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Jelved: Værdigheden
er tilbage i dansk politik

Formand for Radikale Venstres folketingsgruppe Marianne Jelved (Foto: Jacob Nielsen / Scanpix)

Siden valget i september
har den radikale folketingsgruppe og de radikale ministre fået gennemført en
række markante mærkesager. Foruden Marianne
Jelved består gruppen ellers
næsten kun af nyvalgte
folketingsmedlemmer. Men
folketingsgruppen besidder
en ”naturlig parlamentarisk
dygtighed,” forklarer gruppeformand Marianne Jelved
og gør status over en travl
politisk sæson.
Af Anne Nyhus

For nylig blev der afholdt afslutningsdebat i folketingssalen. En debat der officielt markerede folketingsårets afslutning, selvom det politiske arbejde
på Christiansborg fortsætter ufortrødent flere uger
fremadrettet. Samtidig var det en debat, der markerede, at en politisk sæson lakker mod enden.
Radikal Politik mødte Marianne Jelved, der siden
1987 har haft sin gang på Christiansborgs gange, til
en samtale om den nye folketingsgruppes første
politiske sæson. Om politikken, der er blevet
gennemført siden september sidste år. Og om det
paradigmeskifte, der er sket i dansk politik, siden ti
års VKO-styre er blevet afløst af S-R-SF ved magten.
”Siden valget har vi gennemført en række vigtige
love. Det glæder mig blandt andet, at vi har fået
afskaffet fattigdomsydelserne. De var en skamplet
på en holdning, der ellers i årtier har præget det
danske samfund. Nemlig holdningen om at vi ønsker
et vist ligeværd. På den måde har vi fået værdigheden tilbage i dansk politik, ” siger Marianne Jelved.
Den radikale gruppeformand lister flere radikale
sejre op: Fertilitetsbehandlingen, som det offentlige
igen betaler. Brugerbetalingen på tolkebistand, der

er blevet fjernet. Det ambitiøse og politisk brede
klima- og energiforlig.
Fokus på fællesskab
”Det er ingen hemmelighed, at vi har haft travlt.
Rigtig, rigtig travlt,” fortæller Marianne Jelved og
roser folketingsgruppens arbejde. For selvom regeringen kun har siddet otte måneder, har både radikale ministre og menige folketingsmedlemmer
opnået meget:
”På for eksempel børne- og undervisningsområdet
har Lotte Rod som ordfører fået gode præciseringer
ind i loven om inklusion. Hvor skolevæsenet de
seneste ti år har handlet om kontrol og mistillid til
lærerne, bliver der nu fokuseret på børnene og det
fællesskab, de skal lære at blive en del af,” siger Marianne Jelved.
Også udenfor Christiansborgs mure bliver det
bemærket, at den nye regering fører en anderledes
politik end den, der er blevet ført de seneste ti år.
”Helt overordnet er det positivt, at strømmen af
lovgivningsmæssige stramninger på udlændingeområdet er brudt, og at tonen i politiske udspil og

▷

▷ lovforslag er blevet væsentligt mindre stigmatise-

Liv Holm Andersen, psykiatriordfører: ”Psykiatriske patienter
har ikke samme gode adgang
til behandling som de, der er så
uheldige at brække et ben. Vi har
derfor styrket psykiatrien markant
og tilført området 830 mio. kr.
i perioden 2012-2015. Pengene skal bl.a. sikre, at
børn og unge får langt hurtigere hjælp end i dag. ”

rende,” siger Andreas Kamm, der er generalsekretær
i Dansk Flygtningehjælp.

Hos den grønne tænketank, Concito, hilser man ligeledes regeringens linje velkommen.

”Klima- og energipolitikken
er blevet ekstremt ambitiøs.
Regeringen har lavet et
energiforlig, der rækker
langt frem i tiden og som
er politisk bredt funderet.”

Nadeem Farooq, skatte- og arbejdsmarkedsordfører: ”På arbejdsmarkedsområdet har vi bl.a.
afskaffet fattigdomsydelserne, gennemført tilbagetrækningsreformen og vedtaget en ambitiøs
regelforenkling for ledige, virksomheder og ansatte i jobcentre. Jeg har desuden
været med til at indføre en særlig jobpræmie for
langtidsledige borgere. De får nu en kontant belønning på op til 600 kr. ekstra om måneden ved at være
i beskæftigelse. På skatteområdet er den udskældte
multimedieskat rullet tilbage, og så er der udsigt til,
at vi omsider kan begrave iværksætterskatten. Det
er en skat, som jeg lige siden valget, har kæmpet
inderligt imod.”

