Medlemstal på himmelflugt

Verdens grønneste regering

Valgkampen 2011 var en stor succes
for Radikale Venstre – på mange
måder. Ikke nok med at partiet gik
4,4 procentpoint frem, næsten
var
s
n
a
fordoblede sit mandattal, blev det
Tag
næststørste parti i regeringen og sikrede sig hele 6 ministerposter. Nej,
medlemmerne strømmede også til, mens valgkampen
rullede.

Den nye regerings klimapolitik bliver
“den mest ambitiøse på det grønne
område i verdenshistorien”. Det siger
Martin Lidegaard, Radikale Venstres nyudnævnte klimaminister. Martin Lidegaard sad i Folketinget for Radikale Venstre i perioden 2001-2007
og var fra 2008 til 2011 formand for den grønne tænketank Concito.

Således har Radikale Venstre sagt velkommen til over
1000 ny medlemmer, siden daværende statsminister
Lars Løkke Rasmussen trykkede på valgknappen og
udskrev folketingsvalg den 26. august. Det er en medlemsfremgang på 12,5 %. Der er nu omkring 9.000 danskere, der kan kalde sig medlem af Radikale Venstre.

Med Lidegaard i spidsen vil regeringen stramme de danske
mål for CO2-reduktioner, således at Danmark allerede i
2020 skal udlede 40 pct. mindre CO2 end i 1990. Det
svarer til en reduktion på knap 28 mio. ton CO2 i forhold
til 1990. I 2050 skal Danmarks energiforsyning være helt
uafhængig af fossile brændsler. Blandt regeringens øvrige
målsætninger er, at halvdelen af det danske elforbrug skal
komme fra vind i 2020.

Det er det højeste tal i mere end fire år.

Programudvalg
Radikale Venstres Programudvalg for
Regions- og sundhedspolitik har næsten afsluttet sit arbejde med et regionspolitisk program. Det forventes
færdigbehandlet på hovedbestyrelsesmødet den 3. december.
Der er i øvrigt udvalg om udenrigspolitik, om uddannelse
og forskning og om kultur, og programudvalg om
bæredygtighed, om de langsigtede perspektiver for den
økonomiske model og om kirkeforfatning. Disse udvalg holder møde på Nyborg Strand på fællesudvalgsdagen 12. november. Udvalgene er åbne for ethvert
medlem af Radikale Venstre. Tilmeldte medlemmer får
rejserefusion efter gældende regler. I møderne deltager
også radikale ministre og folketingsmedlemmer. Tilmelding til udvalgskoordinator på tlf. 49 22 51 81 eller
på hanne.e@jakobsen.mail.dk

Smartphone-vinder fundet
I sidste nummer af Radikal Politik
opfordrede vi alle medlemmer af af
Radikale Venstre til at sende deres
e-mailadresse til det radikale sekretariat, så medlemsdatabasen kunne
blive opdateret og forkerte og forældede e-mailadresser kunne blive
slettet. I den forbindelse satte vi en smartphone på
højkant. Præmien er nu blevet udtrukket og den heldige
vinder blev Gunner Fyhn fra Herning, der modtager en
smartphone.
Han kan nu sammen med alle de andre, der har opdateret
deres kontaktoplysninger se frem til at modtage alle de
gode services som fx ugebrev, nyhedsbrev samt anden
nyttig information. Hvis du som medlem har rettelser til dine kontaktoplysninger, kan du altid skrive ind til
rvkieg@ft.dk
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En sejr der forpligter

Nye tider
Det er nye tider for Danmark!
En ny regering med Radikale ministerposter og
masser af indflydelse. Og med et regeringsgrundlag, hvor vi tænker på helheden samtidig
med, vi moderniserer Danmark. Og hvor retningen er klar:
På grundlag af en troværdig og ansvarlig økonomisk politik kan vi omstille Danmark grønt –
så vi kan skabe muligheder for alle, tage hånd
om de mest udsatte og sårbare borgere. En del
af vejen er at flere får mere og bedre uddannelse. Vi vil sikre borgerrettigheder. Alt sammen gennem reformer, der ruster os til fremtiden.
For os er det helt afgørende, at den danske
konkurrenceevne bliver styrket. Det gør vi
blandt andet gennem en bredtfavnende reform
af skatteområdet, som regeringen tager hul på
næste år. Fuldt finansieret vil vi sænke skatten
på arbejde, så den enkelte borger får mere ud
af en ekstra arbejdsindsats.
Regeringsgrundlaget udstikker også rammerne
for en ny og moderne udlændingepolitik. Vi vil
gøre op med pointsystemer, uværdige indvandringsprøver og evigt skiftende regler, der
holder voksne mennesker fra at få deres ægtefæller til Danmark
(Foto: Scanpix / Peter Elmholt)

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at datoen
15. september 2011 vil få en helt særlig plads i
Radikale Venstres historieskrivning. For sejren
på denne valgaften var i sandhed af historiske
dimensioner. Med 9,5 % af stemmerne og 336.698
kryds på landets stemmersedler fik partiet sit
bedste valg i 38 år. I alt var der 159.537 flere
danskere, som valgte at stemme radikalt, end
der var ved sidste folketingsvalg. Det betyder, at
Radikale Venstre nu kan kalde sig Folketingets
fjerdestørste parti.
Men sporerne skræmmer. De flotte tal ligner til forveksling
den radikale valgtriumf i 2005, hvor partiet præcis som
nu gik fra 9 til 17 mandater. Blot to år efter var hele
fremgangen forsvundet.
Radikal Politik har mødt to eksperter inden for dansk
politik, Ekstra Bladets kommentator Hans Engell og
redaktør på Skive Folkeblad, Ole Dall, for at få deres bud
på, hvad den aktuelle vælgersucces skyldes – og ikke
mindst hvordan den opretholdes.
Flere årsager til sejren
Ifølge Hans Engell skyldes dette års valgsejr først og
fremmest de radikales evne til at stå fast:
”Dette er resultatet af et dygtigt og målrettet arbejde,
hvor Radikale Venstre har formået at stå fast på sin egen
politik, også de gange hvor samarbejdspartnerne i S
og SF temmelig arrogant kørte sololøb. Man stod også
fast på sine mærkesager, da man valgte at gå med i
tilbagetrækningsreformen, selvom det kunne fremstå
som om, man holdt hånden under Lars Løkke. Dét er
politisk mod, og det har vælgerne kvitteret for,” siger
Hans Engell.
Ole Dall mener, at Radikale Venstres markante afstandstagen til blokpolitikken også har været med til at
sende stemmetallet på himmelflugt:
”Vælgerne var trætte af blokpolitikken efter 10 lange år
med VKO. Forårets efterlønsforlig var en understregning
af radikal classic: ’Det afgørende er ikke, hvem man samarbejder med, men hvad man samarbejder om’. Og
især Margrethe Vestager er braget igennem som stærk

formidler med budskabet om at bekæmpe blokpolitikken.
Det gik rent hjem.”

