1. november 2010

Folketingets traditionsrige
åbning fandt sted tirsdag
den 5. oktober. Hele
Christiansborg emmede af
højtidelig stemning,
nysgerrighed og en
altoverskyggende
forventningsglæde.

Omdrejningspunktet var
statsministerens åbningstale, men især
det kongelige besøg kunne trække
masser af nysgerrige gæster til. Et
kæmpe panel, som var bevæbnet med
flag, kameraer og kraven trukket godt
op om ørene, havde trodset den stive
oktoberblæst og taget opstilling foran
trappen til Christiansborgs
hovedindgang.
Læs mere

Slut på Tag ansvar-kampagnen
Folketingets åbning var også
dagen for afslutningen af
partiets store Tag ansvarkampagne. Kampagnen
begyndte i samme uge, som
folketingsgruppen holdt sit
sommergruppemøde, og den
kørte over vores landsmøde
den 11. og 12. september og
frem til Folketingets åbning.
Kampagnen har

bl.a. med ny visuel identitet
og valgsloganet "Tag ansvar"
toptunet organisationen. Her
kan du læse om Tag ansvarkampagnens formål:
Læs mere

Radikale Venstre lytter til vismændene
Vismændene offentliggjorde i
sidste uge deres
efterårsrapport med
vurderinger af dansk
økonomi. Den rummer en
sønderlemmende kritik af
regeringens økonomiske
politik. Med udgangspunkt i
rapporten har folketingsgruppen igen slået fast, at
det bliver en ny regerings

vigtigste opgave at lave en
plan frem mod 2020, der
rydder op efter den
nuværende regerings
økonomiske politik. Den
radikale PØ-chef Jacob
Blomgren Knudsen
gennemgår her
Vismandsrapporten.
Læs mere

Ghettoerne til åben debat hos Radikale Venstre
Indsatsen i Danmarks
ghetto-områder var tirsdag
den 13. oktober på tapetet,
da Radikale Venstre havde
inviteret to af landets
førende boligeksperter til at
møde Christiansborgs
pressekorps. Det skete forud
for efterårets intense ghettoforhandlinger i Folketinget.
De to eksperter

gav deres bud på fremtidens
løsning af ghettoproblemerne - en løsning,
som lægger sig tæt op ad
Radikale Venstres ghettoudspil.
Læs mere

Mere motion og mindre tvang til psykisk syge
Satspuljen er en særlig pulje
på finansloven, som
forhandles hvert år.
Satspuljeaftalen på
sundhedsområdet er netop
indgået. For Radikale
Venstre var det især vigtigt
at få mere motion ind i
psykiatrien, at få sikret
behandling til mennesker
med angst og depression,

samt at få nedbragt
anvendelsen af tvang og
overdødeligheden blandt
mennesker med psykisk
sygdom. Læs social- og
psykiatriordfører Anne Marie
Geisler Andersens beretning
om forhandlingerne.
Læs mere

Vejen til grøn biltrafik
Alle skal have råd til at køre

rapport om øget brug af

miljøvenlig bil - et udspil fra
Radikale Venstre vil nemlig
gøre det markant billigere at
stikke tændingsnøglen i en
miljøvenlig bil end i en CO2svinende en af slagsen.
Udspillet "Vejen til en grøn
biltrafik" er helt i tråd med
Klima-kommissionens
anbefalinger i deres seneste

alternative brændstoffer.
Med politisk vilje kan det
radikale udspil snart blive til
virkelighed.
Læs mere

Giv os nu det valg!
Danmark er i en økonomisk krise med
udsigt til det værre. Virksomheder går
konkurs, arbejdspladser går tabt. De
økonomiske problemer, vi står over for, kan
løses på tre måder: Besparelser,
skattestigninger eller reformer. Radikale
Venstre vil gå reformvejen, fordi vi vil styrke
dansk økonomi: Afvikle og forebygge gæld
og skabe vækst og arbejdspladser. Hvis vi
ikke afvikler efterlønnen over ti år

og sørger for at nedbringe statens gæld,
afleverer vi en brutal ubetalt regning til
vores børn og børnebørn. Vi skal investere i
innovationsprogrammer, uddannelse og
forskning. For vækst kommer ikke af sig
selv. Radikale Venstre ønsker, at der bliver
taget hånd om problemerne nu. Og det
kræver en helt anden økonomisk politik, end
den VK-regeringen fører.
Margrethe Vestager
Læs mere

Lærerne er løsningen

Det var flot, da Lars Løkke
Rasmussen foreslog et
nationalt partnerskab om
folkeskolen. Men det fik

Parterne skal blive enige om mål og
midler, før der kan være tale om et
partnerskab. Men lærerne fik skylden
for, at partnerskabet ikke blev til noget.
Man mærker hensigten. Ingen har
glæde af, at politikere beskylder
lærerne for at være problemet, når vi

tværtimod ved - gennem forskning - at
lærerne er løsningen.

aldrig en chance.

Læs Marianne Jelveds kronik

"Poulsen Principles"
Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol
har taget et sæt nye
principper i brug ved
afgørelsen af sager om
erstatning til flygtninge og
fordrevne. De nye principper
som har fået navnet
"Poulsen Principles" er
udarbejdet af vores eget
folketingsmedlem og

medlem af Europarådet
Jørgen Poulsen. Det nye ved
Poulsens principper er, at de
specifikt tager stilling til en
særlig form for kollektiv
ejendomsret, som du kan
læse mere om her.
Lære mere

Kulturnat på Borgen
Radikale Venstre på
Christiansborg inviterede
indenfor, da Folketinget
fredag den 15. oktober var
med i den københavnske
kulturnat. Man kunne hilse
på gruppeformand Margrethe
Vestager og resten af
folketingsgruppen, og der
var glade gæster, nye
medlemmer, indendørs

tennis, et levende EUmonster og hundredvis af
hilsener til lærere, der gør
en forskel. Kort sagt en
radikal kulturnat fyldt med
gode oplevelser - se med
her:
Se billeder

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

den kommende tid ringer vi
til partiets medlemmer for at
tilbyde tilmelding til
valgfonden, men du kan
komme os i forkøbet ved
selv at tilmelde dig på:
radikale.dk/valgfond.
Tilmeld valgfond

Det elektroniske nyhedsbrev
Dette nyhedsbrev er et led i
relanceringen af Radikal
Politik og er et supplement
til papirudgaven af bladet,
som udkommer næste gang
ultimo november. I dette
nyhedsbrev får du korte
appetitvækkere ledsaget af
links til mere udførlig tekst
om arrangementer og events
i lokalforeningerne,

udmeldinger fra
folketingsgruppen samt
andre spændende nyheder i
og om partiet. E-mail
redaktionen på:
redaktion@radikale.dk
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