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Europas fremtid under lup

Afstemninger i Danmark, Holland og Storbritannien har det seneste år vist betydelig folkelig skepsis over for EU. Hvad vil det betyde for unionens fremtid? (Foto: Katarina Stoltz/Scanpix)

De kommende år byder på
store udfordringer for
Danmark og EU. Det gælder
blandt andet forhandlingerne om Europol, Brexit og
den voksende EU-skepsis.
Hvordan ser fremtiden så
ud på de områder? En
række EU-eksperter giver
deres bud her.
Af Lise Møller Schilder
Det er nok de færreste politikere, som tør spørge
deres befolkninger om noget, der handler om EU.
Danskerne stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet.
Hollænderne modsatte sig handelsaftalen med
Ukraine, og briterne valgte at melde sig helt ud.
Populistiske partier fra hele Europa har fundet ud af,
at det giver vind i sejlende at brokke sig over EU frem
for at deltage i de løsninger, som kunne gavne fællesskabet. Men det er ikke kun deres skyld, at EU er

blevet så upopulær. Det er også statsledernes skyld,
som burde kæmpe meget mere for samarbejdet.
Det mener Jens Rohde, der er medlem af EuropaParlamentet for Radikale Venstre.
Når politikerne ikke vil stå på mål for de langsigtede
løsninger på EU’s grænseoverskridende udfordringer, så får befolkningerne også kun serveret
dårlig politik. Og så er det ikke så mærkeligt, at de
bliver mere skeptiske overfor EU.
”Hvis vi skal løse de grænseoverskridende problemer,
kræver det evnen til at se os som et fællesskab og
ikke bare som 28 forskellige nationalstater, der
kæmper mod hinanden for at få det bedste resultat
hver især. Det kræver viljen til at overkomme hinandens forskelle. For hvis vi ikke gør det, så eksporterer
vi problemerne til hinanden. Og det er netop det,
der skaber misnøje med EU, bare se på flygtningekrisen,” siger Jens Rohde.

sokker og EU-slips. Han fik os til at tro på fællesskabet, og han turde forsvare fællesskabet, også når
diskussionen handlede om krumme agurker.”
Europol i tynd tråd
At der i Danmark er mistillid overfor EU-projektet
blev tydeligt sidste år, hvor et flertal stemte nej til
den tilvalgsordning, som ellers skulle erstatte retsforbeholdet. Det fik dog også den konsekvens, at
Danmark risikerer at ryge ud af Europol.
Regeringen skal nemlig have forhandlet en parallelaftale med Kommissionen før den 1. maj 2017, og
det er langt fra sikkert, at det kan lade sig gøre. Det
vurderer professor ved Statskundskab på Københavns Universitet, Marlene Wind.

Han kunne godt tænke sig, at de danske politikere
forsvarede det europæiske fællesskab med hjertet i
stedet for blot at omtale det som et nødvendigt
onde.

”Kommissionen har meldt ud, at den gerne vil væk
fra parallelaftalerne. Jeg har meget svært ved at se
en parallelaftale som en realistisk løsning. Kommissionen ser det sådan, at Danmark jo allerede fik en
god løsning med tilvalgsordningen, der også var til
at leve med for EU-systemet. Og den havde man jo
også forhandlet på plads i Lissabontraktaten,” siger
hun og uddyber:

”Der mangler statsmandship i EU-debatten. Det
havde Uffe Ellemann-Jensen. Han fik jo sådan nogle
unge mennesker som mig til at gå rundt med EU-

”Hvis du skal til at lave parallelaftaler med 27 andre
lande, og hvis Kommissionen skal stå for det, så skal
den i gang med et kæmpe bureaukratisk cirkus.

