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Radikale Venstres nye kampagneplakater har gennem november præget bybilledet i store dele af landet.

Det handler om mennesker
Radikale Venstres har lanceret en spritny kampagne,
der skal køre frem til valget.
Over 1000 plakater har
gennem november præget
bybilledet på tværs af
landet. Morten Østergaard
og Klaus Frandsen forklarer
her om baggrunden for
kampagnen, og hvorfor
”det handler om mennesker, ikke vælgere.”
Af Jesper Boe Jensen

En mand med tophue, skæg og tatoveringer på
underarmen knækker sammen i et grin. En ældre
dame med kort hår og ørenringe gestikulerer mod
noget uden for kameraets synsfelt. En ung kvinde i
meleret t-shirt danser til en uhørlig melodi.
Disse er blot nogle af de billeder, der udgør Radikale
Venstres nye landsdækkende kampagne. På otte forskellige sort-hvide plakater ser vi helt almindelige
mennesker, med vidt forskellige aldre og baggrunde,
indfanget i et stemningsøjeblik. ”Det handler om
mennesker, ikke vælgere” lyder budskabet, der binder billederne sammen. Et budskab som Radikale
Venstres leder Morten Østergaard begrunder således:
”Vælgere er i sagens natur mennesker, men det der
er vigtigt, det er, om man har konsekvenserne for
mennesker i al deres mangfoldighed i baghovedet,
når man træffer sine politiske valg, eller om man
tilrettelægger det efter, hvordan man tror, det vil
påvirke menneskerne som vælgere på valgdagen. Vi
vil gerne have flere stemmer til valget. Det kræver
naturligvis flere vælgere. Men vores politik handler
om mennesker, uanset hvem de stemmer på.”

Netop dét afspejler manden med tatoveringerne,
damen med det korte hår, og alle de andre, der
optræder på de radikale plakater:
”Menneskene i kampagnen er ikke udvalgt af nogen
anden grund, end at de tilsammen viser mangfoldigheden i den mosaik, som udgør Danmarks befolkning. Vi ved ikke, hvem de stemmer på. Det er ikke
vigtigt. For vores politik handler om alle mennesker,
deres mulighed for at leve det liv, de ønsker og ikke
mindst vores ansvar for at kæmpe for lige muligheder for dem, der ikke har fået dem givet.”
Fokus på det hele menneske
En mand med langt, kulsort hår samlet i en hestehale ser tænksomt ud i horisonten. En kvinde iført
mørk fleecetrøje og et blændende hvidt tandsmil får
øjenkontakt med nogen bag kameraet. Mennesker
midt i livet. Sammen med de andre sort-hvide
plakater har disse to gennem de meste af november
måned hængt på busstoppesteder, togstationer og
vejkanter over store dele af landet. Over 1000
plakater i Viborg, Randers, København, Odense,
Aarhus og mange andre byer.

▷

▷

Landsformand for Radikale Venstre Klaus Frandsen
er godt tilfreds:
”Kampagnen gør mig glad, når jeg ser den i gadebilledet. Den giver i renere form end tidligere
kampagner billedet af fokus på det hele menneske.
Ikke kun interessen i en bestemt arbejdsrolle. Ikke
kun som bruger af velfærdsydelser. Ikke kun som
skatteyder, men hele mennesket. Samtidig viser den
forskelligheden af de mennesker, der skal med i tankerne.”
Timingen af kampagnen er afgørende fortæller
landsformanden. Der er brug for ”indflyvningstid”,
så budskaberne kan bundfælle sig blandt danskerne
og Morten Østergaards plads som politisk leder
blive kendt af alle. Og så handler det om, at komme
derhen, hvor Radikale Venstres politik står rent og
klart i en hektisk valgkamp:

”Vores politik handler om
mennesker, uanset hvem de
stemmer på.”
Morten Østergaard
”I modsætning til de seneste valgkampe, så skal vi til
valg på vores praktisk opnåede resultater som regeringsparti. Dem kan vi i den grad stå på mål for, og vi
kan fortælle om, hvorledes det naturligt går videre
herfra. Så vi er klar, og glæder os faktisk ret meget til
valgkampen,” forklarer Klaus Frandsen.
Finansloven er et godt eksempel
For Morten Østergaard er kampagnen også en ideel
platform for at tale om de mange reformer, love og
udspil, der flyder i en lind strøm fra regeringskontorerne på Slotsholmen. Han bruger den finanslov, der
for nyligt blev indgået med SF og Enhedslisten, som
eksempel:
”Finansloven er et godt svar til alle dem, der mente,
at reformerne var kyniske eller satte bundlinjer over
mennesker. Når vi på finansloven kan prioritere
ældre medicinske patienter, kronikere, børn i sårbare
familier, særligt plejekrævende ældre m.m., så er
det fordi, vi har skabt os et råderum. Med efterlønsreformen, med SU-reformen, med dagpengereformen osv. I mine øjne har vi bedt danskerne generelt
om at gøre en ekstra indsats for til gengæld at kunne
prioritere dem, der har det største behov. Men man
kan ikke det ene, hvis man ikke er villig til det andet.
Derfor handler reformer om mennesker,” fastslår
partilederen.

