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I første halvår af 2012
sidder Danmark på
formandskabet i EU. Det
giver landets seks
radikale ministre en unik
mulighed for at sætte
dagsordenen i unionen.

Som del af den danske regering skal de
radikale ministre lede og tilrettelægge
mange af de europæiske ministerråd,
Danmark som formandsland står i
spidsen for. Radikal Politik har spurgt
ministrene, hvilke arbejdsopgaver,
oplevelser og mærkesager, der kommer
til at betyde mest for dem frem mod
sommeren, samt hvad de synes om
deres europæiske ministerkollegaer.
Læs svarerne fra Christian, Uffe, Martin,
Manu, Margrethe og Morten her.
Læs mere

Martin Lidegaard skriver energipolitisk historie
Efter måneders forhandling
kunne Radikale Venstres
klimaminister Martin
Lidegaard d. 22. marts indgå

iagttagere. Aftalen
indebærer bl.a., at CO2udledningen i 2020 vil være
34 procent mindre end i

et historisk energiforlig med
et bredt flertal i Folketinget.
Den nye energipolitik er
verdens mest ambitiøse, har
vakt international opsigt og
høstet stor ros af politiske

1990, at ca. 35 procent af
Danmarks energi vil komme
fra vedvarende energikilder,
og at knap 50 procent af
landets elforbrug vil komme
fra vind.
Læs aftalen

Fællesudvalgsdag: Visioner og komplekse dilemmaer
Lørdag den 17. marts var
mere end 80 radikale
medlemmer, MF’ere og
ministre samlet på Hotel
Nyborg Strand for at deltage
i Radikale Venstres
halvårlige fællesudvalgsdag.
Her blev diskuteret så
forskellige ting som global
bæredygtighed, brugerbetaling i sundhedsvæsnet,

uddannelsespolitik og EU’s
finanspagt. Her kan du læse
næstformand Emil Dyreds
reportage fra dagen og finde
ud af, hvordan du kan
komme med næste gang.
Læs mere

Radikale kommunalpolitikere indtager KL Topmøde
I marts løb Kommunernes
Landsforenings årlige
topmøde af stablen i
Aalborg. Radikale Venstres
leder Margrethe Vestager
holdt i sin egenskab af
økonomi- og indenrigsminister tale til de
deltagende. Her talte hun
om sparekrav, reformer,
modernisering og

regeringens nye budgetlov –
emner, der bestemt også var
på dagsorden, da de radikale
kommunalpolitikere
efterfølgerfølgende holdt
møde med ministeren for at
drøfte samarbejdet mellem
stat og kommuner.
Læs mere

Flygtningestrømme og piratjagt presser Kenya
Man bliver klog af at rejse og
se verden. Det gælder også
for folketings-medlemmer,
og derfor reserverer
Folketinget hvert år et par
uger til udvalgsrejser. I
marts var Radikale Venstres
Zenia Stampe således i

fortæller nu Radikal Politiks
læsere om turen, hvor
MF’erne bl.a. så nærmere på
de store problemer med
flygtningestrømme og
retsforfølgelse af pirater,
som Kenya døjer med.

Kenya med Udlændinge- og
integrationsudvalget. Hun

Læs mere

Enhedsskolen
Der er med mellemrum et pres fra politikere
for at afskaffe begrænsningerne for
holddannelse i folkeskolen, hvilket i
realiteten vil blive en genindførelse af den
delte skole. Der er ingen erfaringer endsige
forskning, der viser, at deling af elever efter
evner giver de bedste resultater. Men det
kræver selvfølgelig, at der
undervisningsdifferentieres, så læreren i sin
formidling rammer den enkelte elevs

forudsætninger og kan udfordre den enkelte
elev optimalt. Det er al undervisnings
ypperste kunst. Her er der plads til
forbedring. Skolen er som en af de vigtigste
fælles kulturinstitutioner helt afgørende for
elevernes faglige, sociale og personlige
udvikling. Derfor er opgaven for lærerne og
medarbejderne i skolen som helhed meget
stor.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Blå jakker, stribede skjorter - og rigtigt
bredt samarbejde
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I samme weekend, som
der spejdedes efter hvaler

"Kampen" stod mellem statsminister
Helle Thorning-Schmidt, tidligere
minister Lars Barfoed og økonomi- og

i Holbæk Fjord, kunne
man se de politiske
"giraffer" på Holbæk
Seminarium, hvor
Holbæks Radikale
Venstres traditionsrige
Isefjordsstævne bød på
politisk topmøde.

indenrigsminister Margrethe Vestager.
Derudover stod programmet på en
opsang fra komiker Jan Monrad, en
debat om udsatte børn, anekdoter fra
Margrethe Vestagers valgkamp samt
underholdning fra Skt. Nikolais
børnekor. Radikal Politik bringer en
reportage fra stævnet, der samlede
omkring 200 interesserede til
samfundsdebat.
Læs mere

Politikudvikling på nettet
Har du lyst til at deltage i
politikudviklingen i Radikale
Venstre? Så skulle du
overveje at deltage i
debatten om de politiske
programmer, der lige nu er i
høring frem til og med 13.
april. Programmerne
omhandler bæredygtighed,
kirkeforfatning og trossamfund og er nedsat af