evnen til at bevare selvstændigheden på trods af regeringsdeltagelsen:

Afgørende forskel fra 2005
Selvom der er iøjnefaldende ligheder mellem radikales
situation i 2005 og 2011, så er der alligevel en afgørende
forskel. Flertallet er skiftet og partiet kommet i regering.
Det giver medieeksponering og synlighed til politikken.

”Jeg mener, den selvstændige radikale midterprofil for
alt i verden skal fastholdes. Man skal ikke begå samme
fejl som SF, der har arbejdet alt for tæt sammen
med Socialdemokratiet. Kommer man for tæt på
sammensmeltning, er der fare for nedsmeltning!”

”I 2005 kunne den radikale fremgang ikke bruges
synligt, da VKO bevarede flertallet. Efter dette valg er R
til gengæld i en nøglerolle. Økonomi og reformer spiller
samtidig en langt mere central rolle end i 2005, og på
det felt er Radikale Venstre åbenlyst på hjemmebane og
har en høj troværdighed i befolkningen,” mener Ole Dall.

Hans Engell advarer dog mod at lade selvstændighedslysten løbe løbsk:

En del af løsningen
Men netop Radikale Venstres store succes med at
få brandet sig som partiet, der har økonomien som
mærkesag, kan vise sig at være et tveægget svær. Ifølge
Ole Dall vil de radikale således blive bedømt i langt
højere grad end de øvrige regeringspartier på, hvordan
økonomien udvikler sig:
”Der er høje forventninger til, at netop de radikale kan
rette op på økonomien, mens S-SF ikke lider under samme
forventningspres fra vælgerne.”
I en tid hvor de økonomiske udsigter er dystre, kan dette
være en vanskelig rolle for Radikale Venstre.
På den anden side kan det fokus på stram økonomisk
politik, som krisen har skabt, også være med til at give
radikale et enormt vælgerrygstød, påpeger Hans Engell:
”Jeg tror, de fleste vælgere oplever, at den økonomiske
krise kan vare årtier endnu. Det vil sige, at hvis radikale kan
bevare den økonomiske troværdighed, som man har fået
opbygget, hvor man står som garanten for en balanceret
og fornuftig politik, så vil R være et omdrejningspunkt
mange år fremad, uanset om der er rødt eller blåt flertal.
I den position vil partiet blive set som en del af løsningen
i en krisetid, og det vil give et stort vælgergrundlag.”
Nøglen til at bevare fremgangen
Ifølge Ole Dall ligger nøglen til at bevare fremgangen i

”Historisk har radikale en fantastisk evne til, bedst som
det går godt for partiet, at skyde sig selv i foden og
komme med nogle helt skæve meldinger. Jeg tror, det er
vigtigt, at man ikke bliver for kålhøgen og ikke opleves
som arrogant i forhold til de andre regeringspartier.
Radikale Venstre skal fremstå som nogen, der stabiliserer – ikke destabiliserer – regeringssamarbejdet. S-SF slikker sår i øjeblikket ovenpå deres skuffende valgresultater.
Derfor må radikale vise sig lidt overskudsagtige lige
nu, for ellers kan det godt lægge bunden til nogle
problemer, som kommer til at trække igennem denne
valgperiode.”
Gode kort på hånden
”Den radikale opgave bliver nu at leve op til løftet om
at gøre op med blokpolitikken og sigte mod de brede
løsninger. Jeg ser Radikale Venstre som det parti i
regeringen, som har nemmest ved at komme i dialog
med de borgerlige partier og med erhvervslivet, og det
er selvfølgelig en position, som skal udnyttes. Og hvis
det ikke lykkes, hvis blå blok ikke samarbejder, så skal det
synliggøres, at det er deres valg, og ikke fordi regeringen
holder dem ude,” siger Hans Engell.
Men skal man tro Ekstra Bladets kommentator, vil
generationsskiftet dog efterlade partiet godt rustet til at
tackle de udfordringer, som fremtiden uden tvivl vil byde
på:
”Radikale Venstre har fået et meget stærkt ministerhold
og en uhyre stærk folketingsgruppe. Alene det, at man
har fået en hel stribe af stærke, veluddannede, dygtige
mennesker i Tinget gør, at man sidder med nogle rigtig
gode kort på hånden.”

Målet er, at lovgivningen skal være klar og
rimelig. Administrationen skal være gennemsigtig og forudsigelig, og vi vil behandle vores
medmennesker med ordentlighed og respekt.
Mennesker og mangfoldighed er ressourcer for
det danske samfund.
Regeringsgrundlaget er måske det mest gennemarbejdede i nyere dansk politik, og inden
for hvert område har vi sat os ambitiøse mål.
Vi bevæger os ind i en ny tid i dansk politik.
Med en ny, samarbejdende regering takket
være masser af radikale stemmer. Vi kan alle
klappe os selv på skulderen for den indsats, der
blev lagt i valgkampen. En præstation, som vil
gå over i partiets historie, hvor alle – fra græsrødder, frivillige og kandidater til lokalforeninger og formænd/kvinder – ydede en stor indsats. Tak.
Det er Radikale Venstre, når vi er bedst:
Vi tager ansvar!