▷

▷

Min analyse er derfor, at Kommissionen lige nu
afventer, at Danmark kommer til fornuft og stemmer
om det her en gang til. Men vi ved reelt ikke noget
lige nu, for de har ikke meldt noget ud til den bredere
offentlighed.”
Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet,
deler den analyse. Han vurderer også, at det vil blive
svært, fordi Danmark er det eneste land i EU, der
ønsker en parallelaftale omkring Europol.
”Selvfølgelig har EU en interesse i at få Danmark
med i Europol, men så er interessen altså heller ikke
større. Vi er hverken Storbritannien eller noget
andet større land. Det er klart en større gevinst for
os at være med end for resten af Europol. Jeg tror
ikke på, at man er parat til at bøje reglerne i forhold
til Danmark lige nu, uden at der bliver lavet en ny
afstemning – og slet ikke efter Brexit,” siger Claus
Oxfeldt, og understreger, at det er hans personlige
holdning.
Betydningen af Brexit
En anden grund til, at det kan blive svært at få en
aftale om Europol, er Storbritanniens beslutning om
at forlade unionen. Landet er EU’s næststørste
medlem med 65 millioner indbyggere. Og forhandlingerne om, hvilke forhold briterne skal have efter
en udtrædelse, optager meget af Kommissionens
tid. Alt afhængig af, hvilken aftale de kan forhandle
på plads, vil det også få stor indflydelse på både den
danske politik og økonomi.
”Holland, Danmark og Storbritannien stemmer meget sammen. Så vi mister en alliancepartner, når
briterne ikke er med længere. Derudover vil der være nogle konkrete effekter, som handler om, hvordan
det nye EU-budget skal skrues sammen, og hvilke
konsekvenser det eventuelt får for Danmark, når der
mangler en stor betaler til EU’s budget. Den balance
sidder de lige nu og forsøger at regne ud i Finansministeriet,” forklarer Marlene Wind.
Rent handelsmæssigt er der ogå konsekvenser, fordi
Storbritannien er en af Danmarks største handelspartnere. Det vurderer Maja Kluger Rasmussen fra
Tænketanken Europa. Tænketanken har kigget på en
lang række analyser af de økonomiske konsekvenser
af Brexit. Maja Kluger Rasmusen fremhæver blandt
andet, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgav
en rapport i maj, der viser, at briternes afsked kan
koste op mod 13.000 danske job. Undersøgelsen er
baseret på OECD’s beregninger for, hvad det vil
betyde for britisk vækst, hvis de forlader EU. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har så taget de data
og har regnet på, hvad Brexit kan komme til at
betyde for dansk økonomi.
”På den korte bane, vil der være en stor usikkerhed i
den britiske økonomi, og der vil derfor være mindre
efterspørgsel på varer. Det vil betyde, at væksten vil
gå ned i Storbritanien, og der vil så være en spilovereffekt, som gør det sværere for danske virksomheder at afsætte produkter derovre,” forklarer hun.
Ifølge Dansk Industri vil det primært være brancher
indenfor transport, fødevarer og maskiner, som
bliver ramt. Men det er svært at forudsige konsekvenserne præcist. De afhænger i høj grad af, om
Storbritannien også når at forhandle en handelsaftale, inden de skal forlade EU – senest to år efter
forhandlingerne starter. Hvis de ikke når det, vil der
sandsynligvis blive pålagt told på de britiske varer,
og så skal den danske handel flytte sig til andre
markeder i EU for at undgå tab.
Intet passer alle
Der mangler således ikke udfordringer i EU, som
oven i dette stadig kæmper med eurosamarbejdet
og fordelingen af flygtninge. Man må dog ikke tro,
at det er de samme problemstillinger, som fylder
lige meget i alle EU-landene.
”I Danmark har vi en suverænitetsskepsis, fordi vi
ikke føler, at vores stemme bliver hørt. Samtidig har
både Danmark, Tyskland og Holland et fokus på den
vandrenede arbejdskraft. De lande har kritiseret, at
man kan få adgang til sociale velfærdsydelser uden
at have arbejdet særligt længe i landet,” siger Maja
Kluger Rasmussen og fortsætter:
”På den anden side er der så Frankrig, der vil have et
mere socialt Europa, forstået på den måde, at de

Den radikale europaparlamentariker Jens Rohde opfordrer danske politikere til at begynde at forsvare de mange tiltag, som faktisk
fungerer i EU. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix)

gerne så, at man fra EU’s side går ind og laver regler
om, at arbejdstagerne skal have nogle særlige
rettigheder. Så derfor kan man ikke fra EU’s side bare
lave en one-size-fits-all-løsning.”
Marlene Wind understreger desuden, at det godt
kan være, at der er stor utilfredshed i nogle af de
nordiske lande. Men flertallet af de 28 lande i EU
har ikke vist interesse for at ændre samarbejdet
markant.
”Der er ikke nogen målinger, der viser, at andre
lande har lyst til at gå samme vej som briterne, eller
at landene er ragende utilfredse,” siger hun.
Reform på vej
Et område, hvor der måske alligevel kan komme
ændringer, er den frie bevægelighed. Kommissionen
har varslet, at den vil præsentere en såkaldt mobilitetspakke. Det er dog endnu usikkert, hvad der
ligger i den.
”Man vil nok genoverveje, om der er nogle uhensigtsmæssigheder, i forhold til den måde velfærdsydelserne er koblet op på den frie bevægelighed. Så
en reform, hvor man måske laver en europæisk fond,
som den vandrende arbejdskraft kan trække på de
første to år i tilfælde af arbejdsløshed, kunne være
en mulighed,” siger Marlene Wind.

For Jens Rohde er det vigtigste, at mobilitetspakken
ikke ender med smide barnet ud med badevandet
ved at begrænse mobiliteten.
”Historisk kan vi se, at den bedste måde at skabe
beskæftigelse i et givent område, er at øge mobiliteten. Så hvis vi begynder at begrænse den, mindsker vi beskæftigelsen,” siger Jens Rohde.
Han håber, at de danske politikere vil begynde at
forsvare de mange tiltag, som faktisk fungerer i EU,
så befolkningerne igen tør give fællesskabet de
redskaber, der skal til for at løse de grænseoverskridende problemer.
”Under folkeafstemningen gik Venstres Inger Støjberg ud i kæmpe aviskampagner, hvor der stod:
’Ville jeg stemme ja, hvis flygtningepolitikken skulle
overlades til EU?’ Her er det underliggende budskab,
at vi gerne vil være med i Europol, men at EU er
noget lort. Men sådan kan du jo ikke overbevise folk.
Du kan jo ikke sælge cola, hvis du starter med at
sige, at cola ødelægger dine tænder, og at den for
øvrigt er afbruset.”
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Kom til landsmøde!

Ny fællesudvalgsdag

Den 20. februar 1905 mødtes omkring 50 kommende radikale i
København. Ove Rode, P. Munch og Oskar Johansen havde skrevet et
udkast til et kommende program for Det Radikale Venstre, og nu blev det
præsenteret for det, man kunne kalde resolutionsforberedelsesudvalg fra
hele landet. Deres første beslutning var at få så mange som muligt til at
deltage i det kommende og stiftende landsmøde.

