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Regeringen har for nylig
forhandlet et dagpengetiltag på plads med
Enhedslisten. Aftalen
forventes blandt andet at
sikre en bedre og mere
lempelig indfasning af
dagpengereformen.

Radikale Venstres
arbejdsmarkedsordfører Nadeem
Farooq og gruppeformand Sofie Carsten
Nielsen fortæller her Radikal Politiks
læsere om den nye, to milliarder kroner
dyre aftale, der både tager hånd om de
ledige, der ellers ville falde ud af
dagpengesystemet, og samtidig retter
fokus mod forbedringer af den
fremtidige beskæftigelsesindsats.
Læs artiklen

"Børn er ikke født som seksårige"
Forskning viser, at intet er
så effektivt i forhold til at
bryde negativ social arv som
en tidlig indsats. Med den
viden i baghånden havde
Radikale Venstres børne- og
undervisningsordfører Lotte
Rod inviteret til workshop

endnu bedre ramme for
børn, der trives, udvikler sig
og lærer. Den 6. juni
inviterer Lotte alle
interesserede medlemmer af
Radikale Venstre til et
idéudviklingsmøde om
fremtidens dagtilbud.

om, hvordan daginstitutioner kan gentænkes, så de bliver en

Læs reportage fra
workshoppen

Vestager: Godt at lade valget komme til folk
I marts sendte økonomi- og
indenrigsminister Margrethe
Vestager (R) et brev ud til
kommunerne, hvor hun
anbefalede dem at bruge en
ny mulighed for at flytte
kommunalvalget ud til
borgerne og lade dem
brevstemme på for eksempel
gymnasier eller i
indkøbscentre. Nu viser en

undersøgelse fra KL, at godt
halvdelen af landets 98
kommuner overvejer at følge
opfordringen. Det glæder
Margrethe Vestager.
Læs mere

Københavns radikale lancerer vækstplan
København taber terræn til
byer som Stockholm,
Hamborg, München og
Berlin. Væksten i den danske
hovedstad har svært ved at
følge med den, der findes i
de omkringliggende
storbyer. Samtidig er
København en af de byer i
landet med det dårligste
erhvervsklima. Det skal der

nu laves om på, mener
Hovedstadens Radikale
Venstre. Derfor har de netop
lanceret en ambitiøs
vækstplan. Beskæftigelsesborgmester Anna Mee
Allerslev fortæller her om
udspillet, der er blevet varmt
modtaget både i medier og
erhvervsliv.
Læs indlægget

Radikale grundlovstaler
Den 5. juni fejrer Danmark
sin uofficielle nationaldag,
Grundlovsdag. På denne
dato for 164 år indførte
nationen sin første grundlov,
og siden da er dagen blevet
brugt som anledning til at
fejre det danske demokrati

folketingsmedlemmer,
ministre, lokalpolitikere og
kandidater også i år klar
med grundlovstaler rundt
omkring i landet.
Se tid og sted for
grundlovstaler

og folkestyre. Traditionen tro
er en lang række radikale

En modig og ansvarlig reformregering
Danmark har en modig og ansvarlig
reformregering. En regering, der arbejder
benhårdt på at bringe Danmark ud af krisen.
Vi arbejder for at øge vækst og
beskæftigelse i Danmark, for vi vil have
flere i arbejde og færre på offentlig
forsørgelse. Fordi vi mener, det er en
grundlæggende værdi at kunne forsørge sig
selv og få et nyt arbejde, hvis man har
mistet det, man har.

Vi går reformvejen for at kunne gøre det, vi
gerne vil som samfund. Vi vil være dygtige
til at lave de bedste produkter og
serviceydelser - det kræver, at vi investerer
i uddannelse og forskning. Vi vil være raske
og sunde - det kræver et moderne
sundhedsvæsen. Vi vil ikke have fattigdom
og elendighed, men muligheder og bedre liv
- det kræver et rimeligt socialt
sikkerhedsnet.
Læs Sofie Carsten Nielsens tale til
Folketingets afslutningsdebat

Ny formand i Aarhus vil engagere
medlemmerne

Klaus Bach Jacobsen er 27
år, uddannet
cand.scient.pol og
direktionskonsulent i Vejle
Kommune. Og så er han
netop blevet valgt til
formand for Aarhus
Radikale Vælgerforening.

