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Sammen er vi klar til valg

Kurser, uddannelsesdage,
hotline, foldere og plakater, ministerrundtur, smsfundraising. Listen over tilbud fra Radikale Venstre,
der skal gøre partiets kandidater fuldstændig klar til
kommunal- og regionalvalget d. 19. november er
lang. Radikale Venstres
leder og partiets sekretariatschef fortæller her om
forberedelser, forventning
og begejstring op til valget.
Af Jesper Boe Jensen
En oktobersøndag var 50 radikale kandidater til
kommunal- og regionalvalget d. 19. november samlet i et konferencecenter ved Vejle Å. Her skulle de
gennem foredrag, oplæg og rollespil lære om den

kunsten at konstituere sig med de andre partier på
valgnatten, hvor borgmestertitler, formandsposter
og udvalgspladser bliver fordelt til de vågne.
Kurset er blot ét i en lang række af tilbud, Radikale
Venstre har valgt at stille til rådighed for partiets
kandidater i forbindelse med dette års kommunalog regionalvalg. Sms-fundraising, Facebook-apps,
kurser og uddannelsesdage, hotline-assistance,
hjælp til foldere og plakater, en omfattende ministerrundtur, en næsten hundredesides politikhåndbog, en svulmende initiativpulje, der kan uddeles til
sjove kandidat-events – alle sejl er sat til, for at
foreninger og kandidater kan bliver fuldstændig klar
til valget. Faktisk er det den største kommunalvalgssatsning i partiets historie.
Men hvorfor gøre så meget fra centralt hold for et
valg, som i bund og grund er lokalt? Det handler om
merværdi, som Radikale Venstres sekretariatschef
Rasmus Grue Christensen forklarer:
”Lokale valg skal vindes lokalt. Men det er vores erfaring, at vi fra centralt hold kan skabe masser af
merværdi for lokale kandidater og kampagner, når vi
leverer fælles rådgivning, uddannelse, inspiration og
gode værktøjer. Lokalt kan man lige så godt fokusere på de dybe tallerkner, der ikke allerede er
opfundne. Vi satser massivt på kommunal- og regionsvalget, fordi vi har gode muligheder for frem-

gang og radikal indflydelse mange steder i landet.”
Han peger samtidig på, at valgkampen kan give
værdifulde erfaringer til partiet: ”Styrket samspil
mellem det lokale og centrale er en naturlig del af
vores løbende organisationsudvikling. Mange af
erfaringerne vil kunne bruges til fremtidige valg.”
Den radikale leder Margrethe Vestager har stået ved
roret siden 2007. I den periode har Radikale Venstre
deltaget i to folketingsvalg, et europaparlamentsvalg, et kommunalvalg og en folkeafstemning. Hun
siger selv, at hun aldrig har været så fortrøstningsfuld forud for et valg som denne gang:
”Fordi der er blevet lagt en meget imponerende og
engageret indsats, ikke kun fra vores kandidater,
men fra alle dele af partiet og frivillige kræfter. Det
glæder mig, at vi har præsteret en så solid og professionel, men samtidig lokalt funderet og åben valgkamp, og det skylder vi mange en stor tak for.”
Et større og stærkere hold
Når det kommer til forventningerne til valgresultatet
er partilederen ikke bange for at sige, at hun tror på,
der vil være flere radikale folkevalgte efter 19.
november. ”Jeg både håber og tror på, at vi kan blive
et større og stærkere hold, der bliver repræsenteret
endnu flere steder. Det giver grobund for at blive en
decideret radikal gruppe, der kan sparre og idéudvikle og skabe resultater.”

▷

▷

De høje forventninger går igen hos Rasmus Grue
Christensen. Selvom Radikale Venstre historisk set
ikke har været et stort parti kommunalt eller regionalt, tror han på fremgang: ”Vi har sat en ambitiøs
målsætning om blandt andet at øge vores repræsentation i antal kommuner med 25 procent: Fra 36
i dag til mindst 45 kommuner. Meget kan ske de
næste uger, men vi tror på det!”
Men hvad betyder det for Radikale Venstre at være
til stede lokalt? Er det virkelig så vigtigt, at man skal
lægge alle kræfter i at opnå et godt resultat?
Margrethe Vestager er ikke i tvivl. Landets økonomiog indenrigsminister peger på, at selvom kommunalog regionalvalg har en tendens til at blive overset af
medier og journalister, så er det af afgørende betydning, hvem der sidder i by- og regionsråd:
”Det er først lokalt, at de politiske mål bliver til virkelighed og bliver foldet ud. Det er først, når mennesker forandrer og får forandret deres hverdag, at
reformer bliver til virkelighed. Derfor er det politiske
arbejde i kommunerne centralt,” siger hun og breder
så debatten videre ud:
”Vores lokaldemokrati skal styrkes, for det egentlige
arbejde med at ændre vores samfund begynder
først, når vi på Christiansborg har vedtaget loven.
Det er i det kommunale og regionale, at vi kommer
helt tæt på borgernes - din og min hverdag. Det er
her, vi kommer helt, helt tæt på den velfærd, der er
så central for os borgere: børnepasning, skole,
sundhed, hjælp til sårbare ældre og udsatte - og at
der er god hjælp til virksomheder, så der skabes
lærepladser og holdbare job.”