Thomas Færgeman, direktør i Concito
”Klima- og energipolitikken er blevet ekstremt ambitiøs,” siger direktør i Concito, Thomas Færgeman.,
og uddyber: ”Regeringen har lavet et energiforlig,
der rækker langt frem i tiden og som er politisk
bredt funderet. Det er en anerkendelse af klimaproblematikkens alvor.”
Ny gruppe – stor erfaring
I den radikale folketingsgruppe er det ikke parlamentarisk erfaring, man svælger i. Kun Margrethe
Vestager, Morten Østergaard og Marianne Jelved
var valgt ind før efteråret 2011. Med andre ord: Den
radikale folketingsgruppe var uhyre grøn, da den
tiltrådte tilbage i september sidste år.
”Alle har skullet vænne sig til den politiske kultur her
på Borgen,” siger Marianne Jelved og fortæller,
hvordan både ordførere og ministre har brugt tid på
at lære deres rettigheder og pligter:
”Først når man kender spillet på Borgen, kan man få
mest mulig indflydelse.”
Trods et overtal af politiske vårharer i gruppen, er
det gået hurtigt med at skaffe sig indflydelse,
fortæller Marianne Jelved. For hvor mange i den
radikale gruppe er nye på den politiske scene, har de
til gengæld bred erfaring fra andre steder i
samfundet.
”Folketingsgruppen har udvist en naturlig, parlamentarisk dygtighed. De er ikke skolet i det politiske
system, men alligevel har de formået hurtigt at
påbegynde det parlamentariske arbejde,” siger
Marianne Jelved med henvisning til de mange
poliske mål, der allerede er opnået. Gruppeformanden uddyber:
”Det er kendetegnende for vores gruppe, at ordførerne ikke giver sig uden videre. Og det gør dem til
dygtige forhandlere. Desuden er især de lidt yngre
medlemmer gode til at forstå, at budskaber skal
være spiselige i pressen.”

”Det er kendetegnende for
vores gruppe, at ordførerne
ikke giver sig uden videre.
Og det gør dem til dygtige
forhandlere.
Gruppeformand Marianne Jelved
Ordentlighed er et must
Da Marianne Jelved bliver bedt om at beskrive folketingsgruppen med få ord, falder svaret prompte.
”Der er god tone, loyalitet og ordentlighed. Og det
er mit klare indtryk, at der er tillid MF’erne og ministrene imellem. Vi har tradition for fortrolighed og
god ånd i partiet, og det synes jeg er lykkedes til
fulde i gruppen,” siger hun.
Ifølge Marianne Jelved kan den nuværende folketingsgruppe ikke sammenlignes med tidligere
grupper.
”Vi har fået en helt ny type gruppe, for medlemmerne var næsten alle uden parlamentarisk skoling
inden valget. Det kan godt være, det lyder højtravende. Men jeg er virkelig stolt af vores folketingsgruppe,” siger Marianne Jelved.

(Foto: Jacob Nielsen/Scanpix)

Radikale sejre
siden valget
Radikal Politik har bedt de radikale ordførere om at
komme med eksempler på sejre indenfor deres områder. Her følger et udpluk.
Andreas Steenberg, erhvervs-,
trafik- og landdistriktsordfører:
”Vi har fået elektrificeret mellem Esbjerg og Lunderskov. Vi har
desuden fået lavet en udviklingspakke, der skaffer milliarder i risikovilligkapital til små og mellemstore virksomheder samt landbrug.”
Lotte Rod, børne- og undervisningsordfører: ”Vi har afsat 500
millioner kroner til bedre normeringer på dagtilbudsområdet.
Midlerne er tænkt som første
skridt mod en øget kvalitet på
dagtilbudsområdet bl.a. ved, at
der over tid stilles krav om minimumsnormeringer.
Vi har desuden afsat 500 millioner kroner til et itløft i folkeskolen og 10 millioner kroner i en pulje til
digitale læringsformer og pædagogik i folkeskolen.
Vi åbner igen for gruppeeksamener i nogle fag fra
skoleåret 2012/2013. Og så styrker vi de tosprogede
elever, idet vi har igangsat et udviklingsprogram for
tosprogede elever og udvidet Tosprogs-Taskforcen,
som rådgiver skoler, dagtilbud og fritidsordninger i
hele landet.
Sofie Carsten Nielsen, uddannelses- og ligestillingsordfører: ”På
uddannelse og forskning er der
afsat flere midler til forskning ved
fordelingen af globaliseringsreserven i finanslov 12. På ligestillingsområdet har vi etableret en ny
model for at få flere af det underrepræsenterede
køn i bestyrelser. Og på EU-området har vi ratificeret
finanspagten, der skal genskabe tilliden til europæisk
økonomi og derfor også betyder enormt meget for
tilliden til dansk økonomi.”
Camilla Hersom, sundhedsordfører: ”Vi har fået afskaffet egenbetaling på kunstig befrugtning.
Desuden har vi genindført gratis tolkebistand hos læge og på
sygehus. Dialogen mellem læge
og patient er afgørende for en effektiv behandling, og tolkegebyret var derfor helt i
modstrid med fundamentale principper i sundhedsvæsenet. Også sundheden for stofmisbrugere tager
vi nu hånd om, idet vi opretter stofindtagelsesrum.
Og med den nye rygelov sikrer vi bl.a., at der ikke
bliver røget på institutioner og skoler, hvor der er
børn under 18 år.”