”Kampagnen giver i renere
form end tidligere kampagner billedet af fokus på det
hele menneske. Ikke kun
som bruger af velfærdsydelser. Ikke kun som skatteyder,
men hele mennesket.”
Klaus Frandsen
Synspunktet i sig selv kan virke selvindlysende. Selvfølgelig handler politik om mennesker. Men alligevel
er budskabet – som vanligt når Radikale Venstre
lancerer en ny kampagne – blevet mødt med stor
opmærksomhed fra kommentatorer, kommunikationsfolk og politiske med- og modstandere. Det er
der en ganske enkel forklaring på, mener Morten
Østergaard:
”Det skyldes jo nok, at det for nogle er modsætningsfyldt at tage ansvar og træffe svære beslutninger på den ene side og så at ville løfte nedefra
med det råderum, det frigiver. Men netop derfor
fungerer det jo som slogan. Det siger noget om os,
og det sætter i al sin banalitet tankerne igang hos
dem, der ser det.”
#DetHandlerOmMennesker
Og det håber den radikale landsformand, at der er
mange, der gør – ser det. Ser plakaterne, læser
budskabet, forstår at det for Radikale Venstre hand-

Kampagner betyder gennemslagskraft ifølge Radikale Venstres landsformand Klaus Frandsen: ”Er man ikke synlig, bliver man glemt.”
(Foto: Kim Vadskær)

ler om ”mennesker, ikke vælgere”. Men det kræver
ressourcer. Det er dyrt at fortælle andre end de
nærmeste partifæller, hvad man mener, dyrt at
sætte mere end tusind plakater op rundt omkring i
landet. Klaus Frandsen er da også dybt taknemmelig over de private donationer, der kommer ind til
Radikale Venstre fra virksomheder, organisationer og
partimedlemmer, der støtter den radikale valgfond:

var fortællingen om hvorfor jeg selv blev radikal.
Min fornemmelse er, at rigtig mange i baglandet har
følt, at det mindede om fortællingen om, hvorfor de
selv blev radikale. Nemlig at man bliver drevet ind i
Radikale Venstre af et ønske om at gøre noget for
mennesker, der måske ikke har fået samme muligheder i livet som en selv,” fortæller Morten Østergaard.

”De private bidrag er reelt helt uundværlige. Er man
ikke synlig bliver man glemt - helt uanset hvor godt,
man har leveret,” understreger formanden.

En kampagne, der virker
En kvinde med sølvstænk i håret og en tynd halskæde, der forsvinder under blusen, ler hjerteligt,
mens hun rynker på næsen. En ældre herre med
stort overskæg, furet ansigt og sort t-shirt kigger ud
til siden, fanget midt i en sætning. Og nå ja – så er
der den unge politiske leder, der sidder på en
skammel og smøger ærmerne op. Billedet af Morten
Østergaard på skamlen er allerede blevet berømt,
delt og imiteret på internettet. De fleste har set det,
og flere er kommet med morsomme bud på billedanalyser. Modellen selv tager fortolkningerne med
et smil, men afviser dog, at plakaten er en skildring
af ham, der sidder og fixer eller klamrer sig til en
ministertaburet:

Men på trods af bidragene ligger Radikale Venstre
stadig langt under andre partiers svulmende valgkampsbudgetter. Derfor er det da også afgørende,
at radikale politikere, kandidater, tillidsfolk og
menige medlemmer hjælper til med at få kampagnen
til at leve, mener Klaus Frandsen, blandt andet ved
at bruge hashtagget #DetHandlerOmMennesker på
sociale medier:
”Vi har ikke antydningsvis penge nok til et rent salg
af budskaber. Grunden til, det er alligevel kan virke,
er den forstærkende effekt af alt det, vi gør udenom
lige fra indfletningen af slogan i en fjernsynstransmitteret debat i Folketinget over hashtags til spil
med ordene i læserbreve. På den måde kan vi få en
gennemslagskraft, som man ikke kan få ved bare at
bruge penge nok. Det er ganske enkelt den moderne
måde at arbejde med kampagne på.”
Og netop det bagland, der ifølge landsformanden
kan være med til at gøre kampagnen levende, har
ifølge den politiske leder været selve inspirationskilden til dens opståen:
”Jeg var ret overvældet over den respons, jeg fik på
min første landsmødetale som politisk leder, der jo

”Jeg smøger ærmerne op klar til arbejdet. Det
eneste, jeg fixer, er det der med politik og mennesker. Og taburetten, ja den skal vi jo ud og spørge
vælgerne, om vi må låne en periode mere. Det
glæder jeg mig endnu mere til nu - fordi vi har en
kampagne, der virker,” fastslår Morten Østergaard.
Det handler om mennesker - på nettet:
Kampagnen lever på nettet og de sociale medier.
Og du kan være med til at støtte op. Brug
hashtagget #DetHandlerOmMennesker både på
Twitter, Facebook og Instagram, når du deltager
i debatten.
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Radikal kampform

Gymnasier til fremtiden

Min rundtur i baglandet som politisk leder har indtil videre bl.a. bragt mig
til Næstved, Kolding, Odense og Aarhus. Det har været en fornøjelse at
møde radikale i øst og vest, som har masser på hjerte og ambitioner for
fremtiden. Det har jeg også.

S og R har som erklæret mål, at
nutidens børn og unge skal være
danmarkshistoriens bedst uddannede generation. Som led i dette
har regeringen præsenteret udspillet ”Gymnasier til fremtiden”.

Vi har i 2014 demonstreret, at vi som tidligere SR-regeringer kan lave store
reformer henover midten i dansk politik, og finansloven for 2015 vil stå
tilbage som det monumentale bevis for, hvad reformerne gør os i stand til
at udrette for ikke mindst de mest sårbare mennesker i dette land.