Margrethe Vestager

Tingets ny

Valgsejren den 15. september 2011 har sendt en h
og på ministerkontorerne. Radikale Venstre har få
yngste folketingsgruppe. Mød alle de nye og kend
vil bruge deres nye stilling til.
Af Jesper Boe Jensen

Hvad kommer den nye regering
til at betyde for Danmark?

Hvad vil du særligt bruge dine nye
ordførerskaber til at kæmpe for?

Vi får en ny udlændingepolitik, og vi fastholder en økonomisk ansvarlig reformkurs, der skaber rum til investeringer i
socialpolitik, forskning og uddannelse.
Det bliver også en regering, der skal
samarbejde hen over midten.

På trafikområdet skal vi levere CO2-reduceringer, og derfor skal vi have løst problemerne med DSB, skabe bedre forhold for
cyklisme og regulere bilismen. På erhvervsområdet skal vi have gang i skabelsen
af nye jobs indenfor turisme, det grønne
område og kreative industrier.

Der bliver tale om en ny politik til en ny tid.
Det bliver ikke specielt nemt. De økonomiske kurver vender alle den forkerte vej.
Men politik er mere end økonomi – og
regeringsgrundlaget har store ambitioner
når det gælder bæredygtighed, sundhed,
forskning og uddannelse. Endelig er det
saliggørende, at der kommer en ny udlændingepolitik og at udsatte prioriteres.

Jeg mener, det er en politisk opgave at give
den enkelte mulighed for at blive herre i sit
eget liv gennem uddannelse og selvforsørgelse, men også at det er en politisk opgave
at skabe samfundsstrukturer, der understøtter sunde valg. Livsstilssygdomme fylder
rigtig meget i sygdomsbilledet i Danmark,
og vi bør derfor skabe incitamenter så det
sunde valg bliver det lette valg.

En ny regering kommer til at have fokus
på straf, der virker. Det bliver slut med
uduelig symbolpolitik, som ikke virker.
Resocialisering kommer igen i højsædet,
så vi forhåbentlig kan skære ned på antallet af gengangere i fængslerne.

Jeg vil kæmpe for, at vi ikke glemmer retssikkerheden. I en tid med større og større
fokus på beføjelser til PET og politi er det
vigtigt, at vi står vagt om vores basale frihedsrettigheder. Derudover er efterskolerne, højskolerne og friskolerne hjerteblod
for mig, og deres vilkår vil jeg kæmpe for.

Andreas Steenberg
• Erhvervsordfører
• Trafikordfører
• Landdistriktsordfører
Alder: 28. Bopæl: Herning

Camilla Hersom
• Gruppesekretær
• Sundhedsordfører
• Fødevareordfører

Hvordan vil dit liv ændre sig, nu
hvor du er blevet MF’er?

Hvad er det bedste ved at være
blevet folketingsmedlem?

Jeg kommer til at være meget i København, hvilket gør at jeg kan være mere
sammen med mit gymnasieslæng, som
er flyttet derover. Til gengæld kommer
jeg til være mere væk fra min familie og
kæreste. Det bliver hårdt.

Det er et stort privilegium at være med
til at vedtage forbedringer for Danmark.
Vi er en del af regeringen og derfor kan
vi få vedtaget vores politik. Det glæder
jeg mig til at være med til, efter ti år med
dårlig politik uden radikal indflydelse.

Grænserne mellem arbejde og fritid
bliver nok endnu mere udviskede end de
allerede var for mit vedkommende. Og
så bliver et nok nødvendigt med endnu
mere koordination på hjemmefronten.

At få indflydelse på Danmarks udvikling
og retning.

Jeg er 20 år gammel, så det har vendt op
og ned på alt. Jeg kommer pludselig til
at bo meget af tiden i København. Mine
planer for studie er uklare. Arbejdsugen
er blevet længere. Men det hele er en
drøm, og den lever jeg nu og her. Og jeg
nyder det.

Min hobby er blevet til et fuldtidshverv.
Det er et kæmpe privilegium. Jeg har
mulighed for at dyrke min interesse uden
at skulle bekymre mig om så mange
andre ting. Samtidig har jeg nu mulighed
for at sætte handling bag ordene og føre
gode radikale idéer ud i livet.

Jeg vil få en travlere hverdag i et helt
nyt miljø og i en helt ny by. Derfor er jeg
nødt til at opgive nogle af mine interesser fra mit tidligere mere fleksible liv som
studerende, eksempelvis mit frivillige job
som lektiehjælper og voksenven i Aarhus
udsatte boligområde Gellerup-parken.

Det bedste er, at jeg nu er kommet
tæt på det centrum, hvor man laver de
store politiske linjer for en masse af de
ting, jeg tidligere har arbejdet med på
frivillig basis – inklusion, medborgerskab
og foreningsliv, som, jeg mener, skal
ses både social-, bolig-, uddannelses- og
kultur-politisk.

Der bliver mere tryk på kalenderen og
mindre tid til fritidsinteresser og hjemlig
hygge. Men det er ok. Det handler så om
at blive rigtig god til at prioritere og blive
mere effektiv. Jeg kender jo til at være en
offentlig person fra mit arbejde i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, men det bliver
nok også mere markant fremover.

Det bedste er, at jeg som radikal kan
være med til ændre retning på samfundsudviklingen. Det er fantastisk at være
med i det radikale generationsskifte. De
fleste i gruppen er gode radikale venner
som jeg har kendt i mange år. Og så er
det er stort at få Christiansborg som
arbejdsplads.

Siden jeg begyndte i gymnasiet, har jeg
brugt det meste af min fritid på politik,
så det er et stort privilegium, at det nu
er mit arbejde, så jeg kan bruge al min
tid på det .

At jeg har fået min egen stol i folketingssalen! Som folketingskandidat har jeg
lavet masser af kampagner, skrevet læserbreve og været på virksomhedsbesøg,
men nu får jeg chancen for at følge
politikken til dørs i folketingssalen og i
udvalgene. Det bliver helt fantastisk!

Jeg får nok lidt mere travlt. Men mit
kommunalpolitiske hverv i Kolding var
nærmest et fuldtidshverv, så jeg er vant
til at bruge mit liv på at føre radikal
politik. Nu bliver det selvfølgelig på en
anden måde, og journalisterne er noget
mere barske, end jeg er vant til.