Radikale Venstres halvårlige fællesudvalgsdag løber næste gang
af stablen 12. november. Her mødes de syv radikale dialogfora,
Internationalt udvalg og programudvalg med de ordførere, som
hvert udvalg har ønsket at tale
med. Alle medlemmer af Radikale Venstre kan deltage med sædvanlig rejserefusion. Du kan tilmelde
dig et udvalg under ’Tilføj flere grupper’ på medlemssiden af radikale.dk.

20. maj samme år samledes så 472 delegerede fra hele landet. De
rigsdagsmænd, der deltog, deltog som delegerede på lige fod med alle
andre. Det første program blev vedtaget, og partiet var en realitet.
Det var første gang, et politisk landsforbund af den art havde set lyset i
Danmark. En mangfoldig og broget skare med demokratisering af landet
som værdimæssigt fællesskab. På tværs af geografi, hverv og økonomi.
Anledningen var måske en befæstning i København, men anliggendet var
langt bredere og handlede om det, der i partiets andet program fra 1922
blev formuleret som folkets politiske, økonomiske og åndelige frigørelse.
På vores første landsmøde i 1905 tiltrådte de, der dengang kaldte sig
Folketingets Venstre, programmet. Men først efter valget i 1909 kaldte de
sig Radikale Venstre. De ville vel teste landsforbundets og samarbejdets
bæredygtighed. Det holdt.
Og nogenlunde præcis sådan har vi gjort lige siden. Vi mødes rundt om i
hele landet i sensommeren og formulerer udkast til radikal politik, som
efterfølgende føres frem til landsmødets behandling. Man kan kalde det
111 års tradition for græsrodsarbejde.
Så derfor – ikke kun derfor, men også derfor – skal I komme til landsmøde i
år. For det er her, vi sætter de overordnede rammer for det kommende års
politiske arbejde, og det er her, vi som medlemmer fortæller resten af
landet om Radikale Venstre som en fælles bevægelse.
Andre gode grunde er det sociale samvær om aftenen, en række
kantmøder (dialogmøder og workshops), som er arrangeret af radikale fra
alle Danmarks egne, skønne fællessange, Stjernebaren, Marianneprisen
(som kun uddeles hvert andet år) og så ikke mindst, at det er på
landsmødet, vi sætter kommunalvalgkampen i gang.
Kort sagt: Kom, det bliver på alle mulige måder en fest, og vi glæder os til
at være sammen med lige præcis dig.

Svend Thorhauge
Landsformand for Radikale venstre

På medlemssiden findes også gruppen ’HB dokumenter for interesserede’, hvor du kan se materiale
fra hovedbestyrelsesmøderne. Desuden er der en
gruppe for de regnskaber, der udarbejdes for politiske programmer og holdningspapirer.

Støt valgkampen 2017
Næste år skal danskerne til valgurnerne for at stemme om, hvem
der skal sidde i byråd, kommunalbestyrelser, borgerrepræsentationer og regionsråd frem til 2021.
Du kan hjælpe de radikale kandidater rundt omkring i Danmark
ved at støtte Radikale Venstres fælles valgfond.
Radikale Venstres valgfond støttes af hundredevis af
radikale medlemmer landet over. Pengene i valgfonden går direkte til valgkampsrelaterede formål så
som annoncer, flyers, uddannelse af kandidater,
plakater og meget mere.
Klik ind på radikale.dk/bliv/giver og find ud af, hvordan du kan bidrage.

Garanti for arbejdskraft
Danske virksomheder skal kunne
få de hoveder og hænder, de har
brug for. Det mener Radikale
Venstre, der nu foreslår en jobgaranti, så virksomhederne får ret til
at hente udenlandsk arbejdskraft,
hvis de har ordnede forhold, lønner efter overenskomst, og hvis stillingen ikke har
kunnet besættes med en dansk ledig i mere end en
måned.
”Selvfølgelig skal man ikke gå over åen efter vand.
Men hvem har glæde af, at et job står ubesat hen,
hvis risikoen er, at hele arbejdspladsen flyttes ud af
landet?” spørger den radikale leder Morten Østergaard.

Ny sekretariatschef
Radikale Venstre har pr. 1. september 2016 ansat Lars Beer
Nielsen som ny chef for sekretariatet på Christiansborg. Lars Beer
Nielsen er 40 år, uddannet cand.
scient.pol. og kommer fra en stilling som kontorchef i Center for
Uddannelsespolitik, Styrelsen for Videregående Uddannelser.
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Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard
siger om ansættelsen: ”Det er med slet skjult
stolthed, at vi byder velkommen til Lars Beer Nielsen
som radikal sekretariatschef. Han kommer med stor
erfaring, stærke kompetencer og fremfor alt et dybfølt engagement, som vi glæder os til at få ombord.”

