2. december 2013

For Radikale Venstre blev
valgdagen d. 19.
november kulminationen
på mere end et års intense
forberedelser. Aldrig før
har partiet satset så
massivt på et kommunalog regionalvalg, og
overalt i landet har
kandidater, aktive og
frivillige knoklet for at
skabe de bedst mulige
radikale resultater.

Vælgerne kvitterede ved at give solid
fremgang til liste B. Antallet af
kommuner med radikal repræsentation
gik fra 37 til 45, og antallet af
kommunale mandater gik fra 50 til 62.
Også i regionerne blev det til fremgang
for Radikale Venstre med en stigning
fra 3,9 til 5,4 pct. i landstilslutning og
et ekstra mandat, så man nu havner på
8. Det samlede landsresultat stiger fra
3,7 pct. til 4,8 pct. Hverken
landsformand Klaus Frandsen eller
gruppeformand Sofie Carsten Nielsen
kan skjule deres begejstring over
succesen i dette interview til Radikale
Politik.
Læs interviewet

Bred finanslov med vækst, velfærd og grønt fokus
Regeringen har netop
indgået en bred
finanslovsaftale med Venstre
og De Konservative. En
aftale der rummer
jobskabelse,
velfærdsforbedringer og grøn

blandt andet 1 mia. kroner
til et varigt løft af
ældreområdet. Derudover
bliver der afsat midler til
kræftramte børn,
nedbringelse af tvang i
psykiatrien, en indsats for

omstilling for ca. 10 mia.
kroner i alt over de næste
fire år. Finansloven rummer

socialt udsatte børn og
meget, meget mere.
Læs mere

På den anden side af valget
For den menige vælger varer
valgkampen cirka en måned.
Men for kandidater og
frivillige, der okser for at
blive klar til valgkampens
slutspurt, er det nemmere at
tælle valgkampen i år end i
måneder. Og når

noget fylder så stor en del af
ens hverdag i så lang tid,
opstår tomrummet på den
anden side. Radikal Politik
har spurgt kandidater og
frivillige, hvordan man
håndterer den følelse.
Læs artiklen

Fremtiden tilhører iværksætterne
Nadeem Farooq er Radikale
Venstres nye
iværksætterordfører, og et
nyt reformudspil fra hans
hånd har allerede set dagens
lys. Danmark - Sæt i Værk,
er titlen. Hvad den nyligt
udnævnte ordfører har

af visioner for iværksætteri i
Danmark, kan du læse om
her, hvor Nadeem Farooq
svarer på spørgsmål om
reformen, Danmarks
manglende
iværksætterkultur og det
nye ordførerskab.
Læs interviewet

Lokalt- og landspolitisk samarbejde under valgkampen
Under valgkampen kom de
radikale
folketingsmedlemmer vidt
omkring overalt i Danmark
for at bakke op om deres
lokale kolleger. Foruden
opbakningen giver
samarbejdet med de lokale
partiforeninger inspiration og
viden til det landspolitiske

folketingsmedlemmer til
Radikal Politik. "Jeg har
besøgt de radikale foreninger
i Norddjurs, Horsens,
Aarhus, Holstebro og
Favrskov og alle
kommunerne flere gange,"
fortæller MF Liv Holm
Andersen, der har besøgt
alle foreninger, der har

arbejde, fortæller radikale

inviteret.
Læs artiklen

Kom med til Radikale Venstres Nytårsstævne
Hvordan er magtbalancen
mellem landene i dagens
Europa? Regner omverden
stadig EU for noget? Hvad
stiller vi op med den
nationalisme, som ruller over
kontinentet? Dette er blot
nogle af spørgsmålene, du
kan være med til at
debattere, når Radikale

Venstres Nytårsstævne løber
af stablen 11.-12/1 på
Nyborg Strand. Du kan stille
spørgsmål til nogle af de
skarpeste EU-eksperter,
politikere og journalister
samt overvære politisk
topmøde mellem Margrethe
Vestager og Kristian
Thulesen Dahl.
Tilmeld dig her

Føler mig hjemme!
For tre måneder siden
meldte Theis Jensen sig ind i
Radikale Venstre. På grund
af det menneskelige udsyn,
modet til at tro på den
enkelte og respekten for alle
menneskers ligeværd.
Tidligere var Theis medlem
hos Enhedslisten, men

meldte sig ud i 2010, fordi
respekten for individet
manglede. Nu er han radikal,
meldt ind i Faaborg-Midtfyn.
"Jeg er glad for at have
meldt mig ind. Føler jeg har
fundet min rette hylde, "
siger Theis Jensen.
Læs Theis Jensens
beretning

Veloverstået valg og bred finanslov
Tirsdag d. 26. oktober indgik regeringen en
finanslovsaftale med Venstre og De
Konservative. Det er en rigtig god aftale
med masser af radikal politik. Finansloven
har både vækst og velfærd. Den er grøn og
socialt ansvarlig, og vi holder os på sporet
med en ansvarlig økonomi.

Vi ville gerne have lavet en aftale med
Enhedslisten, fordi de er regeringens
parlamentariske grundlag. Men det lod sig
ikke gøre. De stod ultimativt fast på
statsfastsatte retskrav om
minimumsrettigheder på et område, som er
kommunernes ansvar.
Læs Sofie Carsten Nielsens klumme

Sebbelin kaprede borgmesterkæden i
Rebild

På trods af en brækket
arm og en bortfløjet
zeppeliner lykkedes det
alligevel Leon Sebbelin at
kapre posten som
borgmester i den
nordjyske kommune.

Leon Sebbelin blev således den første
radikale kandidat, der vandt en
borgmesterpost siden kommunalvalget
i 2005. Øverst på den nykårede
borgmesters to-do liste står nu at
geare Rebild til bedre at kunne
tiltrække forsøgsprojekter, en reform
af kommunens folkeskoler og tættere
samarbejde med erhvervslivet.
Læs mere

Støt valgfonden
Gør ligesom over 1000 andre
radikale. Støt Radikale
Venstres valgfond. Takket
være de mange bidrag til
valgfonden kunne Radikale
Venstre satse historisk stort
på det netop afholdte
kommunal- og regionalvalg.
Kampagnefilm, annoncer,
foldere, uddannelse til

kandidater - alt dette og
meget mere er blevet til
med hjælp fra valgfondens
støtter. Næste valg står
allerede for døren. I 2014 er
der valg til
Europaparlamentet. Du kan
støtte den radikale
valgkamp. Meld dig til
valgfonden i dag.
Tilmeld dig valgfonden

Radikalt kampagneapparat inspirerer i Tanzania

I slutningen af oktober,
bedst som Danmark blev
blæst over ende af en
kommunalvalgkamp og den
værste orkan i mange år,
kom otte tanzaniere på
studietursbesøg hos Radikale
Venstre. Gæsterne var
aktive fra CUF, Radikale
Venstres samarbejdspartner

og Tanzanias andet største
oppositionsparti. På syv dage
skulle de deltagende både
igennem en lang række
kursusmoduler om strategisk
organisering af
valgkampagner og på nært
hold erfare, hvordan radikale
kommuneforeninger fører
lokal valgkamp.
Læs mere

Vi ønsker ikke et Titanic-samfund
"For de allersvageste var
00'ernes økonomiske fest
intet eventyr. Antallet af
fattige voksne og børn steg.
Og kløften mellem dem og
resten af samfundet blev
større og større. Det er det,
vi er ved at lave om på. Det

er de voksne og børn, som vi
er ved at løfte ind i
fællesskabet igen." Sådan
skriver den radikale
socialordfører Zenia Stampe
i dette indlæg til Radikale
Venstres medlemmer om
partiets sociale profil.
Læs indlægget

Endnu en Helveg på Asiatisk Plads
Christian Friis Bachs
beslutning om at træde
tilbage som
udviklingsminister har givet
plads til, at en Helveg endnu
engang kan sætte sig i
ministerstolen på Asiatisk
Plads. 13 år siden hans far

Niels Helveg Petersen forlod
udenrigsministerposten, er
Rasmus Helveg Petersen nu
Danmarks nye
udviklingsminister. Altinget
tegner et portræt af den
nyudnævnte minister.
Læs portrættet

Satspuljen giver løft til psykiatrien
Der er netop blevet indgået
en ny aftale om satspuljen
mellem samtlige partier i
Folketinget bortset fra
Enhedslisten. Aftalen
betyder, at psykiatrien løftes
med 410 millioner i
satspuljen i tilgift til de 150

årligt i permanente midler til
psykiatrien. Radikale
Venstres sundhedsordfører,
Camilla Hersom, glæder sig
over aftalen. "Jeg er
simpelthen så glad for det
samlede billede. For som
noget helt nyt sikres

mio. kr., der er afsat i
Finanslovsaftalen.
Finansloven afsætter
desuden 50 millioner kr.

psykiatrien varige midler, og
det er helt afgørende for at
få løftet området
fremadrettet," siger hun.
Læs mere

Sidste frist for høringssvar til EP-program
Til maj skal vi til valg til
Europaparlamentet. Det
radikale program til dette
valg er i høring i
kommuneforeningerne
endnu nogle dage.
Høringssvar skal indsendes
senest 5. december kl. 12.

Interesserede medlemmer er
også velkomne til at komme
med bidrag. Det kan du gøre
ved at melde dig på
programudvalgets websted,
hvor du også kan finde
programforslaget.
Læs mere

Glædelig jul og godt nytår
Snart er det jul, og snart
skal vi til at tage afsked med
2013 for at gøre plads for
2014. Det er et
begivenhedsrigt år, der er
gået. Reformer er landet,
aftaler indgået, lovgivning
vedtaget. Kommunal- og
regionalvalget er
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veloverstået og finansloven i
hus. Radikal Politik vil gerne
sige glædelig jul og godt
nytår til alle vores læsere.
Nyhedsbrevet går på en
velfortjent juleferie. Næste
nummer udkommer 3.
februar 2014.

