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Vores nye slogan "Tag
ansvar" danner i august,
september og oktober
rammen om den største
kampagnesatsning hidtil
uden for en valgkamp.

Men kampagnen bliver ikke en succes
uden lokalopbakning, derfor er den
også startskuddet til en ny måde at
inddrage tillidsfolk, kandidater og
medlemmer på. Jo flere medlemmer,
der deltager i kampagnen, jo større
succes vil kampagnen få. Derfor
modtager alle medlemmer i august et
brev om kampagnen, og de muligheder
hver enkelt medlem har for aktivt at
bidrage til kampagnen.
Læs mere

Medvind til møllerne
22. juni skete det så. Endelig
kunne Danmark tage et
vigtigt skridt mod en
fremtid, der er fri for energi
produceret med kul, olie og
gas. Endelig kunne landets
største havvindmøllepark
vedtages i Folketinget. Men
parken er kun blevet til
noget, fordi Radikale

Venstre sammen med resten
af oppositionen har presset
regeringen gennem to lange
år.
Læs mere

En motionsspillers VM-bekendelser
Fodboldspillets fantastiske
popularitet behøver ikke
dokumentation. Den er
evident.
Uberegneligheden er stor. Et
sammentømret kollektiv kan
besejre et tilsyneladende
usårligt hold af stjerner. Små
lande kan slå de store. Ingen
kan vide sig sikker; alle kan
fejle; alle kan

vinde.
I alle medier dominerer i
disse uger omtalen af, hvad
der sker i Sydafrika.
Motionsspiller og fan Niels
Helveg Petersen leverer her
en kommentar til VM i
Sydafrika.
Læs mere

Valg i sigte - også på Fyn!
Det radikale liv i
storkredsens foreninger,
kommuneforeningerne, er
grundstenene, i Det Radikale
Venstre. Det skal leves og
udvikles, hvordan
Folketinget end gebærder
sig. Der er byrådsarbejde,
som skal passes. Og dér,
hvor dette ikke lige er det
helt aktuelle, skal der være

fokus på regions- og
kommunalvalget i 2013
allerede nu. Den bedste
baggrund er et godt
folketingsvalg.
Storkredsformand Thorkild
Maarbjerg fortæller her om
de fynske forberedelser frem
mod næste folketingsvalg.
Læs mere

Socialordfører på løbefødder
Radikale Venstres
folketingsmedlem Anne
Marie Geisler Andersen er
udtaget til det danske
landshold for ultraløbere. I
juni blev hun den yngste
danske kvinde, der har løbet
200 kilometer på et døgn!
Som socialordfører for
partiet stillede Anne Marie op
for at slå et slag for

psykiatrien og samle penge
ind til Landsforeningen Sind.
Det har hun skrevet en
bjergtagende beretning om.
Læs mere

Tid til en ny radikal optur
Det er sommer. Folketinget er ligesom

Venstre er sommeren i år ikke afslutningen

resten af Danmark på vej på sommerferie.
Møderne i Folketingssalen holder pause til
første tirsdag i oktober, der er frihed til at
lave mange andre ting - og der bliver også
tid til ferie. Hos os bliver ferien for manges
vedkommende brugt på politiske rejser:
Grønland, Svalbard, Kiruna, Færøerne og
Bruxelles får alle besøg af sommeraktive
radikale folketingsmedlemmer. I Radikale

på foråret. For os er sommeren starten på
efteråret. Sommeren skal nemlig bruges til
forberedelse og den sidste finpudsning af
vores landsdækkende "Tag ansvar"kampagne. Derfor er sommeren
begyndelsen på noget nyt og spændende,
og forhåbentlig begyndelsen til en periode
med stort fokus på Radikale Venstre, vores
udmeldinger og vores mærkesager.
Margrethe Vestager
Læs mere

Ikke se, ikke høre, ikke tale...

... om efterlønnen. For
mindre end en måned
siden var den tys-tys. Nu
snakker alle om den. Hvad
skete der egentlig?

Et simpelt spørgsmål fra Margrethe
Vestager fik i juni efterlønnen ud af den
politiske kummefryser. Margrethe ville
vide, hvor de 15 milliarder kroner skulle
komme fra, når nu LO selv har aflivet
enhver reformtanke, og medlemmerne
ikke vil give de 12 ekstra minutter.
Men hvad er det med den efterløn? Vi
har svarene.
Læs mere

Den radikale fortælling
Radikale Venstre skal atter
indtage rollen som
Danmarks progressive
midterparti og appellere til
en bredere del af den danske
befolkning end nu. Sådan
lyder hovedbudskabet fra
den gruppe, der står bag en

politisk næstformand i
Odense Susanne Ursula
Larsen, giver her en status
på "Den radikale fortælling."
Læs mere

fornyelsesproces af den
radikale fortælling.
Tovholder på projektet,

Radikale Venstres nye logo
Mens folketingsvalget rykker
tættere på, har Radikale
Venstre forberedt ny visuel
identitet.
Farven magenta bliver den
bærende farve. Farven, de
fleste kalder pink, men som i
grunden er en unik farve
præcis mellem rød og blå.
Magenta bliver støttet af
farverne blå, gul, orange,

grøn og rød. Med den nye
visuelle identitet vender B'et
tilbage - efter en kort,
genstridig pause. Det
såkaldte navnetræk er
skåret ned til "radikale". Og
placeret sammen med B'et i
en boks udgør det vores nye
logo.
Læs mere

Hunde vælger liste B
Og så en lille sommerhistorie: På Grundlovsmødet
i Århus i juni blev det
dokumenteret, at hunde
vælger liste B. Her er det
Vika på tre år, der har
forelsket sig i partiet. Vikas
ejer er Sander Jensen, der er
formand for Århus Radikale
Vælgerforening. Sander er
overbevist om, at

Vika vælger liste B, fordi
"Radikale Venstres og Vikas
temperament passer
sammen - med lige dele
kærlig hengivenhed og skarp
årvågenhed".
Se billede
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