Events på radikale.net
Husk at du på radikale.net altid kan
holde dig opdateret om kommende
radikale arrangementer, som foregår
rundt omkring i landet og i dit nærområde. Du kan også gøre reklame
for en begivenhed, hvis du selv er ved
at planlægge et arrangement i radikalt regi. Det kan være alt lige fra en hyggeaften i din
kommuneforening, politiske debatter, workshops og konferencer.

Finansloven for 2012
Regeringen er nået til enighed med
Enhedslisten om en finanslov for 2012.
Radikale Venstres gruppeformand og
finansordfører, Marianne Jelved, kalder aftalen ”en ansvarlig økonomisk
finanslov, der er social afbalanceret
og samtidig sikrer midler til investering i fremtiden.”

Det er nemt at lægge et arrangement ud på hjemmesiden
og dele det med de andre radikale medlemmer. Det
eneste det kræver er, at du opretter en profil på radikale.
net.

Mange radikale mærkesager har fundet plads i den
nye finanslov, og det betyder blandt andet, at der ikke
gennemføres besparelser på fri- og grundforskningen, at
der lægges et fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de
gymnasiale uddannelser, og at fertilitetsbehandling igen
bliver gratis.

Du kan se meget meget om kommende radikale events
på http://www.radikale.net/events

På grund af lovbehandlingen skal partierne først stemme
om finansloven efter nytår.

Dansk omdømme styrket

830 mio. kr. til psykiatrien

Regeringsskiftet har styrket Danmarks
omdømme i udlandet markant. Det
viser en rundspørge som Dagbladet
Politiken har foretaget blandt 66
udenlandske journalister, der skriver
om Danmark til medier fra 28 forskellige lande.

Danskere, der lider af psykiske sygdomme, har været overset under 10
år med en borgerlig regering, selv
om disse lidelser kan være mindst
lige så invaliderende som de fysiske.
Det mener den radikale sundhedsordfører Camilla Hersom.

Og de udenlandske journalisters dom er klar: Danmarks
omdømme styrtdykkede i perioden 2001–2011, hvor
V-K-O var ved magten. Med Margrethe, Helle, Villy og
alle de andre nye profiler i ministerkontorerne, er den
udvikling altså vendt.

Derfor har Radikale Venstre i samarbejde med de andre
satspuljepartier afsat 830 millioner kroner til psykiatrien.

Det er blandt andet ambitionerne om en ny udlændingeog integrationspolitik samt afskaffelsen af den tidligere
regerings omstridte skærpelse af grænsekontrollen, der
er årsagen til den danske omdømmeforbedring.

De fleste af de penge bliver permanente midler, som skal
bruges til at skabe sikkerhed og tryghed i den kaotiske
hverdag, som mange psykisk syge lever i.
Det er blot en af de mærkesager, som Radikale Venstre
har fået igennem på sundhedsområdet i forhandlingerne
om satspuljen, mener Camilla Hersom.
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Den oversete succes

Medlemstilstrømningen
skal bruges!
Radikale Venstres medlemstal er det
sidste år steget fra 7082 til 9451
svarende til en stigning på 33%.
Det er fantastisk, og jeg vil gerne
benytte lejligheden til at sige varmt
velkommen til alle de nye medlemmer,
hvad enten man er kommet, fordi man
syntes, at nok var nok i forbindelse med
pointsystem, at det lykkedes os at genfinde midten i dansk politik i forbindelse
med tilbagetrækningsreformen, blev
grebet af politisk entusiasme i forbindelse med valgkampen eller af en helt 4.
årsag.
Jeg hører fra rundt om i landet, at der er
masser af gang i velkomstmøder for nye
medlemmer, selvom vi lige nu vist stadig
er en smule bagefter i forhold til den
store tilstrømning. Det skal vi nok få
rettet op på.

Valgbussen er et af de mest synlige resultater af Radikale Venstres valgfond. (Foto: Radikale Venstre)

Nye tal viser, at Radikale
Venstres valgfond har modtaget 1,5 mio. kr. i år. Kampagneansvarlig kalder medlemmernes bidrag ”en vigtig
del af vores store valgsejr.”

Og opfordringerne er blevet fulgt i en grad, der overstiger
selv de mest optimistiske forventninger. En opgørelse
viser, at der i perioden 1. januar – 17. november er
indbetalt lige knap 1,5 million kroner til valgfonden. Af
dem stammer blot ca. 275.000 fra enkeltdonationer
som Dankort eller SMS-bidrag. Dvs. at hele 1,225 mio. kr.
stille og roligt er kommet ind ved, at medlemmerne har
doneret et lille fast beløb om måneden.