Sådan gør vi os klar til kom
Selvom der er over et år til det kommende kommunal- og regionsvalg, der afholdes 21.
november 2017, så er de radikale kandidater, lokalformænd og frivillige landet over allerede nu gået i gang med planlægningen af den kommende valgkamp. Seks radikale, der
kommer til at spille en aktiv rolle under valget, gør her status på deres respektive kampagner.
Af Kristian Brandrup

Johan Brødsgaard, byrådsmedlem,
Silkeborg Kommune
Hvordan forbereder I jer til
valgkampen?
Vi forbereder os blandt andet
gennem arbejdsgruppemøder, hvor vi diskuterer de
kommunale kerneområder
og problemstillinger og nedfælder vores holdninger i et valgprogram. Vi holder
10-12 af disse møder frem mod valget.
Hvad tror du særligt kommer til at præge valgkampen i Silkeborg Kommune?
Jeg tror, at fremtidens skolevæsen og prioriteringen
af velfærd bliver hovedtemaer. Derudover den
såkaldte ”Nordskovvej”, som skal forbinde midtbyen
med motorvejen, der åbner i disse dage, for at aflaste den trafikale situation i byen. Vi er i dag meget
pressede trafikalt, idet byen mere eller mindre går i
stå morgen og eftermiddag, når folk skal til og fra
arbejde. Det vil Nordskovvej kunne afhjælpe.
Hvad er dine mærkesager frem mod valget?
Vi kommer til at satse særligt på klima/miljø, skole/
uddannelse og det brede samarbejde i byrådet, som
vi mener er gode radikale mærkesager.
Har I planlagt nogle særlige/sjove initiativer i valgkampen?

I min by bliver temaet, hvordan man får vækst og
velfærd til at gå hånd i hånd, og om den planlagte
skattestigning i byen er en god idé.
Hvad er dine mærkesager frem mod valget?
Som rådkvinde for børn og unge er det oplagt, at en
af mærkesagerne netop er børn og unge, tidlig
indsats, forebyggelse og uddannelse. Men vi vil også
løfte den grønne dagsorden.
Laver I allerede nu noget valgkampsorienteret?
Vi lavede i foråret en kampagne, der hed ”grøn uge”.
Den vil vi føre videre her i efteråret og foråret 2017
for at bide os fast i den grønne dagsorden. Det gøres
i tæt samarbejde med RU i Odense
Glæder du dig?
Jeg synes, det er hårdt at være i valgkamp. Det giver
selvfølgelig mulighed for at fortælle om sin politik,
men i virkeligheden kan jeg meget bedre lide det
daglige arbejde, der handler om at gennemføre det,
vi tror på.

Anne Nygaard, 1. viceborgmester,
Aarhus Kommune
Hvor langt er I med forberedelserne til valgkampen?

valgkamp, især fordi man konkurrerer med sine
partifæller. Jeg føler dog også en enorm stolthed og
en stærk fællesskabsfølelse, når man går der på
gaden med alle sine partifæller og deler kampagnemateriale ud til borgerne. Mange vil prøve at påvirke
dig, og her er det vigtigt, at man har is i maven,
masser selvtillid og et stærkt netværk, der kan støtte
en.

Cornelius Sode, lokalforeningsformand, Esbjerg
Hvor langt er I med forberedelserne til valgkampen?
Vi begynder her til efteråret
med en indsats for at synliggøre radikale kandidater og
mærkesager igennem gadekampagner, internetannoncer og læserbreve. Vi har ikke nogen i byrådet, og
derfor skal vores kandidater være gode til at promovere sig selv.
Hvad tror du særligt kommer til at præge valgkampen i Esbjerg kommune?
Esbjergs økonomi bliver altid fremhævet af Venstre,
og det gør ikke os noget, men vi skal være gode til
at formidle, at økonomien er et middel til at opnå de
visioner, vi har for kommunen og dens beboere.
Hvad kræver det at være lokalformand frem mod
kommunalvalget?

Jeg er selv godt i gang på Facebook og gennem
løbende promovering af radikal politik via min plads
i byrådet. Derudover er udarbejdelsen af valgprogrammet en vigtig del af vores forberedelse.

I samarbejde med det radikale bagland i Aarhus er vi
ved at arrangere vælgermøder og arrangementer
her til efteråret som optakt
til valget. Henover efteråret skal jeg desuden i to
dages praktik ude i alle kommunens magistratsafdelinger for at få endnu større indsigt i min by og
kommune. Det er også en måde at blive klogere på,
om jeg skal beholde mine eksisterende mærkesager,
eller om de eventuelt skal justeres lidt frem mod
valget.

Glæder du dig?

Laver du allerede nu noget valgkampsorienteret?

Ja, vi politikudvikler og gør klar til efterårets indsats.
Men den helt store indsats laver vi ikke endnu. Vi
fokuserer mest på første fase, nemlig at folk skal
kende vores kandidater og vores politik.

Vi er nok meget klassiske i vores valgkampstænkning, men jeg håber, at RU kan komme med indspark
til gode, alternative kampagneaktiviteter.
Laver I allerede nu noget valgkampsorienteret?

Jeg glæder mig rigtig meget! Ved det seneste valg
mere end fordoblede vi vores stemmer i forhold til
2009-valget. Nu håber vi på to mandater.

Susanne Ursula Crawley Larsen,
rådmand, Odense Kommune
Hvordan forbereder I jer til valgkampen, og hvor
langt er I med forberedelserne?
Vi har nedsat et valgudvalg.
De er i gang med at udvælge
valgkampstemaer. De er
selvfølgelig også i gang med
alt det praktiske omkring
plakater, fotos og alt det, der hører til en rigtig valgkamp.
Hvad tror du særligt kommer til at præge valgkampen i Odense Kommune?