Lone Loklindt, miljøordfører:
”Kommunerne er blevet pålagt at
lave klimatilpasningsplaner. Desuden kan et rejsehold rykke ud
at rådgive kommunerne. Derudover er der vedtaget en lov om
klimalokalplaner, som forenkler
lokalplanlægningen og gør det muligt at bruge klimatilpasning og forureningsrisiko som begrundelse
for lokalplanlægning. Vi har igangsat flere initiativer
som beskytter grundvandet og det rene drikkevand,
herunder ændring af pesticidafgifterne, som skal
medvirke til at reducere belastningen fra sprøjtegifte, beskyttelse af de boringsnære zoner og hjælp
til kortlægningen af dem samt flere midler til skovrejsning.”
Hans Vestager, socialordfører:
”Vi har genindført børnechecken for storfamilierne. Mens VKregeringen under pres fra DF
indførte loft over børnechecken
for at ramme børnerige indvandrerfamilier, lader vi igen pengene følge antallet af børn. På den måde sikrer vi, at
børnerige familier ikke diskrimineres længere.”
Jeppe Mikkelsen, retsordfører:
”Regeringen har fjernet en af
VK-regeringens helt store symbolpolitiske tidsler og genindført
retssikkerheden for fiskere og alle
andre, der bruger kniv i deres arbejde. Regeringen har fjernet den
minimumsstraf i knivlovgivningen, der bl.a. betød, at
en mand blev sendt i fængsel i 7 dage, fordi politiet
fandt to hobbyknive i hans bil, som han brugte i sit
arbejde på en tankstation.”
Rasmus Helveg Petersen, klima- og energiordfører: ”Vi har
gennemført et meget ambitiøst
energiforlig. Det betyder, at vi
får reduceret brugen af kul med
50 procent, øget andelen af vindstrøm til 50 procent, og vi får
andelen af vedvarende energi i Danmark op på 34
procent. Samtidig reducerer vi vores CO2 -udledning
med 34,5 procent i forhold til udledningerne i 1990.”
Zenia Stampe, udlændingeordfører: ”Vi har afskaffet pointsystemet for familiesammenføring
og permanent ophold og indført
nye regler for familiesammenføring af børn. Desuden har vi udvidet Flygtningenævnet med bl.a.
en repræsentant udpeget af Dansk Flygtningehjælp.
Vi har fået oprettet et uafhængigt klageorgan for
familiesammenføring og permanent ophold. Og så
har vi fået nedsat Irak/Afghanistan-kommissioner.”
Hvis du vil vide mere om Radikale Venstre og den
øvrige regerings politiske resultater siden valget i september, kan du læse mere her: http://bit.ly/LzQavD
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Sommerstatus