Af Jesper Boe Jensen

En måde at ”gøre lidt ekstra” på
Radikale Venstres kampagneansvarlige, Jacob Packert,
har svært ved at få armene ned:

Meget er blevet skrevet i landets medier om ophavsmændene til Radikale Venstres historiske valgsejr ved
folketingsvalget den 15. september. Margrethe Vestagers lederskab er blevet rost til skyerne, folketingskandidaternes friskhed og kampgejst har været fremhævet, og det politiske håndværk og strategilægningen har
høstet bred anerkendelse.
Men der er en gruppe af mennesker, hvis bidrag til
valgsejren ikke har fået megen opmærksomhed. Indtil
nu. For i dette nummer sætter Radikal Politik fokus på en
overset megasucces: Valgfonden.
Bidrager både med stemme og økonomi
Trine Skammelsen er 34 år og civilingeniør. Hun bor
i Århus. Hun er medlem af Radikale Venstre. Og så
indbetaler hun hver måned 50 kr. til Radikale Venstres
valgfond.
”Jeg betaler til valgfonden af samme grund, som jeg
sætter mit kryds ved liste B: jeg ønsker partiet et godt
valg. Det kan jeg så bidrage til ved at give min stemme,
og jeg kan bidrage ved at give et lille beløb. Jeg er jo
godt klar over, at valgkampe koster mange penge,” siger
Trine Skammelsen.
Bidrag overstiger alle forventninger
Ligesom godt 1.000 andre danskere indbetaler hun hver
måned et fast beløb til den radikale valgfond. Partiet
oprettede fonden i 2010 og har siden da ivrigt opfordret
sine medlemmer til at donere. De indsamlede midler går
ubeskåret til kampagnerelaterede aktiviteter.

”Vi havde slet ikke turdet håbe på, at der var så mange,
som gerne vil give et bidrag for at støtte vores valgkamp.
Det overstiger langt vores forventninger. Dels har vi
fået langt flere end forventet til at bidrage med et fast
beløb hver måned. Dels har det beløb været højere end
forventet.”
Han peger selv på tidselementet som en sandsynlig årsag
til valgfondens succes:
”Jeg tror, rigtig mange af vores medlemmer går med et
ønske om gerne at ville gøre lidt mere for partiet. Men
det er ikke alle, der kan få plads i kalenderen til at gå til
møder eller hænge plakater op. Så der er måske mange,
der donerer penge hver måned som en måde at gøre lidt
ekstra for en sag, de tror på.”
Ikke fuldstændig klarhed over, hvad pengene går til
For Trine Skammelsen handler det i høj grad om at give
til en sag, hun tror på. Og hun har stor tillid til, at hendes
og andres bidrag forvaltes fornuftigt:
”Nej, jeg har ikke fuldstændig klarhed over, hvad pengene
går til, men det behøver jeg heller ikke. Jeg har ikke behov
for at se noget forkromet budget. Jeg synes, at der bliver
ført en professionel og sober valgkampagne, og det er
som sådan nok for mig.”
Ifølge Jacob Packert er pengene brugt på at købe annoncer
i hele landet, på at annoncere på de store dagblades
hjemmesider og på at finansiere den valgbus, der bragte

Radikale Venstre rundt i Danmark under valgkampen.
Men han understreger, at der – trods succesen – endnu
ikke har været råd til alting:
”Der er bestemt ting, vi har fravalgt, simpelthen fordi de
var for dyre. Så det er ikke sådan, at vi kan konkurrere med
fx Venstre eller Socialdemokraterne, når det kommer til
kampagnebudgetter. Men uden valgfonden ville Radikale
Venstres kampagne have været meget lidt synlig. Nu fik
vi muligheden for at brede kampagnen ud, så vi får fat i
flere mennesker på flere platforme i længere tid. Der er
ingen tvivl om, at valgfonden var en vigtig del af vores
store valgsejr.”
Stadig behov for bidrag
Men nu er valget jo veloverstået. Der er formentlig flere
år til det næste. Så kunne mange mennesker vel få den
tanke, at der ikke i øjeblikket er det store behov for at
støtte ”Stem på os”-annoncer økonomisk. Det er en
misforståelse, mener den kampagneansvarlige:
”Nu siger du valget. Jeg siger dette valg. Man skal
huske, at der ikke er mere end to år til kommunalvalg og
regionsvalg. Radikale Venstre skal bruge den fremgang
og momentum, som folketingsvalget har skabt, til at søge
indflydelse også på lokalt plan. Og umiddelbart efter er
der europaparlamentsvalg, og hvem ved, måske kommer
der en folkeafstemning oven i hatten på et tidspunkt. Vi
kan ikke bare gå og håbe på, at fonde og virksomheder
kommer med en stor pose penge til os. Så for Radikale
Venstre er det altafgørende, at vi har en valgfond, der
kan sørge for, at vi har penge til alle de her valgkampe,”
siger Jacob Packert.
Og Trine Skammelsen? Ja, hun fortsætter skam også med
at give til valgfonden, også selvom næste folketingsvalg
formentlig ligger et stykker ude i fremtiden:
”Jeg tror på, at det langsigtede perspektiv er vigtigt at
holde sig for øje. Perioderne imellem valgene. Jeg føler
faktisk, at jeg gør en kæmpe forskel ved at blive ved med
at give den her 50’er om måneden.”