“Vores lokaldemokrati skal
styrkes, for det egentlige
arbejde med at ændre vores
samfund begynder først, når
vi på Christiansborg har vedtaget loven. Det er i det kommunale og regionale, at vi
kommer helt tæt på borgernes – din og min hverdag.”
- Margrethe Vestager
Synspunktet bakkes op af Rasmus Grue Christensen.
Han understreger, at det gør en reel forskel, om der
radikal repræsentation lokalt: ”Regeringen har
vedtaget mange gode nationale reformer, men
reformerne skal virkeliggøres i praksis. Og det skal
som oftest ske i kommuner og regioner,” siger sekretariatschefen og tilføjer: ”Og så styrker det også
vores partiorganisation, når vi vinder mandater
lokalt. Alt andet lige er det sjovere at mødes og
drøfte politik mandag aften i den lokale vælgerforening, når man faktisk er repræsenteret i byrådet.”
Man skal ville noget mere end ”bare” at vinde
Men hvad skal der så til at ”vinde” det, valget d. 19.
november? Ifølge Rasmus Grue Christensen handler
det om en god kampagne lokalt kombineret med en
fælles platform nationalt:
”Hvis man skal vinde valg lokalt, skal man først og
fremmest have gode kandidater, et godt lokalt valgprogram og gode lokale kampagneaktiviteter. Men
derudover er der en stor fordel i at koble kommunikationen til Radikale Venstres landspolitiske resultater og image. Nogle vælgere stemmer lokalt,
andre stemmer mest med nationale briller. Og man
kan lige så godt høste hele vejen rundt. En fælles
kampagneplatform bidrager til at binde partiet
sammen på tværs. Også hos vælgerne.”
For Margrethe Vestager handler det om mod og visioner: ”For mig at se handler om at vise mod til at
sætte udvikling i gang og at være åben og turde
bruge sproget for at vise vælgerne, hvilket samfund
vi vil kæmpe for at skabe. Lige præcist som vi fra
centralt hold ikke laver reformer for reformernes
skyld, men fordi de kan bringe os et sted hen, hvor
der er bedre at være. Som mennesker og som land.
Det kræver både mod og mål og det kræver visioner
om at ville noget mere end ”bare” at vinde.”