At være så tæt på magtens centrum og
have så stor indflydelse på rigtig mange
menneskers liv i forhold til de love vi vedtager, det er meget spændende, men
også et enormt ansvar, som jeg oprigtigt
har stor respekt og ydmyghed overfor.

Jeg håber ikke, at det ændrer sig særligt
meget. Min lille familie er fortsat klart
det vigtigste for mig, og jeg forsøger at
finde en balance mellem tillidshvervet i
Folketinget og familieliv. Der går nok et
stykke tid, før tingene falder lidt i hak.

Det er sgu meget fedt at få lov til at
præge tingene indefra. Og så er det nu
slet ikke så ringe at være meget ombejlet af journalister, selvom jeg lige skal
vænne mig til at skulle sige systematisk
nej tak så mange gange om dagen. Og
så er vores gæve folk fra sekretariatet
bare så seje!!

Alder: 40. Bopæl: Hellerup

Jeppe Mikkelsen
• Retsordfører
• Ordfører f. Nordisk Råd, Grønland
og Færøerne
• Ordfører f. højskoler, efterskoler
og friskoler
Alder: 20. Bopæl: Nær Horsens

Jeg håber, at den nye regering kommer
til at gøre tre ting betydeligt anderledes
end VKO: 1) Styrke det brede samarbejde, 2) skabe en anden retorik og stemning om det udefrakommende og Danmarks plads i Europa og verden samt
3) følge ambitiøse planer til dørs!

Liv Holm Andersen

Jeg vil kæmpe for, at vi følger op på vores
målsætning om ligestilling af fysiske og
psykiske lidelser samt at der skabes plads til
sindslidende på arbejdsmarkedet. Som ordfører for udsatte børn og unge vil jeg gerne
se på, hvordan vi styrker børns rettigheder,
mens jeg som integrationsordfører gerne vil
arbejde videre med integrationens samspil
med frivillighed og foreningsliv.

Denne regering bliver en helt ny start for
Danmark, fordi udsynet og åbenheden
vender tilbage, miljø og bæredygtighed
bliver omdrejningspunktet for udvikling
og vækst, tillid til fagpersoner vil erstatte
unødig kontrol, og krisebevidstheden i
befolkningen baner vejen for reformer.

Jeg er blevet miljøordfører, udviklingsordfører og menneskerrettighedsordfører. Det
er en fantastisk platform til at arbejde for
bæredygtig omstilling både i Danmark og
globalt. Især vil jeg kæmpe for, at vi igen får
inddraget civilsamfundet i arbejdet med at
gøre omstilling til noget der vedrører alle.
Og så skal menneskerettighederne igen
forsvares offensivt.

At vi får et Danmark, der står sammen.
Som der så rammende står i regeringsgrundlaget: ”Frihed for den enkelte, lige
muligheder for alle, fællesskab, respekt
og tolerance er vores værdier. Når vi
bøjer os mod hinanden, får vi styrke. Og
når vi tænker på helheden og ikke på
særinteresser, opnår vi det, alle troede
var uopnåeligt.”

Uddannelsesdebatten skal handle mindre
om kontrol og ranglister og mere om
det, der virker: Læring. Vi skal satse på
varierede læringsformer, spændende
undervisningsmaterialer og kreative
læringsmiljøer. Som forbrugerordfører vil
jeg kæmpe for gennemsigtighed, retssikkerhed og forbud mod farlige stoffer og
kemikalier.

Jeg tror, den nye regering vil genindføre
det brede samarbejde og inddrage dem,
der ved, hvor skoen trykker. Den danske
model har sin styrke i, at foreninger og
organisationer bliver hørt og bidrager til
løsning af de opgaver, problemer og fornyelser, samfundet har brug for. En regeringsførelse, som er præget af folkestyre i stedet for af topstyring og markedstænkning.

Jeg glæder mig til at være finansordfører
og blive inddraget i regeringens arbejde
med reformer for at nå de visionære mål
i regeringsgrundlaget og gradvist nå en
holdbar og stabil økonomi til glæde for
os alle.

Jeg er sikker på, at vi igen bliver stolte
af at fortælle at vi kommer fra Danmark,
når vi rejser i udlandet. At vi igen får et
Danmark præget af tolerance, åbenhed
og frisind. Udsatte grupper vil få det langt
bedre de næste år, da den nye regering,
som noget af det allerførste, vil afskaffe
fattigdomsydelserne og afsætte mange
penge til bedre psykiatribehandling.

At de forskellige ressortområder bliver
langt bedre til at samarbejde på tværs,
ligesom vi har været vant til det i kommunerne gennem de sidste år. Fx bør
socialpolitik og kulturpolitik tænkes
meget mere i sammenhæng, for ofte kan
kulturen bruges som ”social løftestang”.

Det nye regeringsgrundlag bliver et godt
afsæt for, at vi kan få genoprettet vores
økonomi og skaffet ekstra hoveder på
vores arbejdsmarked. Derudover håber
jeg, at vi kan få lagt kontraktpolitikken
og i graven til fordel for gennemtænkte
løsninger uanset om vi taler om økonomi
eller hensynet til vores udsatte børn.

Som ordfører for skat og arbejdsmarked får
jeg travlt, fordi der skal gennemføres store
reformer på begge områder. Jeg håber, at
jeg kan medvirke til løsninger, som giver
et tilstrækkeligt stort arbejdsudbud, så
vores velfærdssamfund får den nødvendige
finansiering. Derudover håber jeg på at
bidrage til et enklere skattesystem og en
mere gennemskuelig beskæftigelsespolitik.

•
•
•
•
•

Integrationsordfører
Kommunalordfører
Boligordfører
Psykiatriordfører
Ordfører for udsatte børn
og unge

Alder: 24. Bopæl: Århus

Lone Loklindt
• Miljøordfører
• Udviklingsordfører
• Menneskerettighedsordfører
Alder: 41. Bopæl: Frederiksberg

Lotte Rod
• Uddannelsesordfører
• Forbrugerordfører
Alder: 26. Bopæl: Esbjerg

Marianne Jelved
• Gruppeformand
• Finansordfører
Alder: 68. Bopæl: Lyngby

Marlene Lorentzen
•
•
•
•

Socialordfører
Kulturordfører
Kirkeordfører
IT-ordfører

Alder: 35. Bopæl: Kolding

Nadeem Farooq
• Skatteordfører
• Arbejdsmarkedsordfører
Alder: 35. Bopæl: Høje-Taastrup

ye radikale

helt ny samling radikale profiler ind i Folketinget
ået 17 mandater, seks ministre og Christiansborgs
dte ansigter her og bliv lidt klogere på, hvad de

Hvad kommer den nye regering
til at betyde for Danmark?

Hvad vil du særligt bruge dine nye
ordførerskaber til at kæmpe for?

Vi er tilbage på sporet, både hvad angår
holdbarhed, omstilling og menneskelighed. Det betyder meget. Vi vil forandre Danmark.

En international retsorden – og en helt ny
standard for klima- og energipolitik.

Rasmus Helveg
Petersen
• Udenrigsordfører
• Klima- og energiordfører

Hvordan vil dit liv ændre sig, nu
hvor du er blevet MF’er?

Hvad er det bedste ved at være
blevet folketingsmedlem?

Dramatisk. Jeg skal bruge al min arbejdskraft på politik, og jeg skal lægge sytten
års erhvervserfaring i mølposen. Og jeg
skal lære at jeg ikke er chef længere!

Indflydelse er det, der gør det hele værd.
At blive taget med på råd og få indflydelse er det eneste der virkelig tæller.
Men jeg elsker Christiansborgs miljø og
ser frem til hver dag i de krogede korridorer.

Nu er mit mangeårige engagement blevet til mit job. Det betyder flere arbejdstimer og flere forpligtelser, men det er
rigtig fedt!

At jeg kan være med til at forandre og
tage ansvar. Det forpligter helt vildt.
Og det er godt. Jeg har hele livet levet
efter, at man ikke har ret til at sætte sig
på bagerste række og kritisere, hvis man
har ressourcer til at engagere sig for at
forandre tingenes tilstand. Nu er jeg her.

Hverdagen begynder at hænge lidt bedre
sammen, når det politiske liv og arbejdslivet smelter sammen. Før var det svært
både at forene politik, arbejde og familie.

Det bedste er, at jeg kan sætte handling
bag ord. Man kan godt blive træt af at
have en holdning til alting, hvis man
alligevel ikke har midlerne til at få dem
gennemført.

Hvordan vil dit liv ændre sig, nu
hvor du er blevet minister?

Hvad er det bedste ved at være
blevet minister?

Markant. Har jo deponeret mit liv på
Asiatisk Plads. Men det er et kæmpe
privilegium, at få hjælp fra de mange
gode medarbejdere i Udenrigsministeriet. Giver store muligheder for at sætte
en dagsorden, udforme politik, gøre en
forskel.

At kunne gøre lidt mere for mange af
de mennesker, jeg har mødt i verdens
fattige lande – mennesker der var sultne,
fattige, bange, men også glade, gæstfrie
og fulde af håb og drømme.

Det er et umådeligt stort privilegium og
ansvar at få lov til at stå i spidsen for den
grønne omstilling på klimaområdet. Det
kommer til at lægge beslag på alle mine
ressourcer mange timer i døgnet, men jeg
vil gøre alt hvad jeg kan for at bevare en
ydmyg tilgang til opgaven – og for at få
tid til også at suge energi fra mine egne
private solceller: Familien og vennerne.

En minister kan kun flytte på verden, hvis
det lykkes at lave de rigtige alliancer og
strategier. Det er vigtigt at arbejde med
nye politiske oplæg eller love, men den
virkelige forandring sker først, når det
lykkes at få den politiske proces rigtigt
forankret i brede dele af Folketinget og
samfundet. Det er svært, men fantastisk
når det sker.

Det ændrer nok hastighed. Jeg vil stadig
være Manu, men det bliver nok svært at
nå de samme ting i hverdagen, som jeg
gjorde tidligere. Jeg tror, jeg skal blive
bedre til at prioritere og organisere,
så jeg kan følge med i en ny og travl
hverdag.

Det er at være med på et super kompetent hold bestående af ministre, MFere,
et stærkt radikalt bagland og med en
klog og dygtig politisk leder. Det er fedt
at være en del af.

Et markant større og meget konkret ansvar. Og der er ikke mindre arbejde end
før, for at sige det lidt på jysk ...

At gode fælles løsninger kan blive til
virkelighed. At vi sammen kan gøre en
positiv forskel for andre mennesker.

Min dag er planlagt fra morgen til aften.
Især her i starten har det været hektisk.
Jeg har brugt meget tid på at sætte mig
ind i mit ministerområde, og at mødes
med repræsentanter for studerende, rektorer, erhvervslivet, ordførere osv. Og så
skal jeg snart rundt og besøge en masse
uddannelsessteder.

Det er fantastisk at kunne være med til
at sætte kursen for Danmark. Jeg er glad
for at stå i spidsen for alle videregående
uddannelser, og at jeg kan være med til
at ruste Danmark og danske unge til en
fremtid, hvor globaliseringen spiller en
stadigt større rolle.

Det er klart, at jeg skal tænke lidt mere over,
hvordan jeg fremstår i det offentlige rum.
Det er slut med at køre over for rødt på cykel,
også selvom det er midt om natten. Og mine
udtalelser forpligter mere end en almindelige
politikers. Men jeg lader altså ministerbilen
stå så meget jeg kan, og tager cyklen i stedet.

At jeg har mulighed for at møde så utroligt mange fantastiske mennesker fra kulturens og politikkens verden. Og at jeg
samtidig kan være stemme for alle dem,
der ikke har en stemme og ikke er inde i
varmen. For eksempel de unge og dem,
der ikke har en stor institution i ryggen.

Alder: 43. Bopæl: København NV

Økonomisk genopretning, investeringer
i fremtiden, klimaet og vores børn, og
en ny og opmuntrende åbenhed overfor
verden.