“Nu gælder det så om at
bruge medlemstilstrømningen til få ekstra gang
i alle former for politisk
aktivitet fremover.”
Nu gælder det så om at bruge medlemstilstrømningen til få ekstra gang i alle
former for politisk aktivitet fremover. Vi
skal have gang i kommunalvalgkampsgrupper i så mange kommuner så
muligt. Den succesfulde fællesudvalgsdag 12. november viste, at den nye
udvalgsmodel er ved at være kørt ind,
og vi mangler nu bare at få rigtigt gang i
det politiske samspil med den store og
entusiastiske nye folketingsgruppe, så
har vi en rigtig god model for politisk
arbejde på landsplan, hvor rigtig mange
kan deltage.
Det er også flere steder i landet, hvor
der laves politiske oplæg, der kombinerer partiets overordnede politik med en
lokal vinkel som eksempelvis det nordjyske oplæg til erhvervspolitik. Flere
medlemmer gør forhåbentligt, at den
slags aktivitet kan udvides.
Jeg glæder mig til at arbejde sammen
med jer alle i det kommende år.

Klaus Frandsen,
Landsformand for Radikale Venstre

Velkommen til 1.000

Medlemmerne strømmer til Radikale Venstre.
sommeren, er der kommet over tusind nye tilm
danskere, der kan kalde sig medlem af partiet
Hvordan er partiet opbygget? Hvor går du hen
Og hvad betyder forkortelser så som HB, FU og
Politik et let og overskueligt overblik over på
reportager om, hvordan det foregår, når vedtæ

Vedtægterne i praksis: Udvalg
Hanne Jakobsen er glad og tilfreds. Som Radikale Venstres udvalgskoordinator har det været
hendes opgave at arrangere fællesudvalgsdagen d. 12. november. Og arrangementet var en
succes. Hanne mener selv, at godt 75 aktive radikale medlemmer mødte op. Personalet på Hotel
Nyborg Strand, hvor fællesudvalgsdagen blev holdt, mener, at der kom over 80. ”Jeg er rigtig
tilfreds med deltagerantallet denne gang. Selvom vi selvfølgelig altid har plads til flere,” griner
Hanne Jakobsen.
En fællesudvalgsdag er en dag, hvor flere radikale udvalg og netværk holder møder samtidig i
samme bygning. På den måde er der større sandsynlighed for, at ministre og folketingsmedlemmer
også har tid til at deltage, og samtidig kan der blive mulighed for knytte venskaber med de øvrige
netværks- og udvalgsmedlemmer. Alle, der er medlem af Radikale Venstre, kan deltage på dagen.
Denne gang var der otte grupper, som holdt møde. Udover de 75-80 aktive radikale, deltog også
syv MF’ere og fire ministre. ”Det er bestemt mit indtryk, at dagen gik godt,” siger Hanne Jakobsen.
”Margrethe (Vestager, red.) holdt et oplæg for alle, de nye ordførere præsenterede sig selv, og to
af udvalgene nåede at få lavet skitser til deres politiske programmer. Og så tror jeg, det lykkedes
os at opnå en ret bred deltagersammensætning. Der var folk i alle aldre og fra alle steder i landet
med på dagen.”

Af Jesper Boe Jensen. Illustrationer: Martin Schwartz

Landsforbundet

Efter planen holdes næste fællesudvalgsdag til foråret.

Landsforbundet er navnet på den organisation, som samler alle medlemmerne af
Radikale Venstre ét sted. Er du medlem af Radikale Venstre, er du også medlem af
Landsforbundet. Landsforbundet har til formål at sikre sine medlemmer indflydelse
og repræsentation lokalt, nationalt og internationalt og give medlemmerne
mulighed for debat og udvikling af radikal politik. Landsforbundets formand er
i øjeblikket Klaus Frandsen og næstformand er Emil Dyred. Landsforbundets
øverste myndighed er landsmødet, som afholdes én gang om året. Radikale
Venstre adskiller sig fra de fleste andre partier, i og med der er en udpræget grad af medlemsdemokrati og en forholdsvis skarp
opskilning mellem landsforbund og folketingsgruppe.

Landsmødet
Landsmødet er Radikale Venstres øverste myndighed. Landsmødet afholdes én gang om året typisk en weekend i midten af september på Hotel Nyborg Strand. Som medlem af
Radikale Venstre har du adgang og automatisk taleret på
landsmødet. På landsmødet kan man opleve taler, politisk
debat, hyggeligt samvær og en fest lørdag aften. Derudover er der afstemning om de såkaldte resolutioner,
som er korte politiske budskaber, der gælder som
Landsforbundets politik de næste to år. Derudover
er der valg til formands- og næstformandsposten.
Hver kommuneforening vælger et antal delegerede, som sendes til Landsmødet. Det er
kun disse, som har stemmeret.

Kommuneforeninger

Vedtægterne i praksis:
Kommuneforening
Kælderlokalet med de store vinduer ud mod Kongens Have i København
er stuvende fuldt. Over 30 medlemmer er mødt op, da Hovedstadens
Radikale holder workshop om EU’s budget. Alle aldersgrupper er repræsenteret. Unge, midaldrende og folk som formentlig gik på pension for
et godt stykke tid siden. Stemningen, før arrangementet skydes i gang,
oser af hygge og forventning. Folk hyggesnakker og finder sig til rette.
På bordene står småkager, frugt og kaffe. Udenfor lægger eftermiddagsmørket sig langsomt. Radikale Venstres EU-ordfører Sofie Carsten
Nielsen, som er første taler på programmet, går rundt og hilser på.
Kl. 16 tager den radikale lokalformand på Østerbro, Charlotte Burgess,
som har arrangeret workshoppen, ordet. Hun byder velkommen,
fortæller om aftenens program, og overlader derefter gulvet til Sofie
Carsten Nielsen. Hun har ikke brug for opvarmning men fortæller
brændende fra første færd om sit arbejde med EU’s budget, sine glæder,
frustrationer og oplevelser, bl.a. hendes møde med den franske EUminister. Hendes indlæg er åbent og ærligt og ikke kun for de særligt
indviede. Her kan alle være med. Løbende præsenterer hun dilemmaer,
som hun gerne vil have input fra tilhørende omkring: skal Danmark
kræve rabat på sit EU-medlemskab ligesom fx England og Frankrig? Hvad
kan Danmark bruge sit kommende EU-formandskab til?
Efter den radikale politikers indlæg er der spørgsmål fra deltagerne.
Derefter er det næste talers tur. Den unge specialkonsulent Jacob Kirk
Jensen fra Finansministeriet fortæller om centraladministrationens
arbejde i forbindelse med forberedelsen af budgetforhandlingerne.
Her kommer de tilhørende helt ned i maskinrummet og får et indblik i,
hvordan embedsmandsværket arbejder med så massive opgaver som
EU-budget og -formandskab. Det hele bliver fortalt underholdende og
pædagogisk, med power point og plads til spørgsmål.
Efter politikeren og embedsmandens oplæg, er det de tilhørendes
tur til at være aktive. De fremmødte deler sig i fem grupper, der hver
brainstormer på spørgsmål til EU-budgettet. Det resulterer i en række
konkrete forslag, som partiet nu kan arbejde videre med.

Landsforbundets medlemmer organiseres lokalt
i kommuneforeninger. Dvs. er du medlem af
Radikale Venstre, er du også medlem af en kommuneforening. Som medlem af Radikale Venstre vil
din kommuneforening typisk være stedet, hvor du har
tættest kontakt med dit parti. Det er som oftest her,
man er aktiv, laver politik og tager stilling til, hvem
der skal opstilles som kandidater til byråd og folketing.
Generalforsamlingen er en kommuneforenings øverste myndighed og afholdes i april. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

Kommunalpolitikere
Radikale Venstre har i øjeblikket 49 valgte medlemmer
af landets kommunalbestyrelser, byråd og Københavns
Borgerrepræsentation. Derudover har partiet én borgmester, nemlig
Anna Mee Allerslev, som er beskæftigelses- og integrationsborgmester i
København.

Storkredsforsamlinger
Der er 10 storkredse i Danmark: Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sydjylland, Fyn, Bornholm, Sjælland, Nordsjælland, Københavns Omegn og København. I hver storkreds har Radikale Venstre oprettet
en storkredsforsamling. Den har bl.a. til opgave at udpege medlemmer af Radikale Venstres hovedbestyrelse, vælge kandidater til europaparlamentsvalget og sikre, at der foregår en politisk dialog
mellem partimedlemmer og de valgte medlemmer fra storkredsen til folketing og hovedbestyrelse.

Regionsforsamlinger
I hver af Danmarks fem regioner har Radikale Venstre oprettet en
regionsforsamling. Regionsforsamlingen har bl.a. til opgave at opstille
kandidater til regionsrådsvalg, udvikle politik sammen med de radikale
medlemmer af regionsrådet samt at planlægge og gennemføre
valgkamp.

Regionråspolitikere
Radikale Venstre har i øjeblikket syv valgte medlemmer af Danmarks regionsråd: et i Nordjylland,
et i Midtjylland, et i Syddanmark, et i Sjælland og
tre i Hovedstaden.

Radikal Ungdom

Radikale Venstres officielle
i daglig tale RU. RU arrange
på studieture. Alle kan bliv

Du kan læse mere om Radikale Venstres opbygning i partiets vedtægter

0 nye medlemmer

. Siden valgkampen blev skudt i gang i senmeldinger, så der nu findes omkring 9000
t. Men hvad er Radikale Venstre egentlig?
n, hvis du som medlem gerne vil være aktiv?
g RU? Alt det og meget mere giver Radikal
disse sider, hvor du også kan læse fire
ægterne skal udleves i praksis.

Forretningsudvalget (FU)
Radikale Venstres forretningsudvalg kaldes i daglig tale
FU. FU består af landsformanden, næstformanden, seks HBmedlemmer, to radikale politikere, fire repræsentanter fra de
faste udvalg og netværk samt en repræsentant uden stemmeret
fra Radikal Ungdom. Det er i FU, at de fleste afgørende beslutninger træffes. Derudover har FU bl.a. ansvaret for at ansætte en
sekretariatschef og at sørge for, at HB’s beslutninger bliver ført ud
i livet. FU mødes typisk 12 gange om året.

Hovedbestyrelsen (HB)
Radikale Venstres hovedbestyrelse, i daglig tale
HB, er partiets øverste myndighed mellem
landsmøderne. HB har 87 medlemmer: 60
medlemmer valgt af storkredsforsamlingerne, 15 medlemmer valgt af de delegerede
på landsmødet og 5 medlemmer valgt af
og blandt de radikale politikere. Derudover er også landsformanden, næstformanden og formændene for
storkredsene medlemmer. Desuden er alle radikale politikere
samt 3 repræsentanter for
Radikal Ungdom HB-medlemmer uden stemmeret.
HB holder typisk møde
6-8 gange om året,
sædvanligvis på Hotel
Nyborg Strand. HB
kan vedtage politiske udtalelser og
programmer, tager
sig af administrationen af Radikale
Venstres medlemmer og partiets
økonomi samt nedsætter udvalg. Derudover skal der indkaldes til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, før
man kan beslutte sig
for at indtræde i regering.

Vedtægterne i praksis: Byråd
Lars Søe husker tydeligt den allerførste sag, han fik igennem i Næstved Byråd: ”Jeg tror, det var på det
andet eller tredje byrådsmøde, jeg deltog i, vi foreslog, at alle dagsordener i det politiske system skulle
være offentligt tilgængelig. Og det har de så været siden.”
Lars Søe har siddet i Næstved Byråd i godt seks år. Han har været medlem af Radikale Venstre siden 2002.
Egentlig var han socialdemokrat, men skiftede til liste B, fordi her var ”en helt anden måde at arbejde og
tænke på”.
Hans hjerte har altid brændt for det lokale. Derfor tog han kort efter sin indmeldelse hen og fik en snak
med den radikale kommuneforeningsformand. Lars fortalte ham, at han gerne ville være kandidat til
byrådet, formanden fortalte ham, hvad der skulle til. Efter et opstillingsmøde og en hård valgkamp, blev
Lars radikalt medlem af Næstved Byråd. Det første i 20 år.
”Det er som sådan ikke svært at blive opstillet til byrådet. Snarere tværtimod. I Næstved har vi fx ikke særlig
mange radikale kandidater. Desværre,” siger Lars Søe.
Han elsker sit hverv, men lægger ikke skjul på, at de 20-25 timer, han bruger på det om ugen, er hårdt
arbejde: ”At være byrådsmedlem kræver opbakning fra hele familien. Min kone må knokle ekstra hårdt med
madlavning og børnepasning, og bedsteforældrene hjælper også til. Men i sidste ende giver det mening
at bruge alle de ressourcer på det. For man kan virkelig mærke, at man har indflydelse på sit lokalsamfund.
Man gør en forskel.”

Udvalg og netværk
HB nedsætter løbende en række udvalg og netværk, som er en oplagt
mulighed, hvis du som medlem af Radikale Venstre gerne vil være aktiv og engagere
dig i politik- og ideudvikling. Der findes fire faste udvalg og netværk, nemlig Internationalt udvalg,
Kommunalpolitisk udvalg, Folketingskandidatnetværket og Organisationsnetværket. Derudover findes der
to andre typer udvalg: programudvalg, som nedsættes efter behov for at udarbejde et program/politikpapir om et emne, som specifikt er blevet efterspurgt af folketingsgruppen og Hovedbestyrelsen; samt
debatfora, som kan oprettes på opfordring af et antal medlemmer til at beskæftige sig med et afgrænset politikområde. Både programudvalg og debatfora er åbne for alle medlemmer.

Sekretariatet
Radikale Venstres sekretariat har til huse i Provianthuset ved Christiansborg. Her er godt 25
ansatte med sekretariatschef Bo Jeppesen i spidsen. De ansatte beskæftiger sig med alt lige
fra politikudvikling, pressearbejde, borgerhenvendelser, betjening af landsorganisationen,
sekretærarbejde for de radikale MF’ere, medlemskommunikation og fundraising.

Folketingsmedlemmer
Radikale Venstre har i øjeblikket 17 medlemmer af Folketinget. Heraf sidder
de fem på en ministerpost. Derudover har Radikale Venstre én minister,
klimaminister Martin Lidegaard, som ikke er medlem af Folketinget.

(RU)

e ungdomsparti hedder Radikal Ungdom,
erer kurser, afholder politiske møder og rejser
ve medlem af RU uanset alder.

Vedtægterne i praksis: Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmødet lørdag d. 3. december på Hotel Nyborg Strand var det første, siden Radikale
Venstre trådte ind i S-R-SF-regeringen. Men ifølge det mangeårige HB-medlem, Daniel Nyboe Andersen,
kunne mødedeltagerne godt holde tungen lige i munden: ”Det gode var, at vi ikke bare sad med armene
over hoved og jublede over, hvor godt det går. Nej, vi diskuterede politik og kom med forslag til, hvad man
kan gøre anderledes inde på Christiansborg.”
Daniel Nyboe er 34 år, iværksætter og bor i Aalborg. Han kom med i Radikale Venstres hovedbestyrelse i
2002, efter han havde været medlem af partiet i fire år og meget aktiv i Radikal Ungdom. På spørgsmålet
om det var svært at blive valgt ind i HB, svarer Daniel både ja og nej:
”I Nordjylland plejer der at være ca. dobbelt så mange, der stiller op til HB, som der er pladser. I praksis
betyder det, at næsten alle får mulighed for at arbejde med HB, fordi de kommer med som suppleanter.
Men for at blive valgt, så kræver det selvfølgelig, at man har markeret sig lidt. At man er dukket op til
møder i regions- og kommuneforeningerne, at man har skrevet nogle læserbreve og sørget for, at folk
kender dig og dit navn.”
Han mener selv, at det er det hele værd. For som HB-medlem er han med til at gøre en forskel:
”Det er jo her, man kan påvirke partiets retning både politisk og organisatorisk i løbet af året mellem
landsmøderne. Det sker, når vi har politiske programmer til afstemning, resolutioner på dagsordenen,
udvalg, der skal oprettes eller nedlægges og så videre. På den måde er Radikale Venstre jo i høj grad et
medlemsparti uden topstyring. Og så er det jo en god måde at møde folk på. Både dem fra andre dele af
landet, men også ministre og MF’ere.”

på http://www.radikale.dk/public/upload/Filer/RadikaleVenstreVedtaegter.pdf

Således var Margrethe Vestager da også med på lørdagens HB-møde. Og her svarede hun på alle de oplæg,
de deltagende havde holdt. Fx også Daniel Nyboe, der var på talerstolen for at rejse en debat om regeringsgrundlaget, der lægger op til at blande sig i det kommunale selvstyre, når det kommer til styreform.

Nytårsstævnet 2012
7.– 8. januar afholder Radikale Venstre sit traditionsrige
Nytårsstævne, som vanen tro byder på taler, debat, en
festlig middag og årets første partilederdebat. Alle er
velkomne til at deltage.
Emnet for dette års Nytårsstævne er ”Den nye verdensorden: Magt, vækst og forandring”. Hermed sætter
Radikale Venstre fokus på den magtforskydning, der er
i gang fra Vesten til bl.a. de voldsomt vækstende BRIKlande, Brasilien, Rusland, Indien, Kina. Hvilke konsekvenser
har denne magtforskydning for Europa?
Blandt forandringerne i verden i det seneste år er også det
arabiske forår. Til at belyse dette har stævnet besøg af en
fremtrædende egyptisk menneskerettighedsforkæmper,
der vil fortælle om den helt aktuelle situation.

Program lørdag 7. januar 2012
13.00 Velkomst ved landsformand Klaus Frandsen
13.15 Museum Europa eller global foregangsregion?
Oplæg ved Marlene Wind, professor ved 		
Københavns Universitet
Hvis ikke EU kan generobre en aktiv dagsorden
indenfor innovation og forskning, vil det
europæiske kontinent ende som et museum. Så
barsk har advarslen lydt fra EU kommissionens
formand José Barroso. Bliver EU til et museum,
eller kan vi genskabe dynamikken?
14.15 Kaffepause
14.30 Kampen om energirevolutionen – og magten
Oplæg ved klimakommissær Connie Hedegaard.
Klimaforhandlingerne står helt i stampe, og i USA
er klimaet nærmest blevet et fyord. Omvendt
buldrer kineserne derudad i et forsøg på at blive
det land, der vinder energirevolutionen og
dermed bliver fremtidens vinderland. Kan vi løse
krisen?
Radikale Venstres klima- og energiordfører Rasmus Helveg Petersen. (Foto: Jeppe Michael Jensen/Scanpix)

Radikale Venstre går
i spidsen for klimarevolution
”Verdens grønneste regering”. Det mærkat har
flere sat på den nye S-R-SF regering takket være de
historisk høje klimaambitioner, der er skrevet ind i
regeringsgrundlaget. Som første skridt på vejen til
at gøre ambitionerne til virkelighed, har regeringen
indkaldt til forhandlinger om en ny energiaftale,
der skal sikre, at vores energiforsyning bliver fri for
fossile brændsler i 2050. Radikal Politik har mødt
den radikale klimaordfører for at høre, hvorfor
klimadagsordenen er så vigtig netop nu.
Af Helene Imer Eskildsen og Jesper Boe Jensen
Når man spørger Radikale Venstres nye klima- og
energiordfører Rasmus Helveg, hvorfor klimaet er sådan
en mærkesag for ham, falder svaret prompte:

Selvom energiaftalen således kommer til at dække snart
sagt alle aspekter af Danmarks energiforsyning, er Rasmus
Helveg ikke i tvivl om, hvad der står højest på ønskelisten:

”Fordi vi har et ansvar overfor verden og de kommende
generationer. Det er i høj grad en moralsk forpligtelse.
Artsdiversiteten der er truet, katastroferne der kommer
til at koste menneskeliv, og så videre – vi skal gøre, hvad
der skal til for at rage kartoflerne ud af ilden, mens der
er tid.”

”Det vigtigste er, at vi tager store skridt hurtigt væk fra
kulkraft. Kullenes tid er ovre. Dermed får vi også fastlagt
en retning, der ikke efterlader nogen tvivl om, at Danmark
energipolitisk går foran. Det signal er vigtigt at sende til
borgere, virksomheder og omverdenen.”

”I virkeligheden gør vi bare det, FN’s klimapanel beder
verdens rige lande om at gøre. Og Danmark er et rigt land
med en stabil økonomi. Derfor både kan og vil vi gå foran.
Husk på: vores mest ambitiøse plan er kun lige nok til, at
vi har gjort vores bid. En mindre indsats ville ikke være
nok. Nu gør vi det, der er nødvendigt. Både i forhold til
klimaet, forsyningssikkerheden og konkurrenceevnen.”
Som klimaordfører sidder Rasmus Helveg med ved de
igangværende forhandlinger mellem regeringen og
folketingets øvrige partier om en ny energiaftale. En aftale,

Udpeger ny ombudsmand
67-årige Hans Gammeltoft-Hansen
træder med udgangen af januar
2012 efter eget ønske tilbage efter
25 år på posten som Folketingets ombudsmand. Derfor har Folketinget
skullet vælge en efterfølger.
Valget er faldet på rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen.
Som medlem af Folketingets retsudvalg har Radikale
Venstres retsordfører Jeppe Mikkelsen været med til at
pege på Jørgen Steen Sørensen. Han udtaler i forbindelse
med udnævnelsen:
”Der følger et enormt ansvar med hvervet som
ombudsmand, og derfor var vi meget omhyggelige med
udnævnelsen. Vi valgte Jørgen Steen Sørensen, fordi han
er en af landets skarpeste jurister. Eksempelvis har han
stået i spidsen for at få styr på anklagemyndigheden efter
politireformen. Det var ikke nogen lille opgave”.

17.00 EU-formandskabet: Tale & spørgsmål ved 		
Europaminister Nicolai Wammen (S)
18.00 Middag

som han mener, vil være afgørende i bestræbelserne mod
et fossilfrit samfund:
”Energiaftalen skal sikre, at vi kan nå det langsigtede mål
at om frigøre vores energiforsyning fra fossile brændsler i
2050. De langsigtede rammer gør, at de private aktører
kan begynde at investere i grøn energi. Konkret skal aftalen
skabe rammerne for det første skridt af omstillingen frem
mod 2020. Dvs. aftalen skal udstikke målsætninger for
energibesparelser, vedvarende energi mv. og fastlægge
værktøjerne til at nå i mål, fx tilskudsordninger, afgifter
mv.”

Derfor er det nye radikale folketingsmedlem også
svært tilfreds med, at Danmark efter S-R-SF’s valgsejr i
september har fået verdens måske grønneste regering.
De klimapolitiske mål, som er blevet skrevet ind i
regeringsgrundlaget er blandt klodens mest ambitiøse. Og
med den radikale Martin Lidegaard i klimaministerstolen
står Radikale Venstre nu i spidsen for en historisk grøn
revolution. Men behøver Danmark virkelig at iføre sig den
grønne førertrøje? Hvorfor ikke bare lægge sig på linje
med de andre lande omkring os?

15.45 Den nye økonomiske verdensorden og det 		
”gamle vesten” under pres?
Rundbordsdiskussion med: Mads Lundby Hansen
Cheføkonom i CEPOS, Jens Moberg adm. direktør
for rådgivningsvirksomheden ALECTIA, Søren
Holm CFO i Nykredit.
De nye vækstøkonomier i fx Kina, Brasilien og 		
Indien har sat en ny økonomisk verdensorden. 		
Vestens økonomier er under enormt pres. Men
hvordan sikrer vi en globaliseret verden, der er
til alles fordel, både vækstøkonomierne og 		
Vesten?

Men regeringens store grønne armbevægelser har også
rejst kritiske røster. Klimakravene vil skade Danmarks
erhvervsliv, lyder advarslen. Men det afviser Rasmus
Helveg blankt:
”Nej, tværtimod. Omstillingen vil ruste erhvervslivet til
fremtidens øgede råvarepriser og krav til effektiviseringer.
Investeringer giver bedre beskæftigelse og større
konkurrencedygtighed. Initiativerne skal indfases
langsomt, så erhvervslivet holdes stort set skadesløst
de næste par år. De store procesvirksomheder bliver
helt friholdt, og der oprettes en særskilt pulje, der kan
støtte virksomheder, som vil omlægge deres energi. Til
gengæld bliver der formentlig på grund af dette skabt
virksomheder, der i fremtiden vil drive Danmarks eksport.”
Ambitionerne fejler således ikke noget hos den nye
klimaordfører. Men hvordan lever man dem ud, når
man må ”stå i skyggen” af en klimaminister af samme
partifarve? Hertil svarer Rasmus Helveg, at samarbejdet
med Martin Lidegaard forløber fortrinligt, fordi visionerne
er præcis de samme:

Radikale pip på nettet
Hvad laver Radikale Venstres folketingsmedlemmer lige nu? Hvad mener de radikale græsrødder om
dagens vigtigste politiske historier?
Hvad har landsformanden, næstformanden, ministrene og alle de andre
R-profiler at sige om verdens gang?
Alt dette og mange andre sjove historier kan du finde
inde på det sociale internet-medie Twitter.
Twitter er en hjemmeside, hvor brugerne kan skrive små
tweets, det engelske ord for kvidren, om alt hvad de
måtte have på hjerte – så længe det holder sig inden
for 140 tegn. Det er interessant, lærerigt og ikke mindst
underholdende at følge de radikale pip på Twitter. Du
behøver ikke oprette en profil for at følge med.
Læs de radikale tweets på twitter.com/radikale.

”Martin Lidegaard og jeg mødes løbende for at tale om
både indhold og taktik. Han har administrationen og
forhandlingsretten. Jeg prøver at spille ind i forhold til
de øvrige forhandlere. Men vi er helt på bølgelængde
om ambition og retning, og vi arbejder helt naturligt
sammen.”
”Vi ved begge to, at hvis vi skal vinde kampen mod
klimaforandringerne, så er det nu, der skal handles!”

Målsætninger
i regeringsgrundlaget:
• Hele Danmarks energiforsyning skal dækkes af
vedvarende energi i 2050. Vores el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Kul
udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases
senest i 2030.
• Danmarks udslip af drivhusgasser skal i 2020 reduceres med 40% i forhold til niveauet i 1990. Regeringen vil i 2012 fremlægge en klimaplan, der peger
frem mod dette mål, og som også fastsætter et mål
for reduktion af drivhusgasser fra ikke-kvotesektoren.
• Halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug skal
komme fra vind i 2020.
• Målene skrives ind i en klimalov – inspireret af den
britiske og den skotske klimalov. Loven skal på et
bredt politisk grundlag gøre det muligt at foretage
årlige vurderinger af, hvorvidt klimaindsatsen er på
rette spor. Til dette arbejde udvides det miljøøkonomiske råds opgaver, så de løbende evaluerer igangsatte tiltag og rådgiver regeringen i klimaspørgsmål.
Regeringen har indkaldt folketingets partier til
forhandling om en ny energiaftale. Energiaftalen
omfatter tiltag i energisektoren frem mod 2020.
Det forventes, at der kan opnås en aftale, i starten
af de nye år. Efter energiaftalen er indgået, starter
arbejdet med en egentlig klimalov.

Hjemsendelsesbonus droppes
Som et meget tydeligt tegn på, at der
er kommet et nyt udlændingepolitisk
flertal i Folketinget, fjerner regeringen
nu den økonomiske bonus på 25.000
kr., som en kommune modtager, hvis
den får en indvandrer til at rejse hjem.
Samtidig skal kommunerne ikke længere have pligt til at
fortælle dårligt integrerede indvandrere om muligheden
for repatriering, som hjemsendelserne kaldes.
Det fremgår af et nyt lovforslag fra regeringen, som
skal bekæmpe ”regler, der primært er symbolpolitiske”
og ”den skadelige “dem og os”-retorik, der har præget
integrationspolitikken de seneste 10 år”.
Radikale Venstres socialordfører Liv Holm Andersen
glæder sig over afskaffelsen af bonusserne, som hun
mener ”sender det helt forkerte signal og i øvrigt er spild
af penge.”

19.30 Underholdning

Program søndag 8. januar 2012
09.00 Arabisk forår eller ny fundamentalisme?
Oplæg ved Hossam Bhagat, Ledende egyptisk
menneskerettighedsforkæmper, direktør for
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR).
De folkelige opstande og omvæltninger i de
arabiske lande har skabt håb om demokrati og
frihed. Men også frygt for ny fundamentalisme.
Hvad kan vi gøre for at hjælpe de spæde
demokratier på vej?
10.30 Kaffepause
10.45 EU-formandskabet
Stil spørgsmål og diskuter med din minister og
MF’ere
12.00 Frokost
13.15 Politisk debat
mellem Margrethe Vestager (R), Lars Barfod (K) 		
og Villy Søvndal (SF)
15.00 Afslutning
Alle oplæg efterfølges af debat.
(Forbehold for ændringer)

Tilmelding
Tilmelding foregår på Radikale Venstres hjemmeside på
www.radikale.dk/NS12
Der er adgang for alle – også ikke medlemmer - mod
betaling af en stævneafgift på kr. 150, der dækker
lokaleleje, isvand og pausekaffe lørdag eftermiddag.
Følgende kan bestilles i tillæg:
Lørdag: Middag med to retter og kaffe – kr. 235.
Søndag: Frokost ta’selv bord og kaffe – kr. 190.

Indkvartering
Eventuel overnatning skal bestilles direkte hos
Hotel Nyborg Strand, tlf. 65 31 31 31,
nyborgstrand@nyborgstrand.dk

Programudvalg
På hovedbestyrelsesmødet 3. december blev det besluttet at sende fire
politiske programmer til høring i
kommuneforeningerne. Det drejer sig
om Ungdomsuddannelser (februar),
Den Lange Bane, der ser på den
politik der langsigtet skal føres for
at bevare de væsentlige dele af velfærdssamfundet
(omkring 1. marts), Bæredygtighed og Kirkeforfatning
(slut marts til midt april).
På hovedbestyrelsesmødet blev det desuden besluttet at
oprette et Dialogforum for kultur.
Du kan læse mere om alle udvalg og deadlines på: www.
radikale.dk/programudvalg. Hvis du ikke har mail, kan de
relevante papirer blive tilsendt. Du kan tilmelde dig ved
at skrive til udvalgskoordinatoren enten på hanne.e@
jakobsen.mail.dk eller på adressen Hanne Jakobsen,
Sprydet 59, 3070 Snekkersten.
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