Ja, udover førnævnte arrangementer, er jeg ved at
planlægge et par besøg hos forskellige private
aktører, jeg har arbejdet sammen med, blandt andet
iværksættere, for at give min lokale vælgerforening
og dens medlemmer større indsigt i mit politiske
arbejde.
Hvad er dine mærkesager frem mod valget?
Iværksætteri, erhverv og internationalisering er
mine helt store mærkesager og har fyldt rigtig
meget i min nuværende valgperiode. Mangfoldighed, medborgerskab og integration er også
emner, der står mit politiske hjerte meget nært.
Derudover er jeg meget optaget af ligestillingsdebatten og har arbejdet meget sammen med Kvindemuseet i Aarhus og deltaget i flere arrangementer i
byen, der sætter fokus på ligestilling bredt i
samfundet.
Glæder du dig?
Ja, jeg glæder mig helt vildt! I det hele taget er jeg
rigtig spændt og lidt nervøs. Det er hårdt at føre

Det kræver, at man kender sine medlemmer og kan
give dem de rigtige opgaver og dermed kan få en
vellykket valgkamp. Jeg tror, man får det bedste
resultat, hvis man samtidig med, man arbejder og er
træt, også har det sjovt. Efter valgkampen skal folk
stå tilbage og føle, at de fik noget ud af deres indsats
i valgkampen.
Laver I allerede nu noget valgkampsorienteret?

Glæder du dig?
Helt sikkert, valgkampe er en kæmpe fest fra start til
slut, og kommunalvalget 2017 bliver ingen undtagelse.

Hanne Roed, regionsrådsmedlem,
Region Midtjylland
Hvordan forbereder I jer til
valgkampen, og hvor langt
er I?
I 2013 var min kampagnegruppe en afgørende faktor i
at få mig valgt. Flytninger og
karrierer hos tidligere deltagere har dog betydet, at jeg har måttet supplere op

mmunal- og regionsvalget

(Arkivfoto)

til en ny gruppe, som jeg håber kan gøre de forrige
kunsten efter. Derudover har jeg blandt andet
styrket mig i forhold til medie- og pressefronten, da
min position også er en anden denne gang.
Hvad tror du særligt kommer til at præge valgkampen i Region Midtjylland?
Region Midtjylland har en øst-vest-problematik, som
man også kunne kalde en intern udkantsproblematik. Over halvdelen af regionens borgere bor øst
for E45. Midt- og Vestjylland er udfordrede på både
erhverv, uddannelser og at kunne beholde fx specialiserede sundhedstilbud. Det kommer helt sikkert til
at fylde meget og bør det også.
Hvad er dine mærkesager frem mod valget?
Udover den førnævnte øst-vest-problematik bliver
psykiatri min mærkesag. Ellers er jeg meget optaget
af nye styringsformer af sundhedsvæsnet, som vi i
regionen eksperimenterer med. Og så alt det andet,
lighed i sundhed, forskning og især samarbejde
mellem kommuner og region.
Laver I allerede nu noget valgkampsorienteret?
Ja, vi har besluttet i kampagnegruppen at koble os
på ved de arrangementer, hvor partierne naturligt

passer ind, fx en torvedag i Åbyhøj i Aarhus. Her
kommer de fleste partier, og det plejer at være en
god dag.
Glæder du dig?
Som et lille barn! Elsker valgkamp, selvom det er
rigtig hårdt!

Clara Halvorsen, kampagnefrivillig
for Anna Mee Allerslev, Københavns
Kommune
Hvorfor blev du frivillig til
kommunalvalgkampen?
Fordi jeg tror på, at København fortsat har brug for en
stærk humanistisk stemme,
der kan være med til at gøre
den by, jeg kender, endnu
bedre. Jeg vil kæmpe for et grønt og multikulturelt
København, og det har Anna allerede vist i sidste
valgperiode, at hun kan, og det vil jeg gerne være
med til at sikre, at hun får lov til igen de næste fire
år. Og så er det fedt at samarbejde med en kandidat,
der er ung og ambitiøs ligesom en selv.

Hvad kræver det at være frivillig?
Det lyder som en kliche, men jeg tror, at lysten og
troen på, at vi kan gøre en forskel, er det, der driver
værket. Hvis man på forhånd synes, at valg er en
træls størrelse og har svært ved at motivere sig selv
til at bidrage, er der lang tid til november 2017. Ens
fritid er så dyrebar, så man skal ikke tvinges til noget,
men bruge den på noget, man synes er sjovt. Det er
i hvert fald min tilgang til frivillighed.
Hvor langt er I med forberedelserne?
Vi er i gang med at lægge store planer, samle et
stjernehold af en kampagnegruppe og er allerede
godt på vej.
Hvad tror I særligt kommer til at præge valgkampen i Københavns Kommune?
Vi har stadig så god tid til selve valgdagen, at der er
mange dagsordner, der kan komme til at spille en
rolle. Når det er sagt, tror jeg også, vi skal gå efter
selv at sætte dagsorden i stedet for at vente på, at
alle andre kaster bolden.
Glæder du dig?
Du kan tro, jeg glæder mig! Valgkampe er jo lidt
ligesom landskamp for politisk aktive, og jeg går i
hvert fald benhårdt efter at vinde!