Jeg håber, at den vil skabe håb og tillid.
Under Fogh var der penge nok, men stemningen var til gengæld præget af mistillid
til de offentligt ansatte og mistænkeliggørelse af udlændinge. Vi vælter os ikke
længere i penge, men til gengæld kan vi
skabe en ny og mere positiv stemning.

Sofie Carsten Nielsen

At få EU og Europa ind i folketingets arbejde,
ikke kun Europaudvalgets, så det bliver politisk og dermed interessant for andre end EUnørderne. At få gjort plads til de gode idéer
og lysten til at eksperimentere. Alt det vi i DK
har særligt gode forudsætninger for. Og at
gøre op med myten om, at vi har ligestilling i
DK, og at der kun er arbejde at gøre i forhold
til udsatte indvandrerfamilier.
Vi skal have medmenneskeligheden og
respekten tilbage i udlændingepolitikken,
og forsvarspolitikken skal renses for indenrigspolitisk symbolpolitik.

• Gruppenæstformand
• Europaordfører
• Ordfører for videregående 		
uddannelser og forskning
• Ligestillingsordfører
Alder: 36. Bopæl: Købehavn

Zenia Stampe
•
•
•
•
•

Udlændingeordfører
Forsvarsordfører
Medieordfører
Indfødsretsordfører
Grundlovsordfører

Alder: 32. Bopæl: Nær Hillerød

Hvad kommer den nye regering
til at betyde for Danmark?

Hvad vil du særligt bruge din nye
ministerpost til at kæmpe for?

Er stensikker på, at vi kan genskabe et
åbent og udadvendt Danmark med et
stærkt engagement i verden, i menneskerettigheder og miljø. Et Danmark
der i langt højere grad møder udfordringerne med samarbejde og sammenhold.

Jeg vil være rettighedsminister – styrke
fattige menneskers mulighed for selv at
kæmpe for de rettigheder, de har – retten til
mad, skolegang, sundhed og til et liv i frihed
og værdighed.

Forhåbentlig vil den nye regering være
i stand til at genindføre det arbejdende
folkestyre, så vi kan samle brede politiske
flertal for de dybtgående reformer, der
presser sig på inden for især klima/miljø,
økonomi og uddannelse.

I de næste ti år har vi en unik chance for at
skrive et lille stykke dansk verdenshistorie,
hvis vi reducerer vores udledninger af drivhusgasser med 40% - og samtidig gør det til en
god forretning. For mig er det afgørende, at
alle dele af Danmark, både i Folketinget, i
erhvervslivet og blandt borgerne har størst
muligt ejerskab til den proces. Der skal støbes
et bredt fundament for at omstillingen lykkes.

Jeg tror, at vi i høj grad kommer til at se
en regering, der vil give danskerne tillid
til politikerne igen. Radikale Venstre er
gået i regering, fordi vi vil være med til at
træffe de nødvendige valg. Der skal tages
nogle store beslutninger om samfundet og
økonomien, og danskerne har brug for en
regering, der tør gøre det.

Det er vigtigt, at vi giver homoseksuelle
lige rettigheder til ægteskab. Det vil
jeg kæmpe for. Derudover vil jeg gerne
sætte mit præg på ligestillingsdebatten,
så den bliver nuanceret og ikke bare
sort/hvid.

Meget. Det er en ny vej for Danmark. Med en
ansvarlig og troværdig økonomisk politik som
grundlag kan vi skabe bedre sociale forhold,
en ordentlig og rimelig politik for udenlandske ægtefæller, mennesker som må flygte til
Danmark m.fl. Vi skal skabe lige muligheder
– blandt andet gennem mere og bedre uddannelse til flere. Alt det samtidig med en
gennemgribende grøn omstilling.

At regeringsgrundlaget bliver til virkelighed. Vi er en del af en mindretalsregering, så vi skal tage ansvar for at skabe
flertal for politikken.

Vi vil sætte en ny kurs for Danmark. Danmark
skal åbne sig mod verden. En ny udlændingepolitik og en helt ny stemning tager allerede form. Vi vil lave reformer, så vi kan satse
benhårdt på uddannelse og forskning, som
forudsætning for vækst og beskæftigelse.
Samtidig er det et opgør med VKO’s blok- og
kontraktpolitik. Vi vil søge det brede samarbejde.

I det nye ministerium samler vi alle videregående uddannelser for at fremme samarbejdet på tværs, så der bliver færre blindgyder
for de unge studerende. Jeg glæder mig til at
arbejde med kvaliteten af uddannelserne på
alle niveauer. Og så er den nye nationale innovationsstrategi mit hjertebarn. Vi skal udnytte
vores styrkepositioner, så nye arbejdspladser
opstår, hvor de gamle forsvandt.

Højere til loftet og åbne vinduer. Det
hele har været lidt indeklemt og nationalistisk i de sidste ti år. Nu åbner vi op
imod verden og nye ideer.

Det er rigtig vigtigt for mig, at vi får skabt
bedre vilkår for vækstlaget i kulturen og at
vi får prioriteret anderledes. Jeg ser kulturen
som fuldstændigt afgørende for Danmarks
fremtid, og jeg vil være med til at sætte fokus
og træffe de svære beslutninger.

Christian Friis Bach
• Udviklingsminister
Alder: 45. Bopæl: Ganløse

Martin Lidegaard
• Klima- og energiminister
(ikke medlem af Folketinget)
Alder: 44. Bopæl: København