Med til rollespil
Stemningen på Kystbæk Rådhus denne valgnat er intens. S-borgmester Antonsen kæmper for sit politiske liv. Den populære
Ulriksen fra Venstre fighter nemlig benhårdt for at indtage borgmesterstolen. Men hvad med DF’s Petersen, der også har borgmesteraspirationer? Og så må man jo ikke glemme den radikale
outsider Jacobsen, der med sine tanker om tillid og mindre kontrol
i det offentlige måske kan samle støtte fra begge politiske fløje?
Bag masken på den garvede socialdemokratiske borgmester
Antonsen gemmer sig Niki Gade, 37årig førstegangskandidat fra
Vejles Radikale Venstre. Sammen med 49 andre er han er mødt
op til det konstitueringskursus, som Radikale Venstre har tilbudt
sine kandidater til kommunal- og regionalvalget d. 19. november.
På dagens program står oplæg om konstitueringsprocessen, tips
til pressehåndtering og så altså et rollespil, hvor de deltagende
spiller forskellige roller på en given konstitueringsnat på rådhuset
i den fiktive by Kystbæk.
Spillet er udarbejdet af den erfarne radikale byrådspolitiker Ole
Glahn, så de deltagende på egen krop kan opleve, hvordan man
opnår det bedste resultat, når virkeligheden indfinder sig natten
til d. 20. november, og borgmestertitler, udvalgspladser og formandsposter skal fordeles rundt omkring i landets kommuner og
regioner.
”Jeg er med for at få værktøjer og inputs, som jeg selv kan bruge
under en konstituering,” siger Niki. I det hele taget er valgnatten
noget, han har glædet sig til, lige siden han meldte sig ind i partiet. Han har nemlig altid vidst, han skulle være byrådskandidat.
”Jeg glæder mig simpelthen så sindssygt meget. Jeg tror, der er
en god mulighed for, at Radikale Venstre Vejle går frem, og jeg
bliver valgt ind, men man ved jo aldrig. Jeg tror ikke, jeg kommer
til at kunne lægge mig til at sove på valgnatten, før jeg ved, om
jeg er blevet valgt ind eller ej,” griner kandidaten.
I dagens konstitueringsrollespil deltager også formanden for Kystbæks konservative, den aldrende
Bentzen, alias byrådskandidat fra Radikale Venstre i Favrskov, Helle Bækkelund. Hun er kommet for at få
”et reality check” på, hvordan konstitueringsprocessen foregår i virkeligheden. Men networking med de
andre kandidater trækker også:
”Det er uvurderligt for mig at møde og kende andre radikale kandidater. Gennem uddannelsesprogrammet og andre kandidataktiviteter og gennem bestyrelsesarbejde i storkreds-, regions- og hovedbestyrelse får jeg en energiindsprøjtning hver gang, jeg har været af sted,” fortæller Helle Bækkelund.
Hun håber, at de seneste års nationale fremgang kan være med til at skabe noget interesse omkring
Liste B i hendes kommune, hvor der i øjeblikket ikke sidder radikale repræsentanter i byrådet:
”Vi håber, at den nationale medvind smitter af på os. Vi har ikke nogen store ‘kendisser’ på vores liste,
så det er klart, at listestemmerne betyder noget for os. Samtidig betyder det, at Radikale Venstre sidder
i regering også, at vi som radikale lokalt bliver tydeligere og måske også lidt mere interessante,” siger
Helle Bækkelund.
I dagens fiktive rollespilsunivers var kommunalvalget dog ikke den store succes for hende. Bentzen blev
ikke borgmester. Det gjorde nemlig Antonsen a.k.a. Niki Gade fra Vejle.
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youtube
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Antallet af stemmer Radikale Venstre fik ved sidste kommunal- og
regionalvalg, svarende til 3,7% af landsresultatet
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Vi tror på fremtiden
Kære Radikale
Det er igen ved at være den tid, hvor vi skal til valg i Danmark. Den tid hvor kreative
kampagner, radikale græsrødder og sene nætter skal omsættes til endnu en socialliberal fremgang.
For nogle af jer derude vil det være jeres første valg. Det første møde med vores
deltagende demokratis festdag og den lange forberedelse, der fører dertil.
For andres vedkommende vil valget være et gensyn med den helt særlige følelse, det
er, når man arbejder målrettet mod et resultat, som hele den danske befolkning skal
bedømme.
Vi glæder os meget til kommunal- og regionsrådsvalget. Ganske enkelt fordi det er
enormt vigtigt.
Succes ved kommunal- og regionsrådsvalget til november betyder, at vi kan forankre
radikal politik i lokalsamfundene rundt omkring i landet. Det har en enorm værdi i sig
selv. Men kommunalvalget er også et trin på vej mod to andre valg – valgene til
Europaparlamentet og Folketinget.
Sidst der var kommunalvalg, fik vi valgt 53 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 9
regionsrådsmedlemmer. Vi tror på, at det bliver til flere denne gang, og vi er godt på
vej. Konkret går vi efter at blive repræsenteret i 25 procent flere kommuner, end vi er
i dag.
Rundt omkring i Danmark står radikale politikere med vidt forskellige udfordringer og
muligheder. Der er meget, der skal nås, og mange der skal lyttes til.
Hver dag bliver der udviklet ny politik, der afspejler, at vi tror på fremtiden. Der bliver
indgået nye valgforbund med socialdemokrater, socialister og borgerlige. Fordi vi
samarbejder med dem, der vil.
Omdrejningspunktet er jer energiske ildsjæle, der samler viden og omsætter det til
konkrete tiltag. Jer, der står tidligt op for at dele flyers, rundstykker eller kaffe ud. Jer,
der deltager i møder og kampagneplanlægning, fordi I vil bidrage til større radikal
indflydelse. Det er jer radikale græsrødder, der gør den allerstørste forskel. I tager
ansvar, og det skal I være stolte over. Det er vi. Uden jer var der ikke noget Radikale
Venstre.
Vi tror på, at vi går et godt kommunalvalg i møde. Vi kan alle gøre en kæmpe forskel
for, at det kommer til at lykkes. For vi tager ansvar. Globalt, nationalt og lokalt.
Vi tror på fremtiden. I alle dele af Danmark og for alle borgere.
Godt valg.					
Margrethe Vestager			
Politisk leder 			

Klaus Frandsen
Landsformand

						

Helveg EP-spidskandidat
På Radikale Venstres landsmøde i
september valgte de delegerede
Morten Helveg Petersen som partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget den 25. maj 2014.
”Jeg brænder for politik, og Europa-Parlamentet fylder meget i hverdagen for borgere såvel som virksomheder. Vi har brug for det
europæiske samarbejde,” siger Morten Helveg
Petersen og uddyber:
”Jeg vil have særligt fokus på det digitale indre
marked og de mulige gevinster her for at skabe nye
virksomheder og gøre EU mere konkurrencedygtigt.
Desuden vil jeg kæmpe for, at EU styrker den grønne
omstilling.”

R lancerer valgsite
For at sætte fokus på kommunalog regionalvalget d. 19. november
og de mange hundrede radikale
kandidater, som stiller op i valgkampen, lancerer Radikale Venstre et nyt valgsite.
Klik ind på valg.radikale.dk Her kan du læse meget
mere om, hvad der sker i den radikale valgkamp. Du
kan finde dine lokale kandidater, se film og billeder,
læse nyheder og pressemeddelelser, give et bidrag
eller melde dig som frivillig og finde arrangementer,
der foregår i dit nærområde. Du kan også oprette
dine egne events.

Flere mandlige pædagoger
Kun 7% af pædagogerne i Danmarks daginstitutioner er mænd.
Ligestillingsminister Manu Sareen
har derfor nedsat en pulje på 1,8
mio. kr. med fokus på, hvordan
man tiltrækker flere mandlige
pædagoger.
”Både børn og voksne nyder godt af en blandet
medarbejderskare i vuggestuer og børnehaver. Børnene får et mere nuanceret billede af, hvad mænd
og kvinder kan. De får simpelthen nogle flere rollemodeller. Og blandt de voksne kan forskellige kollegaer og en mangfoldig personalesammensætning
bidrage til et godt arbejdsmiljø og skabe endnu
mere dynamik på arbejdspladsen,” fortæller Manu
Sareen.