Med udspillet vil regeringen indrette de gymnasiale
uddannelser mere enkelt og overskueligt. De unge
får i højere grad de fag, som de skal bruge for at
kunne starte på en videregående uddannelse, og
det faglige niveau styrkes.

Råderummet bliver brugt til milliard-investeringer i bl.a. en bedre behandling af kræftpatienter, psykisk syge, mennesker med kroniske lidelser,
bedre børnehaver og styrket inklusion i folkeskolen.

Målet er, at eleverne skal opleve mere målrettede
undervisningsformer, bedre trivsel og et mere aktivt
samspil mellem lærerne og den enkelte elev.

Det uden at vi rokker det mindste ved den ansvarlige, økonomiske kurs,
der i øjeblikket gør Danmark til en af få sikre havne i en urolig verden.
Også som parti er vores udgangspunkt solidt.
Vi har de seneste måneder vist, at vi med vores stærke, ideologiske forankring, en åbenlys talentmasse i både folketing og byråd og en gennemført professionalisme i vores organisation ikke er et parti, der vakler.
Det er også pointen med vores ny kampagne og sloganet ”Det handler om
mennesker”.
Jeg kender ingen radikale, der har meldt sig ind for at varetage egne interesser, men mange for hvem det hele er begyndt med den vanedannende
fornemmelse, det giver at gøre noget for mennesker, der måske ikke er
blevet givet de samme muligheder i livet, som man selv er.
Jeg håber, at I som jeg kan kende jer selv i budskabet, og at I vil gøre jeres
til at udbrede det.

Milliarder til renovering
Regeringen har sammen med et
bredt flertal i Folketinget indgået
aftale om midler fra Landsbyggefonden. Aftalen sikrer 18 mia. kr.
til renovering af almene boliger. I
alt skal 51.000 boliger renoveres.
Samtidig skabes 18.000 jobs frem mod 2020. Radikale Venstres boligordfører Liv Holm Andersen er
glad for resultatet:
”Aftalen gør en forskel. Den sørger for endnu flere
renoveringer, hvilket giver bedre, sundere og grønnere boliger. Tilsammen giver det bedre mulighed
for at vende udviklingen i de udsatte boligområder.
Det er godt for samfundet og fællesskabet.”

Men inden folk kravler i lygtepælene, så vil jeg gerne minde om, at vi har
et arbejde at gøre færdigt.
Det skylder vi bl.a. de titusindvis af kontanthjælpsmodtagere, der kæmper
med problemer, der rækker langt ud over ledigheden.
Det skylder vi de tusindvis af syriske asylansøgere, der i de første måneder
af det kommende år begynder at flytte ud i kommunerne.
Og det skylder vi de danskere og virksomheder, der på trods af nu fem
kvartaler i træk med moderat vækst og stigende privat beskæftigelse
endnu kæmper for at komme helt ud af krisen.
Det hele handler som bekendt om mennesker!

Morten Østergaard
Politisk leder

Få mest ud af Radikale
Venstres nye medlemsnetværk
Radikale Venstre har fået ny hjemmeside og
dermed også et nyt medlemsnetværk, der
giver dig et væld af muligheder for at være
med. Når du er logget ind, har du adgang til
medlems-netværket, hvor du finder din lokale
forening og storkreds, ligesom du nemt kan
tilmelde dig og deltage i de politiske udvalg
og netværk. Herudover kan du være med i
medlemsdebatten, opdatere dine medlemsoplysninger samt nemt tilmelde dig til den
radikale valgfond og gøre en forskel for den
kommende valgkamp.
På radikale.dk kan du bl.a.:
• Melde dig til politiske udvalg
• Dele information med andre radikale
• Kommentere på andres indlæg
• Tilmelde din kontingentbetaling PBS
• Yde bidrag til den radikale valgfond
• Indberette formandsoplysninger
• Få overblik over events i kalenderen
• Melde dig som frivillig

(Foto: Kim Vadskær)

Klik ind på bit.ly/radikalfaq og find svar på de
oftest stillede spørgsmål om radikale.dk, og
komme godt i gang med at bruge hjemmesiden og medlemsnetværket.

Seks formænd – seks ra
Bornholm: Bente Johansen
61 år. Formand i et år
Det er Bentes første folketingsvalg som formand. På samme tid er hun også øens radikale kandidat. Hun er dog ikke nervøs, for
hun ved præcis, hvad der er vigtigst på
Bornholm:
”Mit parti skal have holdninger og emner at
gå til valg på, som giver mening for de
mennesker, jeg skal ud at tale med. For det
er de mennesker, som vi skal gøre en forskel
for,” fortæller Bente.
Foreningen på Bornholm er allerede langt i
forberedelserne, og det er de radikale
budskaber, som får den centrale plads.
”Vi ved nøjagtig, hvad vi gerne vil. Vi har
planer om plakatopsætning og torvemøder.
Vi har prøvet det før, under kommunalvalget, og vi ved, hvordan vi gør. Det, der
betyder mest, er vores radikale holdninger,”
siger Bornholms formand og afslutter:
”Det er på vores budskaber, vi vinder. Vi skal
være velforberedte. Balloner og bolsjer gør
det ikke alene. Vi skal argumentere for vores
holdninger og vide, hvad vi taler om. Det er
det altafgørende. Det er derfor, både politikhåndbogen på radikale.dk og de briefs,
det radikale sekretariat udsender, er guld
værd for os.”

