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Prøv at forestille dig, hvis
vi var flere som dig. Hvis
vi var flere, der tog
ansvar. Flere der var med
til at præge og udvikle
den politik, som bliver
ført. Som var med til at
skabe det Danmark, vi
drømmer om, og som var
med til at løfte partiet, når
valgkampen kører.

Nu giver Radikale Venstre dig alle
tiders mulighed for at gå ud at spørge
din omgangskreds, om ikke et radikalt
medlemskab var noget for dem. Vi
tager nemlig hul på vores store
medlemsfremstød "Flere som dig". Og
du kan være med. Hvis du griber
chancen, får du ikke bare lejlighed til at
dele radikale oplevelser med gode
venner, du hjælper også Radikale
Venstre med at stå så stærkt som
muligt til det kommende
kommunalvalg. Men ikke nok med det.
Du deltager også i kampen om flotte
præmier.
Læs mere om, hvordan du deltager i
medlemsfremstødet

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook
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, med politik på
programmet og samvær med
andre radikale fra nær

og fjern. Har du ikke
mulighed for at deltage, kan
du følge med på Radikale
Venstres Facebookside. Her
vil der nemlig være direkte
debat og livetransmittering
fra landsmødet.
Tilmeld dig landsmødet

Vi tager ansvar for den grønne omstilling - og tror på den
"Den globale opvarmning er
en realitet. Den koster
menneskeliv og milliarder af
kroner hvert eneste år. På
sigt vil klimaforandringerne
ødelægge eller forringe
levevilkårene for milliarder af
mennesker, og danskerne vil
ikke gå fri. Derfor er vi
menneskeligt og etisk

forpligtet til at handle."
Sådan skriver klimaminister
Martin Lidegaard i et indlæg
til Radikal Politik om
regeringens netop fremlagte
klimaplan.
Læs Martin Lidegaards
indlæg

Se Radikale Venstres nye kampagnefilm
"Vi tror. På fremtiden." Det
er titlen på Radikale
Venstres nye kampagnefilm,
som netop har haft
premiere. Filmen er blevet
omtalt og diskuteret i alle
større medier i landet og er
allerede blevet vist mere
end 60.000 gange på
youtube. Se filmen her.

Filmen har kun kunnet blive
til virkelighed, fordi så
mange medlemmer har
valgt at støtte Radikale
Venstres valgfond. Og du
kan være med til at gøre en
forskel. Støt valgfonden med
et fast månedligt bidrag.
Tilmeld dig valgfonden

Bolden spilles til baglandet
Til efteråret lancerer
regeringen en reform af
erhvervsuddannelserne. For
at styrke Radikale Venstres
forslag til forhandlingerne
indkaldte
undervisningsordfører Lotte
Rod medlemmer fra den
radikale hovedbestyrelse til
et dialogmøde d. 21. august.
"Vores bagland er

med til at kvalificere nogle
idéer, vi kan tage med og
sparke ind i den videre
proces. Mange af vores
medlemmer har selv rødder i
uddannelsesverdenen og
derfor er de med til at gøre
vores politik endnu
stærkere," fortæller hun.
Læs reportagen

Stemningsrapport fra sommergruppemødet
Det var to dage i
kommunalvalgets tegn, da
Radikale Venstre midt i

der besøg af en lang række
radikale spidskandidater
samt folkevalgte radikale

august afholdt det
traditionsrige
sommergruppemøde på Gl.
Vindinge i Nyborg. Rent
politisk var det især
klimapolitik, erhvervsskoler
og økonomi, der var på
dagsordnen. Derudover var

politikere i kommuner og
regioner. Her kan du se en
film fra sommergruppemødet
og få en stemningsrapport
fra de naturskønne
omgivelser på Fyn.
Se filmen

Det er direkte. Det er personligt. Det er socialt
Efterårets regions- og
byrådsvalg nærmer sig med
hastige skridt. Flere af de
radikale kandidater har
kridtet skoene, grebet
tasterne og oprettet profiler
på de sociale medier. Her
fortæller Anna Mee

Allerslev, Jeppe Fransson og
Hanne Roed hvordan de gør,
når lokale vælgere inddrages
og politiske modstandere
uddebatteres.
Læs artiklen

Vækst og balance - finansloven 2014
Flere radikale mærkesager er tydelige i
regeringens forslag til finanslov 2014. Med 1
milliard kr. til videregående uddannelser (+
1 milliard kr. til SU) og 800 mio. kr. til miljø,
klima og økologi har regeringen rustet
danskerne bedre til fremtidens miljø- og
klimaudfordringer samt den øgede
internationale konkurrence.

Og med 280 mio. kr. i perioden 2014-17 til
en styrket indsats over for socialt udsatte
børn og unge, en forebyggende indsats mod
fattigdom og ny pulje på 36 mio. kr. til
bekæmpelse af vold i nære relationer tager
vi fat om at fremme reel social mobilitet.
Læs Sofie Carsten Nielsens klumme

Frivillige giver en hånd med under
valgkampen

Overalt i Radikale Venstre
findes ildsjæle, som har
meldt sig som frivillige for
at give en hånd med under
kommunalvalgkampen.
Hver især hjælper de
radikale kandidater til
kommunalvalget 2013
med alt lige fra Facebook,
læserbreve og uddeling af
foldere.

Her kan du møde tre frivillige, som på
hver deres måde kæmper for den sag
og den kandidat, de tror på. Jes Vissing
Tiedemann, Torben Petersen og Annie
Brydegaard Danielsen yder en
uundværlig indsats i deres respektive
kommuneforeninger. Og opfordringen
til interesserede, som går rundt med en
frivillig i maven, er klar: Meld dig nu og
vær med til at gøre en forskel.
Læs mere

En hverdag med politik og kunst
I anledning af efterårets
regionalvalg stiller Radikal
Politik skarpt på det radikale
medlem af regionsråd
Nordjylland Ninni Lodahl
Gjessing. Hun er optaget af
mennesker på kanten og et
fornuftig samarbejde mellem
det lokale og centrale i

hospitalsvæsenet. Ved siden
af politikertilværelsen dyrker
hun kunsten - men hendes
kreative talenter er også en
fordel i det politiske arbejde.
Læs interviewet med
Ninni Lodahl Gjessing

Flyvende radikal kampagnestart
Radikale Venstres nye
kampagne "Tag ansvar
2015" kickstartede d. 12.
august. Siden har den været
synlig i gadebilledet, på
foldere og sociale medier og
har nået omtale i alle større
danske medier. Trods den
massive opmærksomhed har
nogle kommentatorer
kritiseret

kampagnen. Men det tager
gruppeformand Sofie
Carsten Nielsen med sindsro.
"Der vil altid komme kritik,
når man lancerer en
kampagne," siger hun.
"Kampagnen er god, fordi
den viser de radikale
værdier."
Læs mere

Afghanistan var en svær men vigtig mission
"Der har været solide
fremskridt i Afghanistan. Det
er opmuntrende, at millioner
af både piger og drenge nu
kommer i skole og at langt
flere har adgang til
sundhedsklinikker.
Afghanerne ser for første
gang i årtier omridset af et
demokrati. De fremskridt
skaber øget sikkerhed for
verden. De fremskridt

skaber en skrøbelig
optimisme i Afghanistan og
har bestemt været værd at
kæmpe for." Det fortæller
udviklingsminister Christian
Friis Bach, forsvarsordfører
Zenia Stampe og
udenrigsordfører Rasmus
Helveg Petersen i et nyt
debatindlæg.
Læs debatindlægget

Radikale programmer gennem mere end 100 år
Nu kan du læse et stort
udvalg af Radikale Venstres
partiprogrammer gennem
partiets mere end 100 år
lange historie. Det Kongelige
Bibliotek har nemlig
digitaliseret en stor samling
af programmer, pjecer
o.lign. fra samtlige politiske
partier i Danmark fra
slutningen af 1800-tallet

og op til i dag. Så nu kan du
fordybe dig i radikale
publikationer som "Danmark
under Verdenskrisens Åg" fra
1931, "Familien samfundets grundpille" fra
1964 og "Euro Women - vi
stemmer ja d. 28.
september" fra 2000.
Læs mere

To Russia with Love
Tirsdag d. 20. august gik
flere end 10.000 danskere i

mange fremmødte var
Radikale Venstres Uffe

samlet flok mod den russiske
ambassade for at vise deres
fordømmelse af en netop
vedtaget lov i Rusland, som
stigmatiserer og
diskriminerer homoseksuelle.
Blandt de

Elbæk. Han fortæller her,
hvorfor kampen for russiske
LGBT-personers rettigheder
også er vigtig her i Danmark.
Læs interviewet

Nyt fra Radikale Venstres udvalg
På fællesudvalgsdagen 5.
oktober på Nyborg Strand
mødes flere af partiets
udvalg, herunder de to
udvalg, som
hovedbestyrelsen valgte på
augustmødet: 'Modernisering
af den offentlige sektor' og
'Stress, angst og psykiske
lidelser'. Forretningsudvalget

indstiller til
hovedbestyrelsesmødet sidst
i september, at der også
nedsættes et udvalg med
emnet 'Fremtidens
beskæftigelsessystem'.
Allerede nu kan du melde dig
som kandidat til
skrivegruppen for dette
udvalg.
Læs mere
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