Hvad betyder kunstig intelligens og digital disruption for vores samfund? Det skal en ny kommissionen give danskerne svar på. (Foto: DELETREE/SIPA, Scanpix)

Robotterne kommer
Moderne teknologi udfordrer både taxachauffør
og jurist. Men hvad betyder
kunstig intelligens og digital disruption egentlig for
vores samfund? Skal vi have
ondt i maven over udviklingen – eller kan vi sove
trygt om natten? Det og
meget mere skal SIRIkommissionen give
danskerne svar på.
Af Jakob Møller Fjorback Christensen
Det er nok de færreste, der ved, at Ida Aukens
femårige søn, Niels, er grunden til, at Danmark nu
har fået en SIRI-kommission. Ikke desto mindre er
det netop Niels’ mange og lange samtaler med SIRI
– den høflige, stemmestyrede hjælper på telefonen
– der har fået Radikale Venstres erhvervsordfører til
tænke over, hvilke konsekvenser den hastige teknologiske udvikling har for vores samfund.
”Da Niels for første gang for efterhånden mange
måneder siden talte med SIRI, havde jeg slet ikke
regnet med, at vi i dag skulle stå med en SIRIkommission. Men det er undervejs gået op for mig,
hvor mange mennesker, der egentlig interesserer
sig for udviklingen. Og hvor mange der samtidig går
rundt med klump i maven over, hvad den teknologiske udvikling betyder for dem og for deres job,”
siger Ida Auken.

Udfordringer og muligheder
Så hvad er formålet med den nye kommission, som
Radikale Venstre lancerer sammen med Ingeniørforeningen IDA? Først og fremmest at få en ide om,
hvad det betyder for vores samfund, når maskiner
ikke bare erstatter menneskelig muskelkraft – men i
stigende omfang også menneskelig tankekraft.
World Economic Forum anslår, at ca. 7 mio. job på
verdensplan vil forsvinde – langt størstedelen inden
for kontor og administrative jobfunktioner. Ida
Auken er dog fortrøstningsfuld:
”Igen og igen har vi mennesker gennem historien
vist, at vi formår at gøre store udfordringer til nye
muligheder for os selv og hinanden. Damp, elektricitet og computere er eksempler på tidligere industrielle revolutioner, der har overflødiggjort visse
jobfunktioner – men til gengæld skabt en hel masse
nye, som vi slet ikke kunne forestille os, inden forandringerne skete. Den fjerde industrielle revolution
vil helt sikkert give os udfordringer men også en
lang række nye muligheder.”
Kommissionen får samtidig til formål at skabe bred
offentlige debat om den teknologiske udviklings
betydning for vores samfund. Det har indtil nu mest
været en diskussion i snævre tech-kredse. Det vil
Ida Auken rigtigt gerne lave om på. For udviklingen
får betydning for os alle. Derfor har hun sammen
med Ingeniørforeningen sammensat en bred
kommission med mange forskellige kompetencer.
Ønsket er at vise, hvor mange aspekter af et helt
almindeligt hverdagsliv, der egentlig bliver påvirket
af kunstig intelligens og digital disruption i fremtiden.
”Vi har fået meget kompetente mennesker til at
være med i kommissionen og hjælpe os i gang med
samtalen om, hvad der sker, når teknologi udvikler
sig hurtigere, end vi nogensinde har set før. Vi har
store virksomheder og små startups med. Vi har
arbejdstagere og arbejdsgivere. Vi har designfolk,
tech-professorer, etik-eksperter og mennesker med

fod på digital disruption og kunstig intelligens,”
fortæller erhvervsordføreren.
Deltag i samtalen
Og selvom kommissionen er godt dækket ind på
kompetencesiden, gør Ida Auken meget ud af at
understrege, at der ikke er tale om en kommission af
den lukkede, støvede gammeldags slags. Og at der
er plads til flere kloge hoveder og varme hjerter i
kommissionen.
”Vi arbejder åbent og inddragende. Alle kan være
med. Under hashtagget #SIRIkom kan du give os
forslag til emner og problemstillinger, vi skal tage
op. Du kan sågar foreslå, hvem vi skal invitere med
som medlem af kommissionen. Det er meget vigtigt
for os at brede diskussionerne ud og invitere mange
flere med i samtalen om, hvordan vi udnytter mulighederne i den teknologiske udvikling til at skabe et
endnu bedre samfund.”
Kommissionen vil i efteråret 2016 sætte fokus på de
udfordringer og muligheder den teknologiske udvikling skaber for vores arbejdsmarked og uddannelsessystem generelt. Herefter vil kommissionen tage
konkrete emner op – blandt andet transport.

Vær med og byd ind
SIRI-kommissionen vil arbejde åbent og inddragende. Det betyder blandt andet, at kommissionen løbende vil efterspørge input og ideer
fra offentligheden lige som den vil sætte en
række temaer til debat, afholde åbne møder,
besøge virksomheder og meget mere. Du kan
bidrage ved at blande dig i debatten, byde ind
på temaerne med konkrete forslag og ideer –
og du kan være med til at sammensætte
kommissionen. Hvem mener du bør være med
i SIRI-kommissionen for at sikre indsigt, udsyn
og perspektiv? Følg med og byd ind på
radikale.dk/sirikommissiondk

Den ungradikale
vision for EU

Alt om landsmødet

Jeg er føderalist. Danmark kan meget alene, men det hele bliver lidt federe, når vi
løfter blikket og samarbejder med vores nabolande. Derfor skal vi have mere EU – ikke
mindre. Men hvis folket skal være med, kræver det reformer. Unionen må ikke gå i stå.
International politik minder mig om de små klasser i folkeskolen. I det sekund den store
klokke ringede til frikvarter, startede kampen om overlevelse og anerkendelse uden for
klasselokalets trygge rammer. Min egen kropsbygning var til den let splejsede side,
hvilket efterlod mig med to valg.
Enten kunne jeg insistere på egen suverænitet, tage benene på nakken og være på
evig flugt fra alle sociale sammenstød og øvrige frikvarterseventyr. Eller også kunne jeg
danne alliance med ligesindede og dermed minimere risikoen for buksevand og andre
ubehageligheder.
Jeg valgte den sidste. Naturligvis, fristes jeg til at sige. Sammen med vennerne fra min
mere eller mindre institutionaliserede 2. klasses-union, klarede jeg mig igennem
skolegårdens barske udfordringer, byggede venskaber og fik en plads i den ellers svært
anarkiske folkeskoleorden.
International politik er præcis lige sådan. De små må alliere sig med de store, hvis de vil
gøre sig gældende i verden, hvor grænserne mister deres betydning, og alting foregår
med 700 km/t. Derfor er det uhyggelig vigtigt, at Danmark klynger sig fast til
EU-samarbejdet, der sikrer vores velstand og overlevelse.
Desværre lader det til, at danskerne tager den økonomiske samhandel og europæiske
fred for givet. Det skal vi tage alvorligt. Hvis EU også i fremtiden skal facilitere
samarbejdet mellem Europas nationer, er der brug for reformer, der kan øge den
folkelige opbakning til projektet.
Jeg drømmer om en mere folkelig og demokratisk union. De europæiske borgere skal
bringes tættere på beslutningerne, gennemsigtigheden i lovgivningsarbejdet skal øges,
og der skal være en krystalklar demokratisk forbindelse mellem europæisk vælger og
politiker.
Helt konkret forestiller jeg mig en union med regionale opstillingslister til EuropaParlamentet, så vælgerne tænker i fælleseuropæiske dagsordenener, når de sætter
deres kryds. Parlamentet kan selvfølgelig også fremsætte lovforslag, og Kommissionen
er erstattet af en mere traditionel regering, der sammensættes af det politiske flertal i
Parlamentet. Åbenheden om partistøtte hos de europæiske partier er i top, og den
europæiske public-service kanal sikrer en bred dækning af europapolitikernes arbejde.
Hvis vi ikke begynder at udvikle EU, risikerer unionen at blive afviklet. Det ville virkelig
være en skam. Der er brug for visioner for fremtidens EU, så vi kan bekæmpe antiglobaliseringsbevægelsens frygtargumenter med europæisk optimisme og tro på
grænseoverskridende fællesskaber. Jeg drømmer om en fremtid, hvor EU fortsat er
Danmarks 2. klasses-union, der sikrer vores velstand og holder frikvarters-bøllerne på
afstand.

Victor Boysen
Landsformand, Radikal Ungdom

I weekenden 17.-18. september
afholder Radikale Venstre sit årlige landsmøde på Hotel Nyborg
Strand.
Er du helt nyt medlem i partiet,
har du aldrig været med til landsmøde før, eller har du bare lyst til at få genopfrisket
din viden om, hvad det er, der foregår i de dage på
Fyn? Så klik ind på Radikale Venstres hjemmeside
under lm16.radikale.dk
Her kan du finde svar på alle dine spørgsmål og finde
ud af, hvad der gemmer sig bag betegnelser så som
kantmøde, resolution og delegeret.

Sæt dagsordenen
Radikale Venstres folketingsgruppe vil gerne drøfte de ting, der
optager danskerne. Få nye ideer
og svare på spørgsmål. Derfor
kan du nu være med til at sætte
dagsordenen på udvalgte gruppemøder.
Det første sådanne ”åbne gruppemøde” løb af
stablen d. 23. juni og blev transmitteret live på Facebook. Her havde danskerne bestemt, at brexit, flygtninge, hash, atomkraft og fædrebarsel skulle diskuteres.
Vil du være med til at bestemme, hvad de radikale
folketingsmedlemmer skal debattere på det næste
åbne gruppemøde? Så klik ind på radikale.dk/dagsorden og indsend dine forslag.

Afskaf forældet forbud
Det er på tide at få gjort op med
den forældede regel, som hindrer
homoseksuelle mænd i at donere
blod. Det mener Radikale Venstre,
der vil fremsætte ligestillingsforslaget, når Folketinget åbner til
oktober.
”Selvfølgelig skal også homoseksuelle mænd kunne
donere blod. Danmark har en stolt tradition for at
være foregangsland for LGBT-rettigheder. Nu er
tiden kommet til at fjerne denne stigmatiserende
barriere,” siger Radikale Venstres politiske leder
Morten Østergaard.
Ifølge fagfolk er der med moderne screeningsteknologi ingen faglig begrundelse for forbuddet.

Ny radikal i Holbæk
Ved kommunalvalget i 2013 fik
Radikale Venstre i Holbæk to
mandater. Men nu får Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk en tredje
radikal kollega i Holbæk Byråd.
Solvej Petersen fra Store Merløse
har nemlig meldt sig ind i partiet.
Hun har været løsgænger i et år efter at have forladt
Socialdemokraterne.

Foto: Tore Bjørndal

”Her er højt til loftet, plads til politiske og værdiladede diskussioner samt respekt for det arbejde, der
laves og den person, man er,” siger Solvej Petersen,
der glæder sig til samarbejdet i den radikale gruppe.