Egedal: Leif Rasmussen

Rundt omkring i Danmark er Rad
ninger i gang med forberedelsern
mindre end ni måneder væk. Mø
mænd der har smurt ærmerne op
valget vindes. For en ting går ige
troen på radikal sejr.
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Holbæk: Liv Skøtt
34 år. Formand i otte
måneder
I Holbæk er Liv og resten af
foreningen parate til at bakke
op om deres kandidat:
”Vi har en utrolig god kandidat; klimaminister Rasmus
Helveg Petersen er opstillet i
vores kreds. Vores samarbejde
med Rasmus er fantastisk, og
det betyder meget. For
kandidaten skal være med til
at skabe humør og stemning i
en valgkamp – han er netop
den bærende platform for
vores fælles opgave,” siger
Holbæks formand og fortsætter:

67 år. Formand i fire år

”Derfor betyder det meget, at Rasmus møder alle frivillige.
De frivillige er en meget vigtig del af valgkampen og uden d
frivillige, der bærer en stor del af ansvaret i valgkamps-mask

Foreningen Egedal har i flere omgange haft stor succes med gadeevents, som har været både opfindsomme, anderledes og holdningstilkendegivende. Derfor får gadeevents også en central plads i den
kommende valgkamp.

I kredsen har de allerede flere gode ideer til, hvordan de får

”Vi vil igen gå efter events, der skiller sig ud. Vi vil se på hvilke emner, der dukker op, og så tager vi
udgangspunkt i de ting, som for os giver god mening. Der er frit spil, og lige nu er vi ved at samle ideer
sammen,” fortæller Egedals erfarne formand og uddyber:
”Til kommunevalget kørte vi med temaet ’Børn er ikke aber’, og så havde vi en abe til at gå rundt i
Egedal Centret. Det skabte blikfang. Vi fandt ud af, vi ikke kun skal stå der lørdag formiddag. Faktisk har
folk bedre tid i hverdagen, så der taler vi med flere,” siger Leif.
Ved sidste folketingsvalg ønskede foreningen at vide præcis hvad, der betød mest for indbyggerne i
Egedal. Derfor blev det udgangspunktet for en event:
”Vi stillede seks gennemsigtige søjler op. På hver søjle var et politisk emne, som eksempelvis kunne være
ulandsbistand, socialpolitik eller miljø. Så fik du som vælger seks bolde, du skulle placere i de seks søjler,
der havde den største betydning for dig. Det blev en afstemning på en anderledes måde. Måske vi finder
på noget lignende denne gang.”
Der hersker ikke
tvivl om, at formanden i Egedal
er positiv:
”Jeg har en god
følelse,” siger
Leif og uddyber
med den gennemgående
radikale gejst:
”Jeg kommer til
at tale med
utrolig mange
forskellige
mennesker, og
det bliver skægt.
Der er i den grad
noget at kæmpe
for!”

”Vi har talt om flere muligheder til valgkampsevents. I sidst
under kommunalvalget kom Rasmus sammen med Margreth
pizzeriaer. Det var en sjov aften, hvor der både var plads til
forsøgte at svinge pizzaerne i luften,” fortæller Liv.

Aarhus: Klaus Bach
29 år. Formand i halvandet år
I Aarhus er der gejst og stemning forud for valget.
Formand Klaus glæder sig:
”Det bliver rigtigt fedt. Vi havde en stor optur under
kommunalvalget og fik faktisk det bedste valg i Aarhus
nogensinde. Det er en bølge, vi er klar til at ride videre
på. Og det er ikke blevet mindre sjovt af, at Morten
Østergaard (der er opstillet i Aarhus, red.) nu er hele
partiets leder. Det vil skabe endnu større gejst, når
Morten er i byen fremover,” fortæller Klaus.
Klaus peger på de frivillig som den vigtigste ingrediens
til sejr. Det er herfra, kampgejsten og det gode humør
blandt andet kommer:
”Vi har et stærkt udgangspunkt med dygtige kampagneledere, der er erfarne og i valgkampstræning. Vi
holder ofte møder, og her oplever jeg et stærkt socialt
sammenhold. Præcis dét er vigtigt. Det skal være sjovt
undervejs. Det er beundringsværdigt, at der er så
mange, som allerede er aktive. Og glædeligvis kommer
der altid flere til, når valget bliver udskrevet. Jeg er
imponeret,” siger Klaus.

adikale veje til valgsejr

dikale Venstres kommuneforene til det folketingsvalg, der er
ød seks kommuneforeningsforp og hør deres bud på, hvordan
en fra Bornholm til Haderslev –

l

Vi skal alle være klar over, at vi står sammen om opgaven.
de frivillige, vil det slet ikke kunne gennemføres. Det er de
kineriet,” forklarer Liv.