Hovedbestyrelsen. Du kan
enten diskutere
programmerne i din
kommuneforening eller
kommentere debatten på
nettet. Læs hvordan du
deltager og få seneste status
på arbejdet i
programudvalgene her.
Læs mere

Småkager og socialt samvær
Der blev budt på småkager
og kaffe, da Aarhus’ radikale
vælgerforening 13. marts
holdt introaften for nye
medlemmer. Formand
Sander Jensen fortalte om
livet i foreningen og partiet
og viste levende billeder fra
events og arrangementer.
Derefter kom den radikale 1.
viceborgmester Rabih Azad-

Ahmad, der fortalte om de
seneste radikale sejre i
byrådet. Det blev en aften
med inspiration, socialt
samvær og politisk
engagement.
Læs mere

Hans Vestager bliver folketingsmedlem
MF for Radikale Venstre
Marlene Borst Hansen er
gået på barsel. Derfor
overtager suppleant i
Sydjyllands Storkreds Hans
Vestager hendes plads frem

som kirke-, social- og
kulturordfører. Hvis du
synes, Hans’ efternavn lyder
bekendt, er du ikke helt
forkert på den. Han er
nemlig far til partileder

til 1. december. Hans
Vestager, der er uddannet
cand. theol. og til daglig
arbejder som sognepræst i
Ølgod, overtager posterne

Margrethe Vestager.
Læs mere

Farvel til "skrub-af"-bonussen
I marts måned 1.
behandlede Folketinget et
radikalt hjertebarn:
Afskaffelsen af den ”skrubaf”-bonus på 25.000 kr.,
som kommunerne under den
tidligere regering modtog for
at få en udlænding til at
rejse hjem. Ifølge Radikale
Venstres integrationsordfører Liv Holm Andersen

er det et kraftigt signal om,
at Danmark nu ønsker en
human og ordentlig
integrationspolitik. I et
indlæg til Radikal Politik
fortæller hun her, hvorfor
der er behov for denne
"ærkeradikale"lovændring.
Læs mere

Folkemøde: Politisk sommerfestival i juni
Den 14.-17. juni er der
Folkemøde på Bornholm.
Allerede nu planlægger flere
radikale ministre og
folketingsmedlemmer at
deltage. På Folkemødet har
du mulighed for at tage del i
den danske offentlige debat,
få en sludder med en
politiker og opleve de mange
events, som medier

og interesseorganisationer
arrangerer. Her kan du læse
mere om Folkemødet og
Radikale Venstres deltagelse,
om middagen for alle
radikale medlemmer og
politikere og om, hvordan du
får gratis overnatning.
Læs mere

Paradigmeskifte i sundhedspolitikken!
Den tidligere regering
indførte en behandlingsgaranti, der lød godt på
papiret, men som i
virkeligheden under falsk
markedsføring skævvred
sundhedsvæsnet. Det mener
Radikale Venstres

skal det langt hurtigere
afdækkes, hvad man fejler,
og så skal det være de mest
syge, der behandles først.
Camilla Hersom fortæller her
Radikal Politiks læsere,
hvorfor det er tid til et
paradigmeskifte i

sundhedsordfører Camilla
Hersom, der vil gøre tingene
på en ny måde: fremover

sundhedspolitikken.
Læs mere

Radikale Venstres sekretariatschef stopper
"I lyset af at min kone og
mine tre børn ikke som
planlagt kan komme til
København i en overskuelig
fremtid, har jeg mistet
gnisten," siger Bo Jeppesen
om sin beslutning om at
stoppe som chef for Radikale
Venstres sekretariat på
Christiansborg. Bo Jeppesen
har haft

stillingen siden 1. januar
2011. Der vil nu blive
igangsat en proces for at
finde en ny sekretariatschef.
Læs mere

Afskaf retsforbeholdet senest i 2013
Hellere i dag end i morgen –
og i hvert fald senest til
foråret 2013 – bør
danskerne til stemmeurnerne for at stemme om,
hvorvidt Danmark fortsat
skal have et forbehold på det
retslige område i EU eller ej.
Det mener Radikale Venstres
EU-ordfører Sofie Carsten
Nielsen.

»Efterhånden har det
udviklet sig til norske
tilstande, hvor vi bare sidder
og kopierer love og
direktiver, vi ingen
indflydelse har på,« lyder
hendes kritik.

Forberedelserne til næste
valgkamp er allerede i gang.
Og du kan være med til at
gøre en forskel. Du kan
nemlig støtte vores valgfond
med et fast månedligt
bidrag. Med betalingsservice
kan du overføre et fast beløb

end 1.000 medlemmer. På
den måde kan partiet bl.a.
lave kampagner og købe
annonceplads også mellem
valgene. Tag ansvar. Støt
valgfonden og giv Radikale
Venstre endnu et godt valg.

Læs mere

Støt valgfonden

hver måned til den radikale
valgfond. Det gør
folketingsgruppen og mere
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