Manu Sareen
• Kirke- og Ligestillingsminister
Alder: 44. Bopæl: København

Margrethe Vestager
• Økonomi- og indenrigsminister
Alder: 43. Bopæl: København

Morten Østergaard
• Uddannelsesminister
Alder: 35. Bopæl: København

Uffe Elbæk
• Kulturminister
Alder: 57. Bopæl: Frederiksberg

En ny politisk virkelighed
Kære partifæller
Lad mig starte med at lykønske jer.
Vi har fået en ny folketingsgruppe. En ny regering. En ny
politisk kurs. Et nyt Danmark.
I Radikal Ungdom vil euforien ingen ende tage. Vi har
fået 17 magenta mandater, maksimal radikal indflydelse
på regeringsgrundlaget, og en skatteminister fra SF, som
vil lette på topskatten. Det føles, som om hele verden er
blevet radikal!
Vi står nu foran en ny politisk virkelighed. Radikale
Venstre er ikke længere i opposition. Det er Radikal
Ungdom dermed heller ikke. Vi har brugt de sidste 10
år på at opbygge en stærk kampagneorganisation, som
har arbejdet determineret mod at få et nyt flertal. Nu er
målet nået. Dette stiller store krav til, at vi skal efterleve
vores idealer. Det er nu, vi skal levere.
For de fleste af Radikal Ungdoms medlemmer er det svært
at huske, hvordan den politiske virkelighed så ud før VKO.
Før der blev slået skår i Danmarks internationale anseelse.
Før forelskede danskere blev landsforvist. Og før viljen til
reformer forsvandt.
Radikal Ungdom må derfor nytænke sin position i det
politiske landskab. Vi skal skabe nye relationer, ny retorik
og en ny selvopfattelse. Forholdet til Radikale Venstre
skal også ses efter i sømmene. Men uanset om der skal
udvikles politik eller laves kampagner, vil Radikal Ungdom
fortsat være den naturlige sparringspartner.
Dette er året, hvor Radikal Ungdom kan fejre 100 års
jubilæum. Vi kan se tilbage på 100 år, hvor Radikal
Ungdom skiftevis har råbt op og bakket op. Men der er
konsekvent blevet insisteret på, at Radikale Venstre skulle
gå til roden og tage fat på de principielle debatter.

Radikale Venstres nye næstformand Sofie Carsten Nielsen og gruppesekretær Camilla Hersom (Foto: Kim Vadskær)

‘Plejer er helt klart død’
Radikale Venstre har fået
ny gruppeledelse. Garvede
kræfter er repræsenteret,
da Margrethe Vestager er
politisk leder og Marianne
Jelved gruppeformand.
Men med Sofie Carsten
Nielsen som næstformand
og Camilla Hersom som
gruppesekretær er fornyelsen
også sikret. Radikal Politik
har mødt de to nye MF’ere
for at høre, hvor den radikale
folketingsgruppe er på vej
hen oven på valgtriumfen
den 15. september.
Interview af Jesper Boe Jensen
Hvordan vil I karakterisere den nye folketingsgruppe?
Camilla: ”Der er en fantastisk entusiasme og gejst i
gruppen og en enorm åbenhed. Det bliver en styrke for
os. Vi kommer til at bruge hinanden fra starten og sparre
på kryds og tværs.”
Sofie: ”Enig. Vi er her ikke for at konkurrere, vi er her for
at løfte hinanden.”
Der er jo kun to medlemmer, som har prøvet at sidde i
Folketinget før. Er den nye gruppe uerfaren?
Camilla: ”Det er rigtigt, at størstedelen af os ikke har
parlamentarisk erfaring. Men jeg synes, vi skal glæde os
over, at vi har fået et bredt generationsskifte.”
Sofie: ”Der er bestemt en masse fordele ved, at vi er så
mange nye. Plejer er helt klart død, og kan ikke genoplives.
Og det kan altså være ret sundt.”

Effektivisér uddannelserne
Danmarks nye uddannelsesminister,
Morten Østergaard fra Radikale Venstre, vil effektivisere området for videregående uddannelser, således at fleunge får en længerevarende uddannelse.
Bl.a. åbner uddannelsesministeren op for, at studerende kan begynde deres studier allerede om vinteren, samt
at de skal have mulighed for, at tage tre semestre om året
i stedet for to.

Hvordan har I fordelt ordførerskaberne og posterne i
ledelsen?
Camilla: ”Ordførerskaberne blev fordelt efter, hvad folk
havde lyst til at kaste sig over. Det er min fornemmelse,
at der er rigtig god tilfredshed med det hele vejen rundt,
fordi man netop har kunnet melde ind med det, man
ønskede sig.”
Sofie: ”Dannelsen af gruppeledelsen var på samme måde
også en meget åben proces. Vi, der gerne ville være med
i ledelsen, kunne tage en snak med hinanden og gruppen
om, hvilke behov og forventninger gruppen har til, hvad
en ledelse skal trække. Derfor tog processen måske også
lidt tid, men det er fordi, det hele vejen igennem har
været dialogbaseret og transparent.”
Hvad er den store, overordnede opgave for Radikale
Venstres folketinggruppe?
Camilla: ”Opgaven bliver at holde regeringen op på
regeringsgrundlagets mange flotte målsætninger, som jeg
godt synes, Radikale Venstre kan være bekendt at tage en
god del af æren for. Når man læser regeringsgrundlaget,
så er der jo en stærk radikal melodi.”
Sofie: ”Det er vigtigt for os i gruppen – også i forhold
til det radikale bagland – at vi er dem, der tænker ti
skridt frem i forhold til, hvor regeringen befinder sig, og
prøver at fremlægge visioner og løsninger på nogle af de
udfordringer, som kommer. Hvor skal Danmark være om
20 år, om 50 år? Der tror jeg, at vi kan finde en særlig
radikal rolle, nemlig som fremtidspartiet, der hele tiden
kigger frem og ikke bruger så meget krudt på at rode
rundt i fortiden.”
Og hvad er ledelsens overordnede opgave så?
Sofie: ”Netop fordi vi har alle de her gode kræfter i
gruppen, så er det vigtigt, at ledelsen sørger for, der er en
retning. At man kan se, hvor er det jeg kan bidrage som
medlem af gruppen, hvor spiller mine kræfter bedst ind.
Det vigtigste er, at vi ikke bliver tolv satellitter, der flyver
i hver vores retning. At vi ikke sidder hver for sig og laver
noget, som måske er rigtig godt, men som i sidste ende
ikke kan bruges i det samlede arbejde.”

Camilla: ”Meget af gruppens konkrete politiske arbejde
kommer faktisk ikke til at foregå fra Folketingets talerstol.
Det kommer i stedet til at foregå i samarbejde med en
minister inden et forslag bliver lagt frem. Du vil ikke se,
at regeringen fremlægger et forslag, hvor så den radikale
ordfører sidder og ser helt forbavset ud og ikke har været
inddraget.”