Vestager banker bankerne

Her ved indgangen til de tunge forhandlinger om trepart og skat, hvor
kommentatorer maler det hele håbløst, så synes jeg lige, det er tid til at
tage en mellemtid på, hvad vi har opnået siden valget i november.
Overordnet set er vi nået igennem ca. halvdelen af regeringsprogrammet.
Det er jo ikke så skidt efter lidt over ½ år. Man kan nævne i flæng klimaaftale, flere studiepladser, bedre familiesammenføring, fjernelse af de
særligt lave kontanthjælpsydelser med mere. Og under de store ligger der
masser af mindre sejre plus blot det vederkvægende i, at DF’s volumenknap er blevet skruet ned med adskillige decibel. Man kan med en vis ro
åbne for nyhederne uden risiko for at blive meget træt meget hurtigt.
Udover de parlamentariske sejre vil jeg især fremhæve selve generationsskiftet. Når jeg en gang om måneden deltager i aftengruppemøde i folketingsgruppen, bliver jeg glad hver gang. Dels pga. den gode stemning i
lokalet og den super konstruktive tilgang til arbejdet hos de nye medlemmer, men også bare fordi det minder mig om, hvor godt vi er sluppet
igennem et generationsskifte, der sagtens kunne være blevet en udfordring. De daglige presseklip giver samme oplevelse af, at alle de nye
medlemmer i den grad arbejder for sagen.
Samtidig oplever jeg en enighed, jeg ikke kan huske fra før, om at det giver
mening at bruge massive ressourcer i den nationale organisation på
kommunal- og regionsvalget. Kommunalvalget er den enkeltbegivenhed i
valgperioden, hvor vi bedst kan påvirke næste folketingsvalg. Jeg var med
på en tur rundt i landet med organisatorisk fokus, og i øjeblikket er der en
tur i gang, hvor folketingsmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere sparrer
med medlemmer over hele landet om de politiske temaer i den kommende valgkamp. Der kommer masser af værdifuldt input på banen.
Selvfølgelig skal vi være opmærksomme på de sædvanlige problemer for
regeringspartier: At det er kommunikativt svært at formulere vores egne
politik, for det som skal følge regeringsgrundlaget, samtidig at vi arbejder
for at implementere regeringsgrundlaget. Det er prisen for succes og som
sådan en spændende udfordring, som jeg imødeser med stor optimisme.
Rigtig god sommer.
Klaus Frandsen
Landsformand

– Vi har givet bank til bankerne,
siger økonomiminister Margrethe
Vestager med et glimt i øjet,
efter hun er kommet i mål med
EU’s nye kapitalkravsdirektiv, som
har været en af regeringens
vigtigste prioriteter under det
seks måneder lange EU-formandskab.
Aftalen sikrer, at EU’s 8300 banker er bedre rustet til
at stå imod kriser i fremtiden og sætter en grænse
for, hvor stor en risiko de kan påtage sig.
Kapitalkravsdirektivet skal nu forhandles på plads
med EU-Parlamentet og kommissionen, så det kan
træde i kraft ved årsskiftet.

Hassan og Grete
Manu Sareen er ikke blot minister.
Han er også en også en yderst
produktiv forfatter. Nu er han
aktuel med endnu en bog, Hassan
og Grete, skrevet i samarbejde
med Jamilla Jaffer.
Bogen giver sit bud på, hvordan lærere og skoleledelse kan bidrage til en vellykket mangfoldig folkeskole, hvor den enkelte elevs potentiale kan udfolde
sig uden skelen til kulturel baggrund.
Bogen analyserer problemet og inkluderer relevant
viden, inspirerende eksempler samt interviews med
elever, forældre, skoleledere og undervisere. Hassan
og Grete er udkommet på Erhvervsskolernes Forlag.

Ny sekretariatsledelse
Radikale Venstres sekretariat på
Christiansborg får ny ledelse per
15. juli. Rasmus Grue Christensen
er ansat som sekretariatschef og
John Bo Northroup er ny souschef.
Rasmus Grue Christensen er 33 år, uddannet cand.
merc.(fil) fra CBS samt MSc. i international politik fra
London School of Economics og kommer fra en stilling som sekretariatschef i Ungdommens Røde Kors.
Han afløser Bo Jeppesen, der nu er PA-direktør i
reklame- og PR-bureauet Conexia.
John Bo Northroup er 45 år, uddannet cand.scient.
pol. fra Aarhus Universitet og har en fortid som
administrerende direktør og selvstændig erhvervsdrivende.