Bliv frivillig
Overalt i Radikale Venstre findes
ildsjæle, som har meldt sig som
frivillige for at give en hånd med
under kommunalvalgkampen.
Overalt i Danmark hjælper de
hver især radikale kandidater til
kommunal- og regionalvalget med
alt lige fra Facebook, læserbreve, at dele foldere ud
og hænge plakater op.
Du kan stadig nå at melde dig som frivillig, hvis du vil
gøre en forskel og give en hånd med for at sikre, at
Radikale Venstre får så godt et kommunal- og regionalvalg som muligt. Klik ind på valg.radikale.dk/vaermed/frivillig/ og se, hvordan du gør.

Sådan er finansloven i vir
Statens finanser er på den
politiske dagsorden dette
efterår, og man bør tage
håndgribelige erfaringer
med ind til forhandlingsbordet. Det mener Radikale
Venstres gruppeformand
og finansordfører Sofie
Carsten Nielsen, som derfor
er taget på en rundtur for
at opleve finanslovens
virkninger i praksis
Tekst: Sandra Simonsen. Foto: Piet Simonsen
Der er total stilhed i den store kantine på erhvervsskolen Tec, selvom den er spækket til randen med
unge mennesker. Kasketter og Kansas dominerer
synet. En ung mand klædt i overalls og morgenhår
står i et hjørne og bunder en halvandenliters multifrugtjuice.
”I dag er mulighedernes dag,” byder en lærer velkommen.
”Formålet med i dag er, at I skal se mulighederne på
skolen. Skolen er jeres, og I skal bruge den til det, I
gerne vil. Det skal være sjovt, og I skal blive inspireret.”
Det er en atypisk dag, den radikale gruppeformand
Sofie Carsten Nielsen er kommet på besøg på
erhvervsskolen Tec i Hvidovre, der med sine 1200
elever er landets anden største erhvervsskole og
rummer alt fra praktikcenter og AMU-hold til fly- og
lastbilsmekanikere.
I dag er undervisningen nemlig suspenderet til
fordel for den årlige ”mulighedernes dag”, hvor
eleverne kreativt og eksperimenterende kan lege
med deres fag.
En ung fyr tager over fra læreren og ridser med en
rystende og rusten stemme dagens program op.
Blandt meget andet indeholder det en BMX-opvisning, byg-selv go-carts, en elbilmanøvrebane, en
rodeo-tyr, grillede burgere og en ”crash-test”.
Sofie Carsten Nielsen studser lidt over det sidste
punkt.

Finanslov 2014:
Investeringer i uddannelse
• I perioden 2013 til 2017 stiger 		
taxametertilskuddet til uddannelserne med 1,6 mia. kr.
• I perioden 2014 til 2017 afsætter
regeringen 4,5 mia. kr. til en reform
af folkeskolen
• I perioden 2014 til 2017 afsætter
regeringen en reserve på 980 		
millioner kr. til en reform af 		
erhvervsuddannelserne
• I perioden 2013 til 2017 øges udgifterne til SU med 2,2 milliarder kr.

”Ja, vi stiller en masse biler op, og så kører vi en
lastbil ind i dem. Så kan de unge mennesker jo lige
se, hvordan det er,” forklarer uddannelseschef
Johnny Olsen og tilføjer så spøgefuldt,
”Nogle af de unge kører jo som vilde.”
Uddannelserne får markant løft
Finansloven indeholder især tre punkter, som er
centrale fra et radikalt synspunkt, forklarer Sofie
Carsten Nielsen. Uddannelse, grøn omstilling og det
sociale engagement. Derfor besøger hun i de
kommende uger, foruden erhvervsskolen Tec i Hvidovre, en grøn virksomhed og en døgninstitution for
udsatte, for selv at få syn for sagen, inden de videre
forhandlinger går i gang:
”Selvfølgelig kan man engagere sig i, hvad der
foregår i praksis, når man sidder med budgetterne,
men jeg synes også, det er vigtigt at komme ud og
tale med lærerne og eleverne og få en mere jordnær
forståelse af de prioriteringer, vi politikere foretager, ” siger den radikale gruppeformand og tilføjer
så efter lidt betænkningstid:
”Det giver kød og blod til sådan et vigtigt dokument, som statens finanser jo er, at se hvilke konsekvenser det har for dem, det hele handler om.”

“Det giver kød og blod til
sådan et vigtigt dokument,
som statens finanser jo er,
at se hvilke konsekvenser
det har for dem, det hele
handler om.”
- Sofie Carsten Nielsen
Regeringens finanslovsudspil indeholder da også en
klar prioritering af uddannelsesområdet.
Til at finansiere initiativerne i regeringens udspil til
en reform af erhvervsuddannelserne er der afsat en
reserve på finanslovsforslaget for 2014, der udgør i
alt 980 millioner kroner i perioden 2014-2017.
Reformen indeholder blandt meget andet en styrket
uddannelsesgaranti, som skal forbedre praktikmulighederne for erhvervsskolens elever.
En udfordring som de unge mennesker på Tec
kender en del til. Johnny Olsen forklarer, at ud af de
trehundrede unge, som går på grundforløbet på
Tec, får 150 praktikplads uden for skolen i private
virksomheder. De resterende 150 skal kæmpe om
de 76 pladser, Tec stiller til rådighed i skolepraktikordningen. Så selvom de private virksomheder
gerne må påtage sig et større samfundssind ved at
tage flere praktikanter ind, så håber uddannelseslederen også på, at de midler, som afsættes på finansloven til at udvide praktikcentrene, vil kunne hjælpe
på problemet.
Cykler sig til en smoothie
Overalt på Tec summer det af liv og kreativitet.
Udenfor bygningerne i den store gård, som er
samlingspunkt for alle værkstederne, står en gruppe
unge mænd foran et gammelt cykelstel uden hjul
med en blender monteret på forskærmen. Sofie
Carsten Nielsen stopper forundret op og studerer
interesseret optrinnet.
”Snart bliver det til en smoothie,” forklarer en ung,
sortklædt mand om det gule indhold i blenderen,
som snurrer rundt, mens en fyr med mørkeblå striktrøje og rastafari-hår træder løs i pedalerne.
Turen går videre forbi bilmekanikernes og AMUcenterets værksteder, med et kort stop ved en elbil,
som skolen har fået i gave af en virksomhed, inden

den radikale delegation når til værkstedet med
flymotorer, en helikopter og andre ubestemmelige
artefakter, som tilhører flymekanikerne.
”Der sad otte af de her på de B52 fly, som bombede
Vietnam.” Johnny Olsen slår ivrigt ud med armen og
gør fagter mod et kæmpemæssigt blankt rør, som
blæser luft til flymotoren under take off, så den når
op i omdrejninger.
Sofie Carsten Nielsen er stille, mens den ivrigt
talende uddannelsesleder i en lind ordstrøm veksler
mellem fly-facts og de mere konkrete omstændigheder på Tecs uddannelser. Deres succeser og udfordringer.
”Vi skal jo investere i fremtiden, ikke?”
Johnny Olsen fortæller, at en af udfordringerne er,
at pladsen er blevet en anelse trang på grund af et
større elevoptag. Så trang at eleverne må stuve sig
sammen, og skolen endda må tage lagerlokaler i
brug som værksteder.
Gruppeformanden og uddannelseslederen når ud til
et stort værksted spækket med personbiler. Egentlig
ville Johnny Olsen gerne have delt værkstedet op i
to rum med en skillevæg i midten, for der er to hold
bilmekanikere, som skal deles om pladsen. Men det
kunne ikke lade sig gøre på grund af udsugningen.
Det var for dyrt, og direktionen var ved at dø af grin
over hans plan, fortæller han.
”Men vi skal da investere i fremtiden ikke,?” spøger
uddannelseschefen og slår ud med armene.
Og noget tyder på, at den radikale gruppeformand
er enig i den betragtning. For Sofie Carsten Nielsen
mener, at de midler, som regeringen vil afsætte på
finansloven til at give uddannelsesområdet et løft,
er den sikreste investering i ikke bare den enkeltes
fremtid men også i Danmarks:
”I finansloven for 2014 er det afgørende, at vi prioriterer midler til uddannelse. Og især erhvervsskolerne skal have et markant løft. Det gælder båd
faglige og praktikmulighederne, men også holdningen til erhvervsskolerne skal ændres. Det bliver
afgørende for Danmarks fremtid. Og jeg synes, vi er
godt på vej til det. Men vi er nødt til at have jeres
hjælp til det, for det er jer, som ved noget om det,”
siger Sofie Carsten Nielsen. Det sidste henvendt til
Tecs uddannelsesleder.
Johnny Olsen leer og nikker. Han mener netop også,
at det at få besøg af en politiker er givtigt for begge
parter:
“Bare det at få talt med jer, er positivt for skolen.
Det betyder rigtig meget. Og jeg er så glad for, at
den regering, som sidder nu, er kommet frem til
det, I er kommet frem til. For jeg synes, at erhvervsskolerne har ligget lidt i glemmebogen i et stykke
tid,” siger Johnny Olsen og tilføjer så:
”Det glæder mig, at I politikere kommer herud, ser
hvordan skolen er og lytter til os.”
Radikale Venstres finansordfører har fået meget ud
af besøget. Hun er nu klar til at sætte sig til bordet
med de nyvundne oplevelser og virkelig gribe til
stålet i de kommende finanslovsforhandlinger.
Det, som har gjort størst indtryk på Sofie Carsten
Nielsen, er engagementet på skolen:
”Lærerne og eleverne brænder imponerende meget
for det her sted. Jeg kunne virkelig mærke, at der
var en stemning blandt eleverne af ’det her er vores
sted, det her tager vi ansvar for’. Så jeg har haft en
enormt positiv oplevelse, som jeg vil tage med mig
i de videre forhandlinger.”

rkeligheden

Det handler ikke om at missionere men om at gøre det tydeligt, hvilken forskel det gør at være medlem, mener Radikale Venstres næstformand Emil Dyred. (Foto: Kim Vadskær)