Nyborg Strand Stævne 2012

Homovielser allerede i 2012

Blandt oplægsholderne er klimakommissær Connie
Hedegaard. Derudover finder årets første partilederdebat
vanen tro også sted på stævnet. I år er debattanterne
Margrethe Vestager, Villy Søvndal fra SF og de konservatives Lars Barfoed. Alle kan deltage på Nyborg Strand
stævnet.

Men det må ikke blive på bekostning af kvaliteten af
uddannelserne, understreger Morten Østergaard.

Tilmelding sker via Radikale Venstres hjemmeside radikale.
dk/ns12

Radikal Ungdom vil sikre, at samarbejdet går over
midten. Rødt er ikke bedre end blåt. Demokrati er ikke
flertalsvælde. Demokrati fordrer debat. Ikke blot om det,
der stemmes om i dag, men også om det, der stemtes om
i går og det, vi måske skal stemme om i fremtiden. Radikal
Ungdom vil være den vagthund, som sikrer, at Radikale
Venstre ikke bliver en magthund.
Det bliver derfor Radikal Ungdoms fornemmeste opgave
at huske Radikale Venstre på, at Vi lytter. Vi stoler. Vi tror.
Vi samarbejder. Også når vi bestemmer.
Ditte Søndergaard,
Formand for Radikal
Ungdoms hovedbestyrelse

Hvis vi kigger på jeres arbejde fremadrettet, hvad skal
I så konkret i gang med nu?
Sofie: ”Vi har lagt nogle lange aftengruppemøder over de
næste to måneder, hvor vi sætter os ned og i fællesskab
lægger en overordnet strategi. Når det er på plads, så tror
jeg, vi vil begynde at se politiske udspil fra den radikale
folketingsgruppe.”
Camilla: ”Jeg ser også i høj grad min stilling som
bindeleddet til landsforbundet. Jeg har jo selv været aktiv
i 20 år, siddet i Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget,
så jeg føler, at det er afgørende, at vi har landsforbundet
med. Jeg synes fx, vi skal have nogle helt klare strategiske
tanker på, hvad Radikale Venstres opgave er på lokalt
niveau, så vi kan ruste partiet til det kommende
kommunalvalg. Og der tror jeg, at vi kan få et rigtig godt
samarbejde op at stå mellem os på Christiansborg, dem
der sidder ude i landet og så landsforbundet.”

For første gang i ti år har Radikale Venstre både en
folketingsgruppe og et ministerhold. Hvordan koordinerer man arbejdet?

Ministeren mener, at når andre skal bidrage til samfundet
ved at blive længere på arbejdsmarkedet, er det kun
fair, at de unge også bidrager ved at komme hurtigere
igennem uddannelsessystemet. Derfor skal de begynde
tidligere og gennemføre hurtigere.

Disse ord er stadig aktuelle. Radikal Ungdom bakker derfor
op om at alle fire EU-forbehold sendes til afstemning, og
at 24-års-reglen skal afskaffes.

Valgresultatet var jo imponerende, men der er vel
altid plads til yderligere fremgang. Hvordan får vi den?
Sofie: ”Den får vi kun ved hele tiden at sige det, vi
virkelig mener. Vi skal være dem, der altid siger det
nødvendige men sommetider upopulære, og konstant
er søgende i forhold til fakta, eksperter, viden – alt det
som vi blev belønnet for i denne valgkamp, men som vi
nu skal bygge ovenpå. Og det gør man ikke ved at tænke
i meningsmålinger og dag-til-dag fremgang. Så går det
galt. Man må tage det lange, seje træk. Jeg tror, vi kan
blive større ved ikke at tænke på, at vi skal blive større.”

Er I parate til alt det?
Sofie: ”Jeg vil gerne understrege, at vi er et team af fire
sammen med Margrethe Vestager og Marianne Jelved.
Langt hen ad vejen er Marianne en mentor for os, der kan
lære os en masse, og derfor er vi utrolig glade for, hun er
med. Jeg tror, vi udgør en god blanding af nye kræfter og
uvurderlig erfaring.”

Året er ved at gå på hæld, og
det betyder, at Radikale Venstres
traditionsrige Nyborg Strand Stævne
nærmer sig med hastige skridt.
Stævnet bliver i år holdt weekenden
7.–8. januar 2012 under overskriften
Den nye verdensorden: Magt, vækst
og forandring? Som altid foregår arrangementet på Hotel
Nyborg Strand på Fyn og byder blandt andet på taler,
oplæg, politisk debat og en festlig middag.

I det radikale medlemsblad, Det Frie Ord, formulerede
sparekasseassistent Thorvald Christensen Radikal Ungdoms rolle således i 1911: “Lad det være de unges
opgave at puste asken bort hver gang den begynder at
kvæle gløden i den radikale politik”.

Danmark har fået en ny kirkeminister.
Og det vil betyde mærkbare ændringer i den måde, tingene hidtil har
kørt på i den danske folkekirke.
Den nye minister, Radikale Venstres
Manu Sareen, der samtidig er blevet
minister for ligestilling, vil således som noget af det første
arbejde på et lovforslag, der vil give homoseksuelle par
ret til at blive viet i folkekirken.
Emnet er en mærkesag for Manu Sareen, og han håber, at
den første homovielse kan blive forrettet allerede næste
år. Når det sker, lover han at være med til at kaste ris på
de nygifte.
Et stort flertal af befolkningen støtter homovielser,
men den nuværende lovgivning forbyder folkekirken og
trossamfund i Danmark at vie to mennesker af samme
køn.

Støt valgfonden
Valget er overstået. Nu skal vi forberede os til det næste. 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
har både den radikale folketingsgruppe og mere end
1.000 radikale medlemmer gjort.
På den måde får partiet bedre mulighed for bl.a. at
lave kampagner og købe annonceplads også mellem
valgene.
På den måde bliver Radikale Venstre stærkere gennem mikrofundraising. Og således får partiet bedre
mulighed for bl.a. at lave kampagner og købe annonceplads også mellem valgene. Gå ind på radikale.dk/
valgfond og tilmeld dig.
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