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Overalt i Danmark er
Radikale Venstre gået
aktivt ind i arbejdet med
at gøre Tag ansvarkampagnen til den største
og flotteste kampagne,
Radikale Venstre
nogensinde har lavet uden
for en valgkamp.

Fra Slagelse til Struer. Fra Vordingborg
til Viborg. Fra Holbæk til Holstebro.
Landets radikale har deltaget i Tag
ansvar-kampagnen og gjort den til en
succes. Margrethe Vestager retter i
denne artikel en stor tak til alle
medlemmer over hele landet:
"Medlemmernes indsats er jeg dybt
imponeret over, og det går langt over
de forventninger, jeg havde, da vi
begyndte på den her kampagne."
Læs mere

Vi tror. Også på lærerne.
Folketingsgruppen har
naturligvis forberedt sig på
efteråret debat om skolen.
Regeringen vil komme med
sit bud på forandringer af
skolen, efter forårets
såkaldte "360 graderseftersyn". Radikale Venstre
er ikke i tvivl om, hvad der
skal ske med skolen: Mere
efteruddannelse af lærerne

og flere frihedsgrader til
skolerne. I oktober
offentliggøres det radikale
udspil "Vores skole", men
allerede nu kan du læse om
de radikale skole-holdninger.
Læs mere

Billigt at sige farvel til kul og olie
Regeringen nedsatte i marts
2008 en Klimakommission
bestående af ti forskere, der
skulle komme med
anbefalinger til, hvordan
Danmark kan gøres
uafhængigt af fossile
brændstoffer. Tirsdag den
28. september blev dagen,
hvor forskerne offentliggjorde deres rapport og

resultater. Kommissionen
peger på, havvindmøller og
biomasse er vejen frem og
konkluderer, at det er billigt
at sige farvel til kul og olie.
Chef for Radikale Venstres
Politisk Økonomisk
Sekretariat giver os her et
brief på rapporten.
Læs mere

Ingen ble-bander på Kringlebakken
Luften er tyk af chai, kringle
og mødregruppesnak, da
Margrethe Vestager i
september besøger
integrationsprojektet
Kringlebakken, som led i
Radikale Venstres Tag
Ansvar-kampagne.
Kvinderne fra Kringlebakken
har dækket op med blomster
og søde danske og arabiske

sager. Men selvom der
dufter af ren hygge, er
Kringlebakken for alvor. Læs
om kvinderne på
Kringlebakken og deres "blebande-forebyggelse".
Læs mere

Landsmødet i lyd og billeder
Radikale Venstre holdt sit
årlige landsmøde på Nyborg
Strand i weekenden den 11.
og 12. september 2010. Med
til landsmødet var 550
medlemmer, heraf ca. 350
delegerede. På landsmødet
var der fremsat 47
resolutionsforslag. 32 blev
vedtaget. Du kan se de
vedtagne resolutioner her.

Indtryk fra landsmødet kan
du få i denne serie af billeder
eller i DR's reportage med
dans og debat.
Se DR's reportage

Politisk happening i Esbjerg
Politiske happenings
fremkalder sjældent tårer,
men da Margrethe Vestager

med at indsamle fortællinger
om den gode lærer på bl.a.
torvet i Esbjerg, færgen til

som en del af Tag ansvarkampagnen midt i september
hyldede tre af Esbjergs
bedste lærere, lurede de i
øjenkrogen hos både
politikere og lærere. Ugen
forinden havde De Radikale i
Esbjerg haft travlt

Fanø, Statsskolen,
Handelsskolen og University
College Syddanmark.
Folketings-kandidat Lotte
Rod fortæller om
happeningen.
Læs mere

Bedre liv som oplyst forbruger
Hvordan sikrer allergikeren
sig, at der ikke er parfume i
shampooen? Hvordan sikrer
muslimen sig, at der ikke er
svinekød i vingummierne?
Hvordan sikrer den
miljøbevidste forbruger sig,
at legetøjet er produceret på
en bæredygtig måde? I dag
kan det være endog meget
svært for forbrugeren

at gennemskue historien bag
varerne i super-markedet,
og man må derfor tit handle
i blinde. Dét vil Radikale
Venstre nu lave om på.
Læs mere

Mød Zeb og alle de andre på Radikale.net
På Radikale.net kan alle,
radikale såvel som ikkeradikale, politisk aktive såvel
som menige, oprette en
profil og give sin mening til
kende om snart sagt alle
tænkelige politiske emner.
Flere end 2.300 personer har
i dag oprettet en profil, og
debatten bølger frem og
tilbage på livet løs. Her kan

du læse interviewet med en
af Radikale.nets mest
ihærdige debattører, Zeb
Meier Watz.
Læs mere

