ”Nej? Nå, hvor irriterende.
Men vil du så ikke hilse ham og sige, at Margrethe
Vestager har ringet? Så kan det være, vi taler
sammen en anden gang.”
Mon ikke der er en radikal far til en 13-årig et sted
derude, der bliver lidt ærgerlig, når han kommer
hjem og får at vide, at han kunne have snakket en-tilen med indenrigsministeren?
Margrethe ringer igen. Denne gang er der bid med
det samme.
”Hej, det er Margrethe Vestager. Nu skal du høre,
jeg ringer, fordi vi har en kampagne i øjeblikket,
hvor vi ringer vores medlemmer op og spørger, om
de kunne tænke sig at støtte vores valgfond - af den
åbenlyse grund, at så kan vi bedre være Radikale
Venstre og fortælle andre end os selv og vores
nuværende vælgere om politikken. Jeg støtter selv
valgfonden. For det er sådan set det, der varmer os
mest, det er når medlemmerne vil være med til at
gøre noget ekstra.”
Nu begynder det at glide. Samtalerne går godt. Og
partilederen kommer vidt omkring. Hun lægger en
besked på en intetanende radikals telefonsvarer.
Hun snakker med en femårig. Margrethe ser ud til at
trives i rollen som phoner. Men alting har en ende,
og pludselig må ministeren alligevel holde inde.
Næste aftale i kalenderen presser sig på. Margrethe
skal ud på TV2 at give interview.
Hun rejser sig fra arbejdsstationen, og Finnbjoerns
medarbejdere klapper behørigt af deres nye, midlertidige kollega. Margrethe takker og bevæger sig
mod udgangen. I samme stund træder en håndfuld
unge mennesker ind på bureauet. De ser sig omkring
og bliver temmelig overraskede over at se Radikale
Venstres partileder foran dem. Margrethe stopper
op og hilser på. Derefter forlader hun bureauet. TV2
venter jo.
De nyankomne står tilbage og ser lidt betuttede ud.
Det viser sig, at de er kommet for at have deres
første arbejdsdag. En af pigerne henvender sig til
Thomas Muus: ”Sig mig, var det ikke…?” ”Jo,” svarer
direktøren stolt og forklarer økonomiministerens
ærinde. ”Nå,” smiler pigen, ”men var hun så god til
det?” Thomas Muus nikker med blikket fuldt af faglig
anerkendelse: ”Hun havde en virkelig god telefonstemme!”

Radikale Venstres valgfond
Radikale Venstres valgfond består af
midler, der bliver indsamlet fra partiets
medlemmer og andre interesserede.
Pengene bliver brugt til valgkamp: til
foldere og plakater, til uddannelse og til
annoncering over hele Danmark og på
internettet. Du kan også bidrage.
Læs mere på: www.radikale.dk/valgfond

ørnens hule

Sommerhøjskolen: ”Politisk Sommer”
Dato: den 23.–29. juni. Adresse: Ry HøjskoleKlostervej 36, 8680 Ry.
Pris: 4.195kr. Unge under uddannelse: 3.195 kr. Få mere information
om programmet og tilmelding på: www.ryhojskole.dk/politisk-sommer

‘Vi mødes, som du er’
Har du lyst til at diskutere
politik i naturskønne omgivelser, hvor fællesskabet
er i fokus? Nu har du muligheden. Radikale Venstre har
nemlig i samarbejde med
Ry Højskole arrangeret
sommerhøjskolen ”Politisk
Sommer”. Det bliver en uge
med fokus på uddannelse,
folkeoplysning, oplæg fra
politiske profiler – og bålhygge.
Af Kimberly Fray
Hvad siger du til at diskutere Vækstplan DK med
Margrethe Vestager og Bjarne Corydon? Hvad med
at ro i kajak i Silkeborgsøerne efter en omgang politisk workshop med Sofie Carsten Nielsen? Kunne du
tænke dig at sidde med rundt om bålet i sommernatten efter en debataften med Asger BaunsbakJensen? Det bliver muligt nu, når Radikale Venstre
genopliver en gammel tradition og arrangerer et
højskoleophold.
”Politisk Sommer” løber af stablen d. 23.-29. juni på
Ry Højskole, og udover debat, politiske workshops
og socialt samvær byder opholdet på oplæg fra en
lang række prominente radikale ministre og folketingsmedlemmer samt samfundsdebattører.

Et rum for vækst og dannelse
Et af de store navne på programmet er Radikale
Venstres kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen.
I modsætning til nogle af sommerhøjskolens øvrige
oplægsholdere har Manu Sareen ikke haft en lang
historie med højskoler. Han kommer fra det, han selv
kalder ”et arbejderklassehjem”, hvor tanken om
højskoler var ikke-eksisterende. ”I takt med at jeg er
blevet voksen, har jeg fået nye venner, som tilsyneladende alle har været på højskole. Jeg lever igennem
deres oplevelser,” siger han.

”De barrierer og afstande, vi normalt plejer at have,
bliver brudt. Selvom vi politikere kommer og leverer,
så skal man ikke tage fejl af, at det også betyder
noget for os, at der er vekslevirkning og politikudvikling.”
Derfor opfordrer han også alle – unge som gamle –
til at møde op og tage snakken: ”Det at deltage i
politiske fora er lig med indflydelse, og det er drønhamrende vigtigt. Arrangementer som dette er
befolkningens korteste vej til indflydelse, og det
synes jeg helt klart er forrygende.”

Manu Sareen blev først bekendt med højskoler
senere i sit liv og har sidenhen undervist og holdt
foredrag på en lang række højskoler. ”Jeg er ked af,
jeg aldrig har været på højskole. De oplevelser, mine
venner har haft – som jeg også kan genkende, når
jeg underviser på højskoler – er, at det er et rum,
hvor man skaber vækst, dannelse og udvikling. Og
derfor synes jeg, at højskoler stadig har en relevans.”

Fokus på dialog og socialt samvær
Politisk Sommer er arrangeret af Radikale Venstres
Sanne Bjørn. Hun ser højskolens formål som at øge
kursisternes selvforståelse og styrke deres personlige udvikling:

“Det at deltage i politiske
fora er lig med indflydelse, og
det er drønhamrende vigtigt.
Arrangementer som dette er
befolkningens korteste vej til
indflydelse, og det synes jeg
helt klart er forrygende.”

”Grundtanken er, at vi mødes, som du er,” som hun
udtrykker det.

Manu Sareen
Godt for begge parter
Med Politisk Sommer kommer kursister og politikere
helt tæt på hinanden. Noget som kirke- og ligestillingsministeren mener kan være godt for begge
parter:

”Højskolen tager udgangspunkt i det frie ord. Oplysning er for alle, og vi har en reel tro på, at man tager
beriget fra højskoleopholdet,” siger hun og tilføjer,
at Politisk Sommer henvender sig til alle, radikale
såvel som ikke radikale:

For Sanne Bjørn er Politisk Sommer en mulighed for
at bygge videre på det tætte bånd, der altid har
været mellem Radikale Venstre og højskolebevægelsen:
”Vi genoptager den gamle tradition med fællesskab
gennem højskoler. På højskolen kan deltagerne
mødes under frie rammer. Der er tid og plads til
debat og meningsforskelle, og der er plads til at
blive klogere og sammen skabe nye veje,” siger
Sanne Bjørn.

Radikal Ungdom:
Alle skal have en
stemme i debatten
Radikale Venstre er et eliteparti. Radikale Venstre er bedrevidende. Og Radikale
Venstre ved ikke, hvordan almindelige mennesker har det. Jeg har ikke tal på, hvor
mange gange jeg er blevet mødt med den opfattelse. Du og jeg ved selvfølgelig godt,
at det ikke er tilfældet. Men hvorfor lader det så til at være den gængse holdning?

Reform af SU-systemet
Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i
spidsen præsenteret en reform,
der vil målrette SU’en og få de
unge hurtigere og bedre gennem
uddannelsessystemet.
Reformen tager afsæt i to centrale udfordringer,
nemlig at unge i Danmark bliver sent færdige med
deres uddannelser og dermed kommer sent ud på
arbejdsmarkedet, og at SU-systemet på nogle
områder er dyrere, end der er behov for.

Det er svært at forstå. For Radikale Venstre taler jo om mennesker med handicap.
Radikale Venstre taler om kontanthjælpsmodtagere. Og Radikale Venstre taler sågar
også om sexarbejdere. Men det er netop problemet. Radikale Venstre taler om dem.
Ikke med dem.

Reformen skal forbedre de offentlige finanser med
to milliarder kroner og øge arbejdsudbuddet med
3.600 personer i 2020.

Vi har et valg lige om hjørnet. Det er en kærkommen mulighed til at møde befolkningen i øjenhøjde – på deres præmisser og på deres hjemmebane. Det er desværre
ikke min opfattelse, at Hr. og Fru Jensen spenderer deres lørdag i en skrivegruppe på
Nyborg Strand. Jeg gør i hvert fald ikke. Mon ikke de derimod tjekker Facebook på
cyklen, ser YouTube i frokostpausen og forholder sig til politik, mens de spiser foran
fjernsynet? Det er i hvert fald dér, du kan finde mig. Hvis Radikale Venstre vil gøre alvor
af at inddrage flere i debatten, så må vi også være klar til at flytte debatten hen, hvor
befolkningen er. Op på cyklen. Ned i sofaen. Ud på caféerne. Og ind på den brune
bodega.

Aase Olesen er død

Men det er ikke nok bare at hoppe på den første og bedste udsatte dansker, vi møder.
Radikale Venstre skal lade opfattelsen af, at vi bedst ved, hvad der skaber livskvalitet for
den enkelte, blive hjemme. Vi skal ikke møde op med pegefingeren og snuden i vejret.
Vi skal derimod tage ud og være ligeså inddragende, som vores historie foreskriver.
Som formand for Radikal Ungdom møder jeg masser af unge, der giver udtryk for, at
politik er kedeligt og ikke berører dem. Særligt de unge, der ligesom jeg selv kommer
fra et uddannelsesfremmed hjem, hvor man ikke sidder limet til ellipsebordet med sin
café latte og læser læserbreve i Politiken, fortæller mig, at de ikke interesserer sig for
politik. Det gør de ikke, fordi debatten foregår hen over hovedet på dem. Fordi de ikke
tror på, at de kan være med til at gøre en forskel. Og fordi de ikke har adgang til de
fora, hvor debatten foregår. Det er lige præcis hér, Radikale Venstre har en rolle, et
ansvar og en pligt.
Jeg vil derfor gerne opfordre alle kandidater til kommunal- og regionsvalget til at gøre
politik tilgængeligt og inddragende. Tag ud på biblioteker, produktionsskoler og i forsamlingshuse. Eller brug internettet til at komme ind i stuerne. Giv danskerne mulighed
for at tage del i den politiske debat. Og tag lige følgende budskab med under armen;
hos Radikale Venstre skal alle have en stemme i debatten.

Ditte Søndergaard
Formand for Radikal Ungdom

Den tidligere socialminister for
Radikale Venstre, Aase Olesen er
død. Hun blev 78 år.
Aase Olesen blev født i Horsens
og var uddannet lærer. I 1974
blev hun valgt ind i Folketinget,
og i 1988 blev hun udnævnt som socialminister i
Poul Schlüters KVR-regering. Hun var desuden aktiv i
en lang række bestyrelser og sad fra 1991 til 1993
som formand for regeringens socialkommission.
”Aase Olesen vil blive savnet. Hun var et kvindeligt
forbillede, der holdt fast i sin overbevisning, også
når hun var i modvind,” siger Radikale Venstres gruppeformand Sofie Carsten Nielsen.

Projekt i Tanzania
Et inkluderende og bæredygtigt
lokaldemokrati med en stærk
socialliberal stemme. Det er
målet for Radikale Venstres samarbejdsprojekt med partiet Civic
United Front i Tanzania (CUF).
Projektet gennemføres i løbet af
2013 med midler fra Institut for Flerpartisamarbejde.
Radikale Venstre har stor erfaring med at skabe
velorganiserede lokalforeninger, og netop denne
viden skal igennem projektet sættes i omløb ved en
række kapacitetsopbyggende aktiviteter i Tanzania,
hvor radikale frivillige bidrager til at understøtte
den lokale partiudvikling i CUF.
Du kan læse mere på www.radikale.dk/tanzania.

Nyt fra udvalgene
Nu begynder forberedelserne til
næste års europaparlamentsvalg.
Skrivegruppen for det udvalg, der
skal udforme et forslag til valgprogram, skal vælges på HBmødet 4. maj. Hvis du ønsker at
være kandidat ved dette valg,
send da en mail til hanne.e@jakobsen.mail.dk og
John.Northroup@ft.dk senest 17. april, gerne
inklusiv 10-15 linjers motivering.
Derudover kommer forslaget til programmet ’Ny
grundlov’ til høring i kommuneforeningerne i perioden 16.04 – 15.06. Husk i øvrigt at alle vedtagne
programmer kan ses på www.bit.ly/RVprogrammer.
De kan tjene til inspiration, når der skal vælges
mærkesager op til kommunal- og regionsrådsvalget.

Lotte Rod, de tidligere elever Franciska Dis Brodersen og Amanda Barlebo, Jette Nilausen og skoleleder Helle Christensen (Foto: Kimberly Fray)

Tal lærernes faglighed op
Undervisningsordfører Lotte
Rod har netop afsluttet
”Den Gode Lærer”-kampagnen. Radikal Politik var med
på Toftevangsskolen, da en
helt almindelig undervisningsdag blev brudt med
blomster, glædestårer og
varme ord.
Af Kimberly Fray
Det er tirsdag den 26. februar, og klokken nærmer
sig ni på Toftevangskolen i Birkerød. Radikale Venstres
børne- og undervisningsordfører Lotte Rod skrider
hen over skolegården med en stor buket lyserøde
blomster i hænderne. Men de er ikke til hende selv. I
stedet skal de snart overrækkes til ”den gode lærer”.
Siden uge 5 har Lotte Rod opfordret danskerne til at
nominere en lærer, de synes har gjort en forskel.
Formålet med kampagnen er at sætte fokus på
dygtige lærere og tale lærernes faglighed op. Lotte
Rod har selv læst alle de indkomne nomineringerne
igennem. Der var mange rørende og inspirerende
fortællinger. Men valget faldt alligevel på Jette
Nilausen fra Toftevangsskolen i Birkerød, som blev
indstillet af den tidligere elev Franciska Dis Brodersen.
”Der er kommet over 100 nomineringer, og det har
virkelig været svært at vælge. Men denne historie
om en pige, som har fået øjnene op for matematik
på grund af sin lærer og derfor er kommet godt
videre i gymnasiet, den ramte mig,” fortæller Lotte
Rod.
Den gode undervisning skal synliggøres
Kampagnen kommer oven på den folkeskolereform,
som regeringen fremlagde i december. Meget af
pressens dækning af reformen har handlet om, at
undervisningen i den danske folkeskole skulle for-

bedres. For Lotte Rod var det derfor vigtigt at sende
et signal om, at lærernes faglighed stadig bliver
anerkendt: ”Når Radikale Venstre taler om, at
folkeskolereformen skal skabe mere ”spændende og
varieret under-visning”, så handler det ikke om, at vi
ikke tror, den gode undervisning findes, men netop
om at synliggøre og udbrede det, som skolerne
allerede gør godt.”

“Som politikere har vi et
ansvar for at være med til at
anerkende og tale lærerne
op. Vi fører en skolepolitik,
hvor vi har tillid til lærerne.
Både jeg og andre kan lære
af en lærer som Jette, der
fokuserer på anerkendelse
og elevernes kompetencer.”
Lotte Rod
Vi kan ikke gøre det alene
På Toftevangsskolen gør Lotte Rod sig klar til at
overraske ”den gode lærer” sammen med Franciska.
Hun mener selv, at Jettes talent for at undervise har
haft en enorm betydning. Som Franciska skrev i sin
nominering:

Selvom Jette kan læse elevernes tanker, er det
tydeligt, hun ikke har forventet at få besøg af en
tidligere elev, en politiker, og en række blitzende
kameraer. ”Hold da op. Det er næsten mere, end jeg
kan bære,” siger en berørt Jette, efter Lotte Rod har
overrakt blomster og læst Franciskas ord højt.
”Børnene driver mig”
Jette har en tydelig erindring om Franciskas kamp
med matematik og er glad og stolt over hendes
rosende ord. ”Det er børnene, der driver mig. Og så
har jeg nok en evne til at se, hvordan mine elever har
det, og hvad de har brug for. Jeg fokuserer altid på
det, de er gode til gennem en legende tilgang til fag
som matematik. For matematik er en leg. Og så er
jeg nok også lidt af en cirkusklovn,” ler Jette.
Hun understreger vigtigheden i at have opbakning
og trygge rammer: ”Alene kan vi ingenting. Jeg kan
ikke noget uden at have opbakning fra min ledelse
og mine elever,” fortæller en ydmyg Jette Nilausen.
Ikke et øje er tørt. En mandlig lærer, som har
overværet overrækkelsen, snøfter højlydt. Selv
Radikal Politiks udsendte må lige bruge et øjeblik på
at sunde sig.
Lyt til lærerne
Vi forlader klasselokalet og går ud i skolegården
igen. ”Den gode lærer”-kampagnen er slut for denne
gang. For Lotte Rod har oplevelsen givet stof til
eftertanke, som hun vil gå videre med i sit arbejde
på Christiansborg:

Jeg har siden de små klasser følt, at jeg ikke duede til
matematik, og det var et fag, jeg ikke brød mig om.
Men da jeg i 8. klasse fik Jette som lærer, ændrede
det alt. Ikke nok med at hun gjorde matematik
forståeligt, så gav hun også mig troen på, at jeg
kunne lære det og blive dygtig hvis jeg ville. Det er
hendes fortjeneste, at jeg kunne gå ud af folkeskolen
med flotte karakterer til afgangsprøverne.

”Som politikere har vi et ansvar for at være med til at
anerkende og tale lærerne op. Vi fører en skolepolitik,
hvor vi har tillid til lærerne. Både jeg og andre kan
lære af en lærer som Jette, der fokuserer på
anerkendelse og elevernes kompetencer. Det minder
mig om, at jeg skal føre politik, hvor vi lytter til
lærerne og har tillid til dem.”

”Jette ved præcis, hvordan hendes elever har det.
Hun er en slags tankelæser,” fortæller Franciska,
inden vi træder ind i klasselokalet, hvor Jette er i
gang med undervisningen.

”Gør en god skole bedre”: Læs mere om folkeskolereformen, få fakta og svar på ofte stillede spørgsmål her: www.radikale.dk/skole