Aksel Appel fra Ringsted er med, når Radikale Venstre holder landsmøde 17.-18. september. Det bliver hans landsmøde nr. 37. (Arkivfoto)

Jeg har sat et fingeraftryk
Snart er det atter tid til
Radikale Venstres landsmøde, der hvert år samler
medlemmer fra alle dele af
landet til en weekend fuld
af politik, debat og fest på
Nyborg Strand. Nogle er
med for første gang. Ikke
Aksel Appel fra Ringsted.
Han har været med hver
gang siden 1980.
Af Jesper Boe Jensen
Hvad skete der i 1980? Ronald Reagan vandt præsidentvalget i USA. Den københavnske sojakagefabrik
sprang i luften. Morten Messerschmidt blev født. Og
nå ja, så var det dengang 37-årige medlem af Radikale Venstre, Aksel Appel, med på sit første radikale
landsmøde. Det var en oplevelse, han fik så meget
smag for, at han har været med på samtlige landsmøder lige siden. Denne september tager han afsted
igen. Det er muligheden for indflydelse, der trækker:
”Jeg synes i al beskedenhed, jeg har været med til at
præge Radikale Venstres politik i løbet af årene.
Gennem arbejdet med resolutionerne, møderne,
debatterne osv. Jeg har fået sat et fingeraftryk,
synes jeg. Og det er af stor værdi for mig.”
Et sted for tanker og ideer
For den erfarne landsmødegænger er den politiske
debat i salen blandt medlemmer, tillidsfolk og
indvalgte et af højdepunkterne i løbet af weekenden:

”Nogle mener måske, debatten kan blive lidt langtrukken eller kedelig. Men dem, der stiller sig op på
talerstolen, de kommer jo med et budskab, de gerne
vil overbringe, både til de andre medlemmer på
landsmødet men jo også til folketingsgruppen. Det
er noget af det, landsmødet også er: et sted hvor
man kan overbringe sine tanker og ideer.”
En stor del af debatten omhandler forslagene til
resolutioner, altså de korte politiske budskaber, der
vedtages ved afstemning på landsmødet og gælder
som landsforbundets politik i to år. Aksel Appel
plejer at gerne at være medstiller på et eller to af
forslagene.
”For mig er resolutionsbehandlingen et af de væsentligste punkter i landsmødeprogrammet. For det
giver jo folketingsgruppen og Radikale Venstres
hovedbestyrelse et budskab om, hvad medlemmerne synes, de skal arbejde videre med og prøve at få
virkeliggjort.”
Og synes du så, at de gør det? Tages resolutionerne
alvorligt?
”Ja, bestemt. Folketingsgruppen er jo ikke forpligtet
til at følge det, der bliver sagt på landsmødet. Men
jeg oplever, de tager det til efterretning, arbejder
videre med det og forfølger det så langt, de nu kan
i det politiske spil,” fortæller Aksel Appel.
Fordybelse og sammenhold
En af de nyskabelser, der er blevet introduceret på
landsmødet siden 1980, er de såkaldte kantmøder,
hvor medlemmer, politikere og oplægsholdere i
mindre fora kan gå i dybden med et bestemt politisk
emne. Et koncept, Aksel Appel ikke var helt overbevist om i starten:
”Jeg var lidt skeptisk,” fortæller han og ler. ”Jeg var
bange for, kantmøderne skulle tage tiden fra den
politiske debat. Men jeg må sige, det har udviklet sig
på en god måde. Til kantmøderne får man chancen
for at dykke ned i et emne, der specielt interesserer
en, og så diskutere det med den relevante ordfører.

Og så er det jo lidt nemmere at tage ordet i sådan
en lille forsamling end blandt de mange mennesker
inde i salen.”
En ting han derimod var glad for med det samme,
var beslutningen om at holde landsmødet fast på
Hotel Nyborg Strand på Fyn. Før i tiden skiftede lokationen. Hvert andet år Nyborg Strand, hvert andet
år et nyt sted. Det gav sommetider nogle logistiske
udfordringer:
”Vi har været i Aalborg, København, Aabenraa. Jeg
husker en gang i Skive, hvor de ikke kunne huse os
alle sammen, så vi måtte rundt på forskellige kroer
og hoteller. Det gav slet ikke den samme følelse af
sammenhold som nu, hvor vi alle er samlet under ét
tag,” siger Aksel Appel.
Gamle og nye venner
Ellers er noget af det, den radikale veteran glæder
sig mest til på årets landsmøde, talerne lørdag
formiddag fra den politiske leder og landsformanden. Og uddelingen af Marianne-prisen. Og ja,
så er der jo også festmiddagen med den hemmelige
gæstetaler.
Betyder det sociale aspekt på landsmødet meget for
dig?
”Ja, helt klart. Man får jo en mulighed for at få snakket
med radikale venner og bekendte fra hele landet. Og
det er en meget værdfuld ting i sig selv, fordi det kan
give inspiration til arbejdet hjemme i lokalforeningen, især i forbindelse med kommunal- og folketingsvalg. Og selvom det er hyggeligt at ses med
dem, man kender, så er det da også glædeligt, at der
er begyndt at komme så mange nye medlemmer
med til landsmøderne. Især i de senere år. Det lover
jo godt for partiets fremtid,” slutter Aksel Appel.

Radikale Venstres landsmøde finder sted
17.-18. september på Nyborg Strand. Du kan
læse meget mere på lm16.radikale.dk

