1. marts 2012

Radikale Venstres Uffe
Elbæk har haft et mål, lige
siden han satte sig i
kulturministerstolen i
oktober 2011: at bidrage
til, at kunsten og kulturen
bliver sat afgørende på
det samfundsmæssige
landkort.

Således skal det om fire år føles ligeså
naturligt at tale om kunst og kultur, når
vi taler om hvad Danmark skal leve af i
fremtiden, som at tale om uddannelse,
grøn teknologi og velfærd. Her fortæller
Uffe Elbæk Radikal Politiks læsere,
hvordan han vil opnå det mål samtidig
med, han tackler sin største udfordring
som minister: den økonomiske krise.
Læs mere

Reportage: Møder med Manu
Hvad gør en folketingskandidats baggrundsgruppe,
når dens arbejde bærer
frugt, kandidaten opnår valg
og oven i købet får en
ministerpost? Det spørgsmål
har Manu Sareens
kampagnefrivillige stillet sig,
og svaret blev etableringen
af to baggrundsgrupper for

ministerområderne
ligestilling og kirke. De to
grupper mødtes med Manu
Sareen og udviklede ideer og
konkrete initiativer i
fællesskab. Læs her en
reportage fra møderne.
Læs mere

Nu skal vi se på roadpricing
Den meget omdiskuterede
trængselsring rundt om
København bliver ikke til
noget. Det betyder, at der
skal tages andre midler i
brug for at afhjælpe
hovedstadens trafikale
trængsel. Den radikale
trafikordfører Andreas
Steenberg vil arbejde for at
få indført roadpricing

hurtigst muligt. Roadpricing
vil nemlig udover at mindske
trængslen også nedbringe
transportens enorme
udledning af CO2.
Læs mere

Kom med til Fællesudvalgsdag
Lørdag d. 17. marts afholder
Radikale Venstre endnu
engang fællesudvalgsdag på
Hotel Nyborg Strand. På
fællesudvalgsdagen mødes
syv åbne udvalg, der
diskuterer så forskellige ting
som uddannelse,
bæredygtighed og kirkeforfatning blandt andet. De
radikale ministre og

ordførerne fra
folketingsgruppen er også
inviteret - og du kan også
komme med.
Læs mere

Teknologi skal effektivisere offentlig sektor
"Digitalisering er et redskab.
Det bliver så godt som vi har
fantasi til at forestille os. Og
den vigtigste drivkraft er
borgerne selv." Sådan lød
det bl.a. fra Margrethe
Vestager, som sammen med
repræsentanter fra det
offentlige Danmark den 29.
februar deltog i en åben

høring om visioner og
potentialer for digitalisering i
det offentlige. Læs her om
regeringens digitaliseringsstrategi frem mod 2015 og
se resumé af pointer og
debat fra høringen.
Læs mere

Et paradigmeskifte?
Nutiden er kendetegnet ved opbrud og

staterne foregår også mellem

forandringer og potentielle konflikter på nye
områder som fx klimaforandringer, andele af
markeder for danske produkter og skabelse
af nye arbejdspladser i Danmark i
konkurrence med andre stater. En regering
må til stadighed vurdere sine behov for
forandringer for at kunne klare sig i forhold
til andre stater. Konkurrencen mellem

uddannelsessystemerne. Derfor bliver
formålet og meningen med folkeskolen og
de øvrige uddannelser i Danmark udsat for
politiske diskussioner om måder at
organisere skolen og alle uddannelserne på,
der formodes at give de bedste muligheder
for, at Danmark også klarer sig godt i
fremtiden.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Interview: Susanne Ursula Larsen tager
hul på valgkampen

Radikale Venstres
spidskandidat til
kommunalvalget i Odense
i 2013 er en travl dame:
hun er overlæge, mor til
fem, formand for Odense
Teater og hovedbestyrelsesmedlem i bl.a.
Kræftens Bekæmpelse og
Radikale Venstre.

Men alligevel har Susanne Ursula
Larsen fundet tid til at gå i gang med at
planlægge og tilrettelægge næste års
valgkamp, hun står bag en række
politiske udspil sammen med Odense
Radikale Venstre, og så har hun netop
lanceret en ny Facebookside. Senere
følger så en redesignet hjemmeside.
Læs her Radikal Politiks interview med
Susanne Ursula Larsen, hvor vi spørger
hende, hvordan man får tid til det hele.
Læs mere

København vil skabe "Danmarks bedste kampagne"
Beskæftigelses- og
Integrationsborgmester Anna
Mee Allerslev og hendes
frivillige kampagnegruppe

nær og fjern til en dag med
oplæg, debat og workshops
på Københavns Rådhus. Her
kan du læse en reportage fra

har en ambitiøs målsætning.
De vil skabe ”Danmarks
bedste kampagne” op til
kommunalvalget i 2013.
Derfor havde de d. 11.
februar indbudt frivillige fra

dagen og få et indblik i, hvad
det vil sige at planlægge og
køre en valgkamp.
Læs mere

Vi stoler. Også på kommunerne.
Hvordan giver man
kommunerne mest mulig
frihed og sikrer, at de
prioriterer hensigtsmæssigt
og holder sig indenfor de
økonomiske rammer –
samtidig? Det spørgsmål var
overskriften for et
debatarrangement, som
Radikale Venstre i
Nordjylland afholdt d. 20.

februar, hvor Marianne
Jelved, vicekommunaldirektør Jørgen Litske
Petersen og professor Peter
Munk Christiansen var blandt
oplægsholderne. Læs
byrådsmedlem Daniel Nyboe
Andersens reportage fra
aftenen.
Læs mere

Bliv medlem af sundhedsudvalget
På hovedbestyrelsesmødet i
marts er der forslag om
nedsættelse af et
Programudvalg for Sundhed
og Forebyggelse. ’Kernen’ i
et programudvalg er en
skrivegruppe, som vælges af
hovedbestyrelsen. Hvis du
ønsker at være kandidat ved
dette valg, så send en mail
til både

hanne.e@jakobsen.mail.dk
og Susan.Nicolas@ft.dk
senest 14. marts, med 10-15
linjers motivering om
interessen for eller kendskab
til emnet ”sundhed og
forebyggelse”. Læs status for
resten af Radikale Venstres
udvalg her:
Læs mere

Margrethe Vestager: Danmarks mest magtfulde kvinde?
Månedsmagasinet
Eurowoman har mødt
Radikale Venstres formand
Margrethe Vestager. Det er
blevet til et langt og
personligt interview med
kvinden, som Eurowoman
kalder "2011’s måske mest

Vestagers opvækst, hendes
personlige stilrevolution,
ægteskab og moderskab,
den økonomiske krise – samt
hvordan det føles, når landet
bliver grebet af "Margrethefeber".

folkelige politiker".
Undervejs falder snakken
både på Margrethe

Læs mere

Støt vores valgfond
Forberedelserne til næste
valgkamp er allerede i gang.
Og du kan være med til at
gøre en forskel. Du kan
nemlig støtte vores valgfond
med et fast månedligt
bidrag. Med Nets'
betalingsservice kan du
overføre et fast beløb hver
måned til valgfonden. Det
gør både den radikale

folketingsgruppe og mere
end 1.000 radikale
medlemmer. På den måde
får partiet mulighed for bl.a.
at lave kampagner og købe
annonceplads også mellem
valgene.
Tilmeld valgfond
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