Den nye formand har været aktiv i
Radikale Venstre siden teenageårene.
Nu vil han engagere flere af sine egne
medlemmer til at blive aktive. Radikal
Politik har snakket med Klaus Bach
Jacobsen om hans planer for
vælgerforeningen og hans syn på
moderpartiet: "Radikale Venstre er et
utrolig åbent og lyttende parti. Der er
plads til at lave de aktiviteter, jeg synes
er vigtige, og rigtig fine muligheder for
dialog med folketingsgruppen."
Læs interviewet

"Nye ideer skal frem i lyset"
Radikale Venstres
uddannelsesordfører Uffe
Elbæk er initiativtageren bag
en ny tværpolitisk platform,
Under Radaren. Ideen bag
projektet er at skabe et
uformelt rum for nye
politiske ideer og tale dem
op. "Selvom Under Radaren
ikke er et officielt radikalt
projekt, tror jeg

ikke, at det kunne have
været tænkt ret mange
andre steder end netop i
Radikale Venstre," siger den
radikale politiker.
Læs interviewet

Marlene Borst Hansen ny formand for NETOP
Kultur- og kommunalordfører
Marlene Borst Hansen er
netop blevet valgt til posten
som formand for
folkeoplysningsforbundet,
NETOP. Og folkeoplysning og
samfundsengagement er i
den grad hjerteblod for den
radikale politiker:
"Folkestyret er kun stærkt
og et samfund kun

sammenhængende, hvis
langt størstedelen af
befolkningen - allerhelst alle
- tager del i det," siger
Marlene Borst Hansen i et
interview til Radikal Politik.
Læs interviewet

Familielægen er centrum i fremtidens sundhedsvæsen
"Regeringen ønsker et
sammenhængende
sundhedsvæsen med høj
kvalitet. Og vi vil gøre op

sundhedsvæsenet, og som
på mange måder peger på
familielægen som centrum i
fremtidens sundheds-

med den store og stigende
ulighed i sundhed. Derfor
har regeringen lanceret et
sundhedspolitisk udspil, der
prioriterer 600 mio. kr. bl.a.
til mere forebyggelse og
mindre social ulighed i

væsen." Sådan skriver
Radikale Venstres
sundhedsordfører Camilla
Hersom i et nyt indlæg.
Samarbejde er bedre end
konflikt, understreger hun.
Læs indlægget

En RU'ers oplevelser i Nepal
Radikal Ungdoms Camilla
Bruhn befinder sig i
øjeblikket knap 10.000
kilometer væk fra Danmark.
Hun er nemlig taget til Nepal
for at arbejde for projektet
Academy of Champions, som
RU arrangerer i partnerskab
med den nepalesiske NGO
Youth Initiative. Hendes

mission er at hjælpe
nepaleserne med en
indføring i demokrati,
kvinderettigheder og
retfærdighed. Her fortæller
Camilla Bruhn om sine
oplevelser i udviklingslandet.
Læs Camilla Bruhns
beretning

Ansvarlig tøjproduktion i Bangladesh
Regeringen har med
udviklingsminister Christian
Friis Bach i spidsen indgået
et partnerskab med
fagforeninger, folkelige
foreninger og hovedparten af
den danske tøjbranche om at
forbedre forholdene for
arbejdere i Bangladeshs
tøjbranche. Det sker kort
efter, at tekstilfabrikken

Rana Plaza i Bangladesh
styrtede sammen og på
tragisk vis dræbte mere end
1100 mennesker. Planen
skal skaffe bedre sikkerhed,
bedre arbejdsforhold og
bedre løn til de
bangladeshiske
tekstilarbejdere.
Læs mere

Ny grundlov og programudvalg for EP-valget
På hovedbestyrelsesmødet i
maj blev programmet om
brugerbetaling i
sundhedsvæsenet 'Bedre
sundhed for de samme
penge' vedtaget. Det næste
program, man har mulighed
for indflydelse på gennem

programudvalg for EPvalgprogrammet blev nedsat
på hovedbestyrelsesmødet i
maj med Lone Dybkjær som
formand. Udvalget har
allerede nu påbegyndt sit
arbejde, og man kan nu
følge med og deltage i

høringssvar, er 'Ny
Grundlov'. Fristen er 15.
juni. Derudover er

diskussionen.
Læs mere

Så er det tid til Landsmøde 2013
I weekenden d. 14. - 15.
september er det igen tid til
at drage til Nyborg Strand,
hvor Radikale Venstre vanen
tro afholder landsmøde. Det
bliver en weekend i
kommunalvalgets og EPvalgets tegn men også med
politik på programmet samt
mulighed for at møde andre
radikale fra nær og fjern.

Tilmeldingen er nu åben. Du
finder mere info om
landsmødet på
www.radikale.dk/lm13, hvor
det også er muligt at
tilmelde sig.
Læs mere
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