Albertslund: Jacob Juul
Pedersen
42 år. Formand i Albertslund i to år
I Albertslund er der mange bolde i luften:
plakaterne er bestilt, de har fokus på
sociale medier, vil spille hockey på byens
torv og gør klar til at bage scones, når
valget bliver udskrevet. Her er Jacob formand. Udover sit formandskab lægger han
også et stort engagement i Taastrupkredsen som kandidat. Jacob er begyndt at
glæde sig. Det gør han af to årsager.
”Jeg kan rigtig godt lide, at der sker noget.
Til tider laver jeg events på mit arbejde. Og
det der med at få noget til at blomstre, det
betyder meget for mig! Vi har også noget
vigtigt på hjerte på Vestegnen. Vi trænger
til at få rusket op i mulighederne for vores
unge mennesker. Det er en dagsorden, som
fylder meget,” siger Jacob.
Han er overbevist om, at Radikale Venstre
kan vinde valget.
”Jeg tror på, foreningen denne gang kan
trække stemmer til – også nogle Radikale
Venstre normalt ikke får. Vi skal gå offensivt
frem og vinde, for vi kæmper for et endnu
bedre resultat end ved sidste valg. Og jeg
tror på samme succes, som det lykkedes os
at få i den kommunale valgkamp,” fortæller Albertslunds formand.
Ifølge Jacob går vejen til sejr også gennem en vælgers mave:
”Så snart valget er udskrevet, går vi i gang med at bage scones. Vi havde succes med at dele morgenbrød ud ved toget sammen med den radikale spidskandidat, Morten Helveg Petersen, til Europa-Parlamentsvalget. Vi laver scones i det bofællesskab, som jeg bor i. Så får vores mulige vælgere en med på
vej til arbejde sammen med en kop kaffe og en flyer. Det er noget, der virker!”

r deres kandidat bedst muligt ud over rampen:

te valgkamp fik vores kandidat brygget en radikal øl, og
he Vestager til Holbæk for at bage pizzaer i et af de lokale
diskussion, dialog og samtidig store grin, når politikerne

Haderslev: Jeanette Hoffskov
47 år. Formand i otte måneder
Det er Jeanettes første valg som formand i Haderslev. For hende er folketingsvalget en vigtig del af det
danske demokrati. Hun glæder sig til livlige diskussioner, gode dialoger og synspunkter fra både højre
og venstre side i dansk politik:
”Vi skal ud at møde borgerne. Det er her, diskussioner og dialoger opstår. Det har vi tænkt os at gøre
på flere måder. Blandt andet skal vores kandidat servere øl og vand på en lokal cafe. Så kan du slukke
din tørst og få en politisk smalltalk på samme tid,” fortæller formanden i Haderslev.
For hende er et valg sjovt og involverende. Jeanette er især drevet af partiets gode resultat ved
kommunalvalget, hvor Radikale Venstre for første gang i 24 år blev repræsenteret i Haderslev byråd –
med hele to medlemmer. Til kommunalvalget blev foreningen bakket op af venner, familie og andre
frivillige. Og støtten fra omgangskredsen og de frivillige kræfter er essentiel, hvis succesen skal
gentages til folketingsvalget:
”Vi har fantastiske
frivillige, og vi kan
altid bruge flere.
Derudover trækker
vi gerne på vores
dejlige familier og
venner. Jeg regner
bestemt med, at
min datter på 12 år
igen skal hjælpe til,
når valget bliver
udskrevet. Hun
synes, at det er
hammersjovt.
Pludselig ved hun
noget om politik
og vores demokrati. Hun har endda holdt oplæg i
skolen om Radikale
Venstre,” fortæller Jeanette glad.

”Efterhånden som vi fik holdt flere møder med ministeren, kom der gang i en konstruktiv proces,” siger Danske Universiteters formand Ralf Hemmingsen. (Foto: Michael Bothager / Scanpix)

Enighed om dimensionering
Regeringen og de danske
universiteter er for nyligt
blevet enige om et fælles
grundlag for dimensionering på de videregående
uddannelser.
Af Kristian Brandrup
Efter langstrakt dialog mellem regeringen og universiteterne lykkedes det for nylig at nå til enighed om
et fælles grundlag for dimensioneringen på de videregående uddannelser. Et grundlag som Radikale
Venstres uddannelsesordfører, Liv Holm Andersen
hilser mere end velkomment:
”Med dimensioneringsgrundlaget tilpasser vi nogle
uddannelser, så vi sikrer, at de unge, der tager en
uddannelse, også har en mulighed for at finde et
job, når de skal ud på ar-bejdsmarkedet.”
Ingen revolution
Regeringen har allerede i forbindelse med forårets
vækstpakke besluttet at tage forskellige initiativer i
brug for at undgå systematisk overledighed hos
visse nyuddannede:
”Blandt andet giver vi de studerende et bedre overblik og større indsigt i de forskellige studiers fremtidsmuligheder, herunder løn- og jobmulighederne.
Desuden har vi øget antallet af pladser på de maritime uddannelser, fordi studerende med disse
uddannelser er efterspurgte på arbejdsmarkedet,”
pointerer Liv Holm Andersen og fortsætter:
”Dimensioneringen betyder, at vi skruer lidt ned på
de uddannelser, der i 7 ud af 10 år har haft en
markant overledighed. Hvor meget vi skruer ned,

afhænger af hvor stor overledigheden er, men der er
dog et loft på maksimum 30 procent. På flere uddannelser er der sket en meget voldsom vækst de
seneste år. Det er jo rigtig godt, at flere tager en
uddannelse, men der skal også være rimelige chancer for, at de i kan bruge den.”
Med den endelige model indfases dimensioneringen
på bachelorniveau over en fireårig periode fra 2015
til 2018. Det medfører konkret, at 875 pladser
flyttes i 2015 svarende til under 2 procent af optaget. Antallet af studerende vil stige til samlet cirka
3.500 i 2018:
”Der er ikke tale om, at vi revolutionerer hele vores
uddannelsessystem, men at vi laver nogle mindre
ændringer, der giver en bedre balance. Vi forventer,
at lige så mange unge næste år tager en videregående uddannelse, da der er mange beslægtede
uddannelsesmuligheder og frie pladser at vælge
mellem. Jeg tror ikke, at en ung pludselig slet ikke vil
have en videregående uddannelse, fordi vedkommende ikke kan komme ind på den uddannelse, som
måske stod øverst på ønskelisten,” siger Liv Holm
Andersen og tilføjer:
”Mit højeste ønske er, at de unge kan få lov til at
bruge deres kompetencer og færdigheder efter
deres uddannelse. Vi har for nylig set i en undersøgelse fra rekrutteringsfirmaet Hays, at Danmark er
et af de lande i Europa, der har det største misforhold mellem arbejdsmarkedets efterspørgsel og de
nyuddannede. Det er vi nødt til at gøre noget ved.”
Ligeledes mener Liv Holm Andersen, at kritikken af,
at dimensioneringen skulle gå unødvendigt hårdt
udover humaniora, er lidt overdrevet:
”Det er vigtigt at fastslå, at vi også i fremtiden vil og
skal have mange dygtige humaniora-studerende.
Derfor er det også en vigtig pointe, at selv når

modellen er fuldt indfaset, vil der fortsat være ligeså
mange pladser på humaniora som i 2010. Og
dengang var det alt-så de færreste, der mente, at
humaniora var på vej til at lukke og slukke.”
Universiteterne tilfredse med indfasningen
De Danske Universiteter, der har været part i forhandlingerne, udtrykker overordnet tilfredshed med
grundlaget, blandt andet i forhold til indfasningen:
”Vi er meget tilfredse med, at der nu kommer en
egentlig indfasning, så der de første 3 år skæres i
antallet af studiepladser på bacheloruddannelserne
og først derefter i antallet af studiepladser på kandidatuddannelserne,” siger talsmand for De Danske
Universiteter og rektor på Københavns Universitet
Ralf Hemmingsen.
Han kunne dog godt have tænkt sig, at processen
var forløbet lidt anderledes:
”Efterhånden, som vi fik holdt flere møder med ministeren, kom der gang i en konstruktiv proces, så det
tredje udspil fra Uddannelsesministeriet blev en del
mere håndterligt end de to første,” udtaler Ralf
Hemmingsen.
Overordnet er Liv Holm Andersen glad for enigheden og for grundlaget:
”Universiteterne har selv ønsket at nedbringe optaget på de studier, som sender mange nyuddannede i
arbejdsløshed. De har været enige i nødvendigheden
af dimensionering. Regeringen har hele tiden sagt, at
modellen ikke var hugget i sten, og at man ville lytte.
Derfor var vi også indstillet på at imødekomme en
række af universiteternes bekymringer, eksempelvis i
forhold til en længere indfasning af modellen samt at
sikre pladser til udenlandske studerende og bachelorer uden retskrav. Jeg er glad for det er lykkedes,”
afslutter Liv Holm Andersen.

Nytårsstævnet 2015:
Social mobilitet
Du kan være med når Radikale Venstre traditionen tro afholder sit årlige nytårsstævne,
denne gang under overskriften ”Social mobilitet”. Stævnet løber af stablen i weekenden
10.-11. januar, og her vil ikke blot social- og integrationsministeren samt uddannelsesog forskningsministeren men ligeledes førende forskere, fagfolk og mønsterbrydere
diskutere, hvordan vi skaber de bedst mulige vilkår for at bryde negativ sociale arv.
Tankegangen bag programmets udformning er, at det følger et livsforløb fra fødsel og
opvækst til voksenliv og arbejdsliv. Lørdagens program går fra fødsel og daginstitution,
over folkeskole for at afsluttes med udfordringer i forbindelse med tiltrækning og
fastholdelse på videregående uddannelser. Søndagen fortsætter herefter med brug af
udsatte i frivillighed og arbejdsmarkedets socialpolitiske udfordringer. Stævnet sluttes
vanen tro af med en partilederdebat, når Morten Østergaard, Johanne Schmidt-Nielsen
og Kristian Thulesen Dahl skyder det politisk år 2015 i gang.

Nyt fra udvalgene
På Radikale Venstres hovedbestyrelsesmøde 22. november blev
nedsat tre udvalg, hvoraf to, ’Programudvalg Infrastruktur – hvad
skal det offentlige eje?’ og ’Dialogforum for Socialpolitik’ er nye,
mens ’Dialogforum for Kultur- og
værdipolitik’ har arbejdet i flere år.
Hvis du er interesseret i at deltage, så se på mulighederne på medlemssiden på radikale.dk under
’Tilmeld flere grupper’.
På mødet blev desuden vedtaget et boligpolitisk
program og et holdningspapir om persondata. De
vil snart være at finde på radikale.dk, hvor der nu
ligger mere end 15 politiske programmer.

Program: lørdag den 10. januar 2015
13:00

Velkomst / v. næstformand for Radikale Venstres landsforbund, Emil Dyred

13:05

Social mobilitet / v. social- og integrationsminister Manu Sareen
Årets tema introduceres af socialminister Manu Sareen, som fortæller om ministeriets tiltag på 		
området gennem de seneste år, samt de største udfordringer i forhold til at sikre mulighederne
for at bryde den negative sociale arv.

13:20

Hvornår skal der sættes ind? / v. professor i folkesundhed Carsten Obel
I denne session stilles der skarpt på, hvornår indsatser for social mobilitet har størst effekt, 		
gennem en samtale mellem social- og integrationsminister Manu Sareen og en af Danmarks 		
førende forskere inden for børns trivsel, professor i folkesundhed Carsten Obel.

14:20

De første år er afgørende – Leksand-modellen og pædagogisk idræt i praksis
Betydningen af en tidlig indsats i forhold til social mobilitet er veldokumenteret, og der bydes 		
op til debat med Joan Skytte, faglig koordinator på ’Familie med Hjerte’-projektet i Holstebro 		
Kommune, og daginstitutionsleder Annie Thyrri Jørgensen fra daginstitutionen Chili i Haderslev.

15:15

Kaffepause

15:30

Inklusion i folkeskolen / v. Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund
Inklusion i folkeskolen har gennem de seneste år været et særdeles omdiskuteret emne. Men 		
hvordan tackles inklusionen bedst i den danske folkeskole? Og hvordan kan man i folkeskolen 		
forsøge at bryde den negative sociale arv? Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund har selv 		
gennem en årrække arbejdet med dette, og giver deres bud gennem brug af relationel 		
pædagogik og relationsudvikling.

16:30

Debat om social mobilitet på de videregående uddannelser
Betydningen af uddannelse er indiskutabel, og helt fundamental for mulighederne for social 		
mobilitet. Men hvordan tiltrækkes og fastholdes unge fra uddannelsesfremmede hjem på 		
videregående uddannelser? Det bydes der op til debat om, med uddannelses- og forsknings-		
minister Sofie Carsten Nielsen, adm. direktør i Akademikernes A-kasse Michael Valentin og 		
medlem af Mønsterbryderkorpset Thomas Kalisz Nielsen.

17:30

Pause

18:00

Festmiddag (– 21:00)

Program: Søndag den 11. januar 2015
09:00

Vi har brug for de socialt udsatte / v. formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann
Hvordan kan frivillige organisationer hjælpe socialt udsatte unge ved at engagere de socialt 		
udsatte som frivillige? Formanden for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann fortæller om 			
frivilligheden set i et nyt perspektiv.

10:00

Pause

10:30

Har erhvervslivet et socialpolitisk ansvar?
Hvordan spiller staten og erhvervslivet sammen i forhold til socialpolitiske udfordringer, og kan
man tale om, at erhvervslivet bærer et socialpolitisk ansvar? Det diskuterer Stine Pilegaard
Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv, Lars Jannick Johansen, direktør i Den Sociale Kapital-		
fond og Ronni Kamp, Director of Operations hos HN Group.

12:00

Frokost

13:00

“Walk-and-Talk” med MF’ere
Brænder du for et bestemt politisk emne, og ønsker du at diskutere, hvordan Radikale Venstre 		
skal arbejde med netop dette på Christiansborg? Så er her chancen for ganske uformelt at		
diskutere dette på en gåtur med den radikale ordfører på området.

13:50

Partilederdebat
Afslutningsvis skyder Radikale Venstre den politisk sæson 2015 i gang med årets første store 		
partilederdebat med deltagelse af Morten Østergaard, Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten)
og Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti).

15:30

Afslutning / v. Radikale Venstres landsformand Klaus Frandsen

Tilmelding: Nytårsstævnet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig Nytårsstævnet på radikale.dk/content/nytårsstævne-2015. Overnatningen bestilles direkte hos Hotel Nyborg
Strand på nyborgstrand.dk eller på 65 31 31 31. Der er mulighed for enkelt- og dobbeltværelse á 499
kr. pr. person inkl. morgenmad. Herudover er der ligeledes mulighed for sovesal á 115 kr. pr. person inkl.
morgenmad.
Hashtag for nytårsstævnet på sociale medier er #rvns15

6,5 mia. til sundhed
Regeringen har indgået en ny
storstilet sundhedsaftale med SF
og Enhedslisten. Aftalen betyder
6,5 mia. kr. til danskernes sundhed
de næste fire år.
Bl.a. bliver der investeret massivt
i indsatsen over for alkoholisme, selvmord og kroniske sygdomme. Og så sker der et markant løft i
hjælpen til sårbare familier:
”At bryde den negative sociale arv har altid været
radikalt hjerteblod. Det har vi kæmpet for i mange
år, og med sundhedsaftalen sikrer vi, at det kommer
til at ske,” fortæller Radikale Venstres sundhedsordfører Marlene Borst Hansen.

400 grønne millioner
Regeringen har indgået aftale
med SF og Enhedslisten om at afsætte 400 mio. kr. til den danske
natur over de næste fire år.
Aftalen betyder en mærkbar styrkelse af investeringerne i bl.a.
økologi, biodiversitet, miljøteknologi og grøn omstilling.
Radikale Venstres miljøordfører Lone Loklindt er
begejstret for aftalen: ”Vi vil være sikre på, at det
Danmark, vi giver videre til vores børn, er bedre end
det, vi selv fik af vores forældre. En meget stor del af
det er netop den danske natur.”

Flere pædagoger på vej
Regeringen har sammen med SF
og Enhedslisten prioriteret børneområdet i finansloven. Med aftalen for 2015 afsættes 250 millioner kroner årligt svarende til i
alt 1 mia. kroner i perioden fra
2015 til 2018. Det sikrer et løft af
dagtilbudsområdet.
”De første år af børns liv er helt afgørende. Vores
pædagoger gør en kæmpe forskel med at løfte og
udvikle børn, og derfor er jeg ovenud glad for, at vi
nu sætter 250 millioner kroner af om året til flere
pædagoger,” siger Radikale Venstres socialordfører
Lotte Rod.

Programmet ZoomText er et af de hjælpemidler, de ansatte i den socialøkonomiske virksomhed Telehandelshuset bruger. Det kan forstørre teksten op til 36 gange.