Når venner bliver partifæller
Når vi støder på mennesker i vores omgangskreds,
som stemmer radikalt men
ikke er medlem af partiet,
skal vi ikke være bange for
at spørge dem, om de vil
være med, mener næstformand Emil Dyred. Den
opfordring fulgte Jonna og
spurgte Hanne. Nu er de to
veninder også partifæller.
Af Jesper Boe Jensen
Jonna Fonnesbæk og Hanne Engelgreen er kollegaer, veninder og jævnaldrende. Men indtil for nyligt
har en væsentlig ting adskilt de to kvinder fra Aarhus:
Mens Jonna har været medlem af Radikale Venstre
siden starten af nullerne, har Hanne hidtil ladet det
blive ved at stemme radikalt.
Dét ændrede sig d. 15. september ved middagstid.
Her ringede Jonna nemlig til veninden og spurgte,
om ikke det var på tide at melde sig ind.
”Jeg var ude at gå en dejlig tur i naturen,” fortæller
Hanne om, hvordan det var at blive ringet op den
søndag, ”så det kom lidt uventet. Men jeg var ikke
svær at overtale. Jeg syntes faktisk, at det var vældig
sjovt.”
Jonna var ikke ude at gå tur. Hun sad derimod i salen
på Radikale Venstres landsmøde og lyttede til det
oplæg, som gruppeformand Sofie Carsten Nielsen
og næstformand Emil Dyred holdt for de delegerede
om, hvordan det er at spørge sine venner og be-

kendte, om ikke de kunne tænke sig at melde sig ind
i partiet. Medlemshvervning i omgangskredsen, det
er det nye. Da Sofie og Emil så opfordrede de
tilhørende i salen til at tage telefonen og ringe til en
ven, tænkte Jonna med det samme på Hanne.
”Hanne er jo min kollega og veninde, og vi snakker
tit politik. Så jeg vidste, at hun var radikal. Vi har
oven i købet været til en del radikale arrangementer
sammen. Så jeg ringede bare og spurgte, om ikke
det var på tide, at hun gjorde noget ved det og
meldte sig ind i partiet. Jo, det var det vist nok,
svarede hun,” griner Jonna.
Vær ikke bange for at stille spørgsmålet
Emil Dyred, Radikale Venstres næstformand, der
holdt medlemsoplægget på landsmødets scene, og
altså inspirerede Jonna til at give Hanne et ring, har
selv lige hvervet en af sine gode venner til Radikale
Venstre. Emil mener, at det er vigtigt, at man ikke er
bange for at stille spørgsmålet om medlemskab til
sine radikale venner og bekendte:

“I vores hverdag, på
arbejdspladsen eller i
nabolaget møder vi tit folk,
der sympatiserer med
Radikale Venstre. Hvorfor
ikke spørge dem? Måske har
de aldrig overvejet, at de
kunne melde sig.”
- Emil Dyred
”I vores hverdag, på arbejdspladsen eller i nabolaget
møder vi tit folk, der sympatiserer med Radikale
Venstre. Hvorfor ikke spørge dem? Måske har de

aldrig overvejet, at de kunne melde sig. Måske tror
de, at det kræver masser af tid være med, eller at
man skal kunne stå på mål for hele pakken. Det gør
det jo ikke, og derfor handler det heller ikke om at
missionere. Derimod skal vi gøre det tydeligt, hvilken
forskel det gør at være medlem. De skal vide, at vi
har brug for dem,” siger Emil Dyred.
Han mener, at det er oplagt, at venner snakker med
venner om at blive medlem af partiet, da medlemskab
af Radikale Venstre i høj grad kan være en social ting:
”Vi engagerer os politisk og melder os ind, fordi vi
ønsker at støtte op om Radikale Venstre og gøre en
forskel. Men det sociale sammenhold er det, der får
os til at blive og forblive aktive. Det er det kit, der
binder os sammen som parti. Vi møder mennesker, vi
deler værdier og livssyn med, som vi kan føre lange
diskussioner, grine og feste sammen med. Det gør
det spændende, lærerigt og sjovt at være med. Jeg
vil endda gå så langt som til at sige, det godt kan gå
hen og blive vanedannende at være med i Radikale
Venstre.”
Det skub der skulle til
Nu vil nogle måske mene, at det kan være farligt at
blande politik ind i et venskab. Men sådan oplevede
Hanne det ikke, da Jonna ringede:
”Næ, snarere tværtimod. Hvis det havde været en
fremmed, der havde ringet, så havde jeg måske ikke
meldt mig ind. Jeg har jo altid tænkt, at det måtte
være nok bare at sætte sit kryds ved Radikale Venstre.
Hvorfor også melde sig ind? Men nu har jeg gjort
det, og det føles rigtigt. Jonnas opkald var det skub,
der skulle til. Det er en god fornemmelse at have
taget aktivt stilling,” slår Hanne fast.
Og Jonna? Hun har fået blod på tanden efter
succesen med at få sin veninde med i Radikale
Venstre: ”Den næste, jeg spørger, bliver nok min
mand. Men det har jeg ikke lige fået fortalt ham
endnu,” griner Jonna.

Der er noget særligt
ved de ungradikale
Jeg gik ind i politik for værdierne, ikke for vælgerne. Sådan lød min indgangsreplik, da
jeg i starten af oktober blev valgt som landsformand for Radikal Ungdom. Mens politikerne i byråd, regionsråd, folketinget og Europaparlamentet er nødt til at gå på
kompromis for at indgå de vigtige forlig, har vi i ungdomsorganisationen de berømte
90 mandater – Eller flertallet i byrådet.
De folkevalgte er nutiden og de implementerer den. Vi er fremtiden, og vi har friheden
til at formulere den. Vi kan afskaffe alle forbehold. Vi kan omlægge skatten fra arbejde
til bolig og forbrug. Vi kan nedlægge asylcentrene.
De ungradikale kandidater
Radikal Ungdom var min indgang til politik. Jeg læste først principprogrammet og den
blev min politiske ramme. Senere var jeg medstifter af Kolding Radikal Ungdom, og jeg
blev hurtigt kommunalvalgskandidat tilbage i 2009.
Der er nemlig noget særligt ved de ungradikale kandidater. De taler først og fremmest
til et andet publikum. De kan se de unges problemer i kommunen og starte debatten
om graffitimur eller bilfribyer. De kan gå ned fra paneldebatten på landets gymnasier
og fortsætte debatten under frokostpausen med klassekammeraterne. De kan skabe
kampagner, som Radikales kandidater ikke kan. Forestil jer Johs. Poulsen (mangeårigt
radikalt medlem af Herning Byråd, red.) hoppe i et abekostume med budskabet om en
abefest.
Radikal Ungdom og de ungradikale kan sige og gøre ting, som ”de voksne” ikke kan.
Det lokale samarbejde
Kommunal- og regionsvalget er dog meget mere end et sted for kandidater. Det er et
sted, hvor vores medlemmer mødes. Kolding Radikale Ungdom og Kolding Radikale
Venstre stoppede ikke samarbejdet efter valget. Tværtimod kom vores medlemmer
både til bestyrelsesmøder, formøder til byrådsmøderne og den årlige gløggaften i
december.
Den politiske dagsorden er nemlig ikke kun den, vi møder i medierne og på
Christiansborg. Den politiske dagsorden er særligt den, vi tager, når vi mødes lokalt.
Radikal Ungdoms medlemmer vil gerne stille de svære spørgsmål. De har et ungradikalt
principprogram, som de vil udfylde med konkret politik. Det er radikale medlemmer
med til, når I radikale lytter, mens vi ungradikale rejser spørgsmål.
Radikal Ungdom kan skabe et særligt liv lokalt. De kan rejse debatten blandt deres
jævnaldrende, og de kan løfte livet i selskabet til de radikale bestyrelsesmøder med
sjove ideer og svære spørgsmål.
De ungradikale lokalforeninger er dog ofte en midlertidig instans. Medlemmerne har et
omskifteligt liv, og pludselig er de væk sammen med deres lokalforening. Radikale
Venstre er veletableret. I har en kontinuitet og nogle traditioner, som kan sikre en
overlevelse i Radikal Ungdoms foreninger.
Vi vil samarbejde. Også efter valget. Vil I?
Christopher Røhl, ny landsformand i Radikal Ungdom

Danmark får klimapris
Den globale miljøorganisation
WWF har overrakt sin Gift to the
Earth-pris til den danske regering.
Det sker, fordi Danmark i dag har
verdens mest ambitiøse klima- og
energimål kombineret med en
lang tradition for offentligt at
fremme og implementere politik inden for grøn
energi.
Den radikale klimaminister Martin Lidegaard er stolt
af, at Danmark modtager prisen. Han mener, at
Danmark nu har bevist, at det er muligt at satse
intelligent på det grønne område, således at vækst
og økonomi går hånd i hånd med klimaindsatsen.

Støt valgfonden
Kommunal- og regionalvalget står
lige for døren. Radikale Venstre
har satset historisk stort på at
kunne få valgt så mange kandidater som muligt ind i by- og regionsråd. Kampagnefilm, annoncer,
foldere og meget andet har været
grundlaget for den radikale kampagneplatform. Alt
dette er blevet til med hjælp fra de over 1000
medlemmer af Radikale Venstre, som hver måned
bidrager med et fast beløb til partiets valgfond.
Du kan også give din støtte. Tilmeld dig valgfonden
på radikale.dk/valgfond. Dit bidrag, stort som småt,
går ubeskåret til den radikale valgkamp.

Ansvarlig bankaftale
Regeringen har netop indgået en
ny bankaftale med V, K, LA og DF.
Aftalen rydder op efter Anders
Fogh’s boble-økonomi, siger den
radikale erhvervsordfører, Andreas
Steenberg:
”Den nye regulering sikrer en mere sikker bankdrift,
end vi så i 00’erne. Bankerne bliver polstret bedre,
så de kan imødegå kriser, uden at skatteborgerne
skal redde dem ligesom den gang.”
Aftalen har til formål at minimere risikoen for en ny
finanskrise i Danmark og betyder bl.a., at der stilles
skærpede krav vedrørende kapital, tilsyn og selskabsledelse til systemisk vigtige banker og realkreditinstitutter.

Nyt fra udvalgene
Programudvalget for EP-valgprogram har netop sendt deres
første forslag til Radikale Venstres
program til europaparlamentsvalget i høring i kommuneforeninger og på udvalgets hjemmeside. Medlemmer uden internetadgang kan deltage ved at få papirer tilsendt ved at
kontakte Hanne Jakobsen, Sprydet 59, 3070 Snekkersten. Høringsfrist er 5. december.
Derudover er der nedsat tre nye udvalg: ’Modernisering af den offentlige sektor’, ’Fremtidens beskæftigelsessystem’ og ’Stress, angst og psykiske lidelser’.
Deltag i arbejdet ved at melde dig på radikale.dk
eller kontakte udvalgskoordinator Hanne Jakobsen
på hanne.e@jakobsen.mail.dk

Uddannelse er en af de vigtigste radikale mærkesager, mener Morten Østergaard (Foto: Kim Vadskær)

En investering i fremtiden
Uddannelsesminister
Morten Østergaard mener,
at de mange uddannelsesreformer, regeringen har
gennemført de seneste to
år, er en investering i den
enkeltes fremtid. For
uddannelse er afgørende,
for at udsatte børn ikke
arver forældrenes problemer, forklarer han.
Af Sandra Simonsen
Regeringen har netop fremlagt sit udspil til en
reform af erhvervsuddannelserne. Forud for den er
der blevet fremlagt reformer af folkeskolen, læreruddannelsen og pædagoguddannelsen. Så man kan
ikke just sige, at det har skortet på initiativer på
uddannelsesområdet i regeringens første to leveår.
Den radikale mærkesag udannelse har i den grad
domineret dagsordenen, og det er uddannelsesminister Morten Østergaard svært tilfreds med:
”Uddannelse er en af de vigtigste radikale mærkesager, fordi det favner så mange radikale værdier på
en gang: det individuelle ansvar, troen på fremtiden
og social mobilitet. Den enkelte kan med en uddannelse tage hånd om sit eget liv og sin egen fremtid.
I Radikale Venstre tror vi på, at det er noget, alle
gerne vil. Og dertil kommer jo, at uddannelse er den
bedste måde at bryde den negative sociale arv og
sikre, at børn fra trange kår ikke arver de problemer,
forældrene er havnet i. Det er godt for den enkelte,

og det er godt for fællesskabet,” forklarer uddannelsesministeren og tilføjer:

ikke har udsigt til en praktikplads. At sikre flere praktikpladser er et af de vigtigste initiativer i reformen.”

”Derfor har denne regering satset så massivt på
uddannelse. Vi har en målsætning om, at 6 ud af 10
unge skal have en videregående uddannelse. Og vi
afsætter penge til formålet. Som noget nyt finansieres det årlige meroptag på uddannelserne krone
for krone. Det næste, vi skal se på, er kvaliteten i
uddannelserne. Uddannelse er og skal være vejen til
vækst.”

Sum af reformer er større end de enkelte dele
Den massive satsning på uddannelsesområdet har
da også haft et overordnet strategisk sigte, forklarer
uddannelsesministeren:

“Uddannelse er den bedste
måde at bryde den negative
sociale arv og sikre, at børn
fra trange kår ikke arver de
problemer, forældrene er
havnet i.”
Har lyttet til erhvervsskolernes udfordringer
Noget kunne tyde på, at reformerne er tiltrængte.
Da regeringen fremlagde det seneste reformudspil
af erhvervsuddannelserne, var det da også med
opbakning fra topfigurerne i arbejdsgiverforeningerne LO og DA. Harald Børsting fra LO kaldte det
”en aftale med rigtig store perspektiver.”
Og selvom erhvervsskolerne slås med store udfordringer som frafald og manglende interesse fra de
unge side, er uddannelsesministeren ikke i tvivl om
reformens virkning:
”Jeg er overbevist om, at udspillet til en reform af
erhvervsuddannelserne kan gøre noget ved den
uheldige situation, erhvervsskolerne er havnet i.
Reformudspillet er ambitiøst, og det udstikker bud
på nogle grundlæggende forandringer og forbedringer for erhvervsuddannelserne. Mange unge
fravælger bevidst erhvervsuddannelserne, fordi de

”Med reformen af folkeskolen og læreruddannelsen
lagde vi et solidt grundlag for de reformudspil, vi har
fremlagt her i efteråret af pædagoguddannelsen og
erhvervsuddannelserne. Ved at løfte folkeskolen
sikrede vi, at eleverne er dygtigere, når de forlader
folkeskolen, og derfor bedre har muligheder for at
gennemføre en videre uddannelse på erhvervsskolerne og gymnasierne. Populært sagt er summen af
reformerne større end de enkelte dele, fordi vi har
sat så massivt ind.”

Regeringens uddannelsesinitiativer
1. Reform af læreruddannelsen. Uddannelsen
skal styrkes og gøres mere attraktiv. Lærere
skal i fremtiden kun undervise i deres linjefag.
2. Reform af folkeskolen. Folkeskolens elever
skal have et fagligt løft ved blandt andet en
længere og mere varieret skoledag og efteruddannelse til lærerne.
3. Reform af pædagoguddannelsen. Pædagogernes faglighed skal højnes. Der skal sikres en
bedre sammenhæng til praksis og en øget
faglig specialisering.
4. Udspil til reform af erhvervsuddannelserne.
Fremlagt den 2. oktober 2013 og skal forhandles i forligsgruppen. Flere unge skal vælge en
erhvervsuddannelse, og flere skal gennemføre.
En erhvervsuddannelse skal åbne lige så mange
døre som en boglig. Endelig stilles et forslag til
en ny fleksibel ungdomsuddannelse.