Landsmødetale 2010: Tag ansvar
Vi er midt i den største kampagne partiet
har lavet uden for valgkamp! Dansk politik
er fyldt med store tal. Lad mig give jer to
til: 100.000 og knap 200.000. 100.000 er
det antal pjecer, som Radikal Ungdom har
lovet at dele ud! Tak! Lige knap 200.000 er
det antal pjecer, som radikale medlemmer

og foreninger vil dele ud! Tak! Det er
mange, mange pjecer. Og der skal tages
mange, mange skridt før de er delt ud. En af
vores folketingskandidater Tina Fischer, er
begyndt. Hun nøjes ikke med at dele ud.
Hun stemmer også dørklokker og snakker
med folk. Fra dør til dør - i sol og regn...

Margrethe Vestager
Læs og kommentér talen

En finanslov er ikke noget, man 'lige laver'

Det ser dystert ud for
økonomien i de
kommende år. Faktisk
spår økonomierne i
Finansministeriet, at
underskuddet i
statskassen vil runde 54
mia. kr. i 2020 uden nye
tiltag.

Derfor har Radikale Venstre lanceret sit
bud på Finanslov 2011, som indeholder
de reformer af bl.a. efterløn, der vender
underskuddet til et overskud. Forslaget
har en række initiativer, som både på
kort og lang sigt hjælper den danske
økonomi. Radikal Politik har spurgt
partiets finansordfører Morten
Østergaard, hvad finanslovsforslaget
betyder for Danmark.
Læs mere

Rasmus Helvegs "Radikal Classic"
På det radikale landsmøde
lancerede folketingskandidat
Rasmus Helveg Petersen sin
kampagneøl: "Radikal
Classic". Rasmus siger om
øllen: "Jeg vil kæmpe for de
radikale kerneværdier samarbejde og en kamp mod
blokpolitik, samt en kamp for
en sund økonomi gennem
reformer. Det

passede med sloganet
"Radikal Classic", og da det
lød som en øl, passede det
fint at brygge sådan en."
Bryghuset no. 5 fra Holbæk
har lagt øl til.
Se øllen

Tag ansvar på mobilen
Politik på farten. Det kunne
passende være overskriften
på Tag ansvar-kampagnen i
disse uger. Landet rundt er
radikale foreninger,
kandidater og medlemmer
nemlig på gaden for at
uddele foldere og tale med
vælgere. Denne udfarende
del af kampagnen
understøttes af et nyt Tag

ansvar-mobilsite, som er
optimeret til såkaldte
smartphones som fx iPhone.
Prøv selv på din smartphone
på adressen radikale.dk/m.
Læs mere

Særnummer af Vision
I forbindelse med Radikale
Venstres landsmøde 2010
har centrum-venstre
tænketanken Cevea udgivet
et særnummer af deres avis
Vision. Her kan man bl.a.
læse Morten Østergaards
bud på, hvad en kommende
regering skal bruge sine
første 100 dage på. Cevea er
en uafhængig tænketank

med opbakning fra en lang
række professorer,
debattører, kunstnere samt
Christiansborg-profiler som
Marianne Jelved og Mogens
Lykketoft.
Læs særnummeret

Vestager rappede i Århus
Fredag den 17. september
var Margrethe Vestager i
Århus som en del af den
store landsturné i Tag
ansvar-kampagnen. Fra
morgenstunden var
Margrethe i topform og
begyndte dagen med at
undervise 8. klasse på
Lisbjergskolen i
samfundsfag. Sidst på

dagen besøgte og rappede
hun og Århus-valgte Morten
Østergaard på
"Rapakademiet" i
Bispehaven. Formanden for
Århus Vælgerforening
Sander Jensen tager os med
tilbage på dagen.
Læs mere

Støt vores valgfond via PBS
Du kan være med til at gøre
en forskel. Du kan nemlig
støtte vores valgfond med et

den kommende tid ringer vi
til partiets medlemmer for at
tilbyde tilmelding til

fast månedligt bidrag. Med
PBS' betalingsservice kan du
overføre et fast beløb hver
måned til valgfonden. Den
radikale folketingsgruppe går
naturligvis foran, og har
tilmeldt sig valgfonden. I

valgfonden, men du kan
komme os i forkøbet ved
selv at tilmelde dig på:
radikale.dk/valgfond.
Tilmeld valgfond
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