Samtaler og nærvær
Reportage fra en socialøkonomisk televirksomhed
Af Jesper Boe Jensen
På mange måder ligner Telehandelshuset de fleste
andre virksomheder. Lyse lokaler, koncentrerede
medarbejdere ved ergonomiske hæve-sænke-borde,
mødelokaler langs en gang. Men der er alligevel
noget, der er anderledes. Her bevæger man sig med
sindige, velovervejede skridt. Ingen hektisk stress og
jag. Og så er der noget med computerne. På nogle
af monitorerne er bogstaverne ligeså store som en
hånd. Tegnene på tastaturerne er store og gule. Og
visse medarbejdere sidder sågar og arbejder med
slukket skærm.
En sådan opførsel ville nok medføre en påtale i de
fleste virksomheder. Men ikke i Telehandelshuset.
Stedet er nemlig en socialøkonomisk virksomhed,
der uddanner og ansætter synshandicappede. Med
forskellige hjælperemedier til computerne sidder de
og løser telefonopgaver for velgørende organisationer og virksomheder: mødebookinger, fundraising,
kundeservice. Og så ringer de netop nu rundt til
Radikale Venstres medlemmer for at fortælle om
muligheden for at støtte den radikale valgfond, så
partiet kan være i topform, når valgkampen ruller
om mindre end ni måneder.
Nogle af Telehandelshusets medarbejdere har let
nedsat syn, andre større problemer. Enkelte er helt
blinde. Fælles for dem er, at deres handicap gør det
svært eller umuligt at varetage et job i en ”almindelig” virksomhed.
Det handler om respekt
En af husets ansatte er Steen Endersen. Han er 58 år
gammel og har, som han selv forklarer, arbejdet med
mennesker i snart 40 år. Først som uddannet sygehjælper, dernæst som sælger på Berlingske og Politiken. Steens syn er blevet gradvist værre med årene.
Nu bruger han softwareprogrammet ZoomText, der

kan forstørre bogstaverne på skærmen op til 36
gange, så blinde og svagtseende kan følge med. For
Radikal Politiks udsendte ser det helt utroligt ud.
Hvordan kan man orientere sig derinde? For Steen er
det efterhånden fuldstændig naturligt.
Han anser sine mange år i branchen som en styrke:
”Med årene lærer du hurtigt at høre på folk, om du
fanger dem på et ubelejligt tidspunkt. Det kan være,
man ringer midt i børnenes ulvetime, hvor de ikke vil
i seng, eller man har haft en dårlig dag på jobbet.
Det skal man have forståelse for og så forslå at ringe
tilbage på et andet tidspunkt. Det handler om
respekt.”
Nærvær i telefonen
Telehandelshuset blev startet for 19 år siden af
direktør Connie Hasemann. Siden da er det kun gået
én vej, fremad. Vækst, fremgang og flere ansatte.
Kulminationen kom, da Connie sidste år modtog
”Erhvervslivets Nobelpris”, Business for Peace Award,
for hendes arbejde med at forene socialt ansvar og
god forretning. For Connie handler Telehandelshusets arbejde om at give en plads på arbejdsmarkedet
til personer, der pga. synsnedsættelse har svært ved
at passe andre jobs:
”Der er brug for socialøkonomiske virksomheder
som vores, der kan rumme mennesker men også
hjælpe dem videre. Vi viser folk, at der en ny vej, og
at telemarketing og kundeservice, som vi leverer,
kan være en stepping stone til at komme tilbage på
arbejdsmarkedet.”
Mens Connie fortæller, tager hun en tår kaffe af sin
kop, hvor der med store, tydelige bogstaver står
”NÆRVÆR”. Dem har hun købt til alle medarbejderne. For det ord indkapsler nemlig, hvad direktøren mener, man oplever, når man bliver ringet op
af en person fra Telehandelshuset:
”Jeg tror, man kan mærke nærværet i telefonen.

Underbevist mærke, at der er fuld opmærksomhed
fra den person, der har ringet dig op, fordi han eller
hun jo ikke sidder og kigger på alt mulig andet
samtidig.”
Altid en god historie
Steen sidder ved sin computer og scroller rundt med
det enorme museikon, der er forstørret til næsten
10 centimeters størrelse. Han har efterhånden god
erfaring med at ringe for Radikale Venstre. Og det er
en lidt anderledes opgave end at ringe for de velgørende organisationer, han ellers sidder med:
”Jeg bliver altid taget godt i mod, når jeg taler med
en radikal,” fortæller Steen. ”Og det, der hver gang
slår mig, er, hvor meget de brænder for sagen. De
har en stor stolthed over deres medlemskab og vil
gerne fortælle om det. Når du ringer for enkeltsagsorganisationer, får du bare et enkelt ja eller nej
tak. Sådan er det ikke med de radikale medlemmer.
Her får du altid en god historie. Her får du en
samtale.”

Værd at vide
Hvis du vil have vished for, det er en person
fra Telehandelshuset, der ringer dig op, så
bed personen i den anden ende om at læse
dit medlemsnummer op. Det kender nemlig
kun du, Telehandelshuset og Radikale
Venstre.
Telehandelshuset har underskrevet databehandlingsaftale med Radikale Venstre
og følger brancheorganisationen ISOBRO’s
retningslinjer i øvrigt.
Du kan også støtte valgfonden uden at være
blevet ringet op. Klik ind på radikale.dk/
members/pbs/valgfond og læs mere.