Nyt fra programudvalgene
Programmet om den langsigtede
økonomiske politik blev vedtaget
på hovedbestyrelsesmødet i maj.
Bæredygtighedsprogrammet skal
færdigbehandles efter sommerferien, og i efteråret kommer programmer om arkitektur og planlægning, om sundhed og forebyggelse og om
brugerbetaling i sundhedsvæsenet til høring blandt
medlemmerne, herunder i kommuneforeningerne.
Udvalgene er med få undtagelser åbne for medlemmerne.
Kontakt udvalgskoordinatoren, hvis du ønsker at
være med, f.eks. på hanne.e@jakobsen.mail.dk eller
tlf. 49 22 51 81. De fleste udvalg mødes på fællesudvalgsdagene. Den næste fællesudvalgsdag er planlagt til 3. november.

Frokost over gener
Asger Baunsbak-Jensen, 80
år og tidligere landsformand og Jeppe Mikkelsen,
21 år og nyvalgt folketingsmedlem, mødes med jævne
mellemrum til et stykke
smørrebrød og en snak om
løst og fast. Radikal Politik
fik lov at følge med en
fredag eftermiddag i maj.
Af Jesper Boe Jensen / Foto: Kim Vadskær
København viser sig fra sin mest charmerende side.
Solen banker ned fra en skyfri himmel, og overalt omkring mig flokkes turister, hundeluftere og folk, der har
taget en tidlig weekend – alle vil de nyde det gode vejr.
Det er, som om byen er ramt af kollektiv forårslykke.
Jeg når mit bestemmelsessted, træder tre trin ned og
åbner døren til en helt anden verden: Kanal Cafeen, en
frokostrestaurant af den allerklassiske slags, grundlagt
i 1850’erne og med et interiør, der meget vel kunne
være det oprindelige. De små lokaler er tætpakkede
med malerier, modelskibe, gamle porcelænskander,
stearinlys og røde duge. Stemningen er fantastisk.
Trods sommervejret udenfor har cafeen fuldt hus med
gæster, der spiser smørrebrød og får en lille skarp.
En tjener fører mig gennem rummet, videre gennem
et andet rum, indtil vi når restaurationens bageste
lokale. Helt småt, med blot to borde og intet dagslys.
Med mine 189 cm skal jeg passe på ikke at støde mod
loftet.
”Baunsbak, du har en gæst,” siger tjeneren, der tydeligvis kender den hvidhårede, distingverede herre, der
sidder ved bordet foran mig.
Jeg giver Asger Baunsbak-Jensen hånden. Den 80-årige
præst, tidligere landsformand for Radikale Venstre,
nuværende forfatter og hyperaktiv foredragsholder,
hilser varmt tilbage. Overfor sidder en mand, der er
ung nok til at være hans oldebarn: Jeppe Mikkelsen,
nyvalgt folketingsmedlem for Radikale Venstre og med
sine 21 år yngste mand på tinge.
Samtalen er i fuld gang. Asger spørger Jeppe, om der
er nyt fra hans ordførerskaber. Jeppe fortæller om
planerne om at oprette et særligt børnekontor hos
ombudsmanden. Han spørger Asger, om der er nyt
fra den kirkelige verden angående homovielser. Snakken flyder. Ideer og erfaringer udveksles på tværs af
frokostbordet, som boldene i en bordtenniskamp.
Sådan mødes de med jævne mellemrum, nestor og
benjamin, til smørrebrød og en snak om løst og fast.
Altid på Kanal Cafeen, hvor Asger er kommet i 44 år.
Svarede brev med mail
Jeg spørger dem, hvordan frokostaftalerne er kommet
i stand.
”Da folketingsvalget var afgjort, gjorde jeg, som jeg
altid har gjort. Jeg sendte et håndskrevet brev til
hvert af de nye radikale folketingsmedlemmer, hvor
jeg ønskede tillykke og så med det notabene, at hvis
der var interesse for det, så kunne vi mødes og spise
frokost her på Kanal Cafeen.”
”Og jeg svarede dit brev med en mail,” griner Jeppe.
”Jeg tror nu heller ikke, at jeg kan leve op til din sirlige
håndskrift.”

”Det skal du heller ikke. Håndskriftens dage er endt,”
konstaterer Asger. Jeppe fortæller, at han dog har
været ude at købe en ægte fyldepen, så han som nyt
folketingsmedlem kunne underskrive grundloven med
maner. Asger nikker anerkendende: ”Det var dejligt.
Der er nu noget særligt over fyldepenne.”

”Hos Radikale Venstre har der
altid været højt til loftet. Her
er frisindet, her er rummeligheden. Aldrig diskriminering.
Det synes jeg er vigtigt.”
Asger Baunsbak-Jensen
Samler på radikale politikere
Mens jeg fylder min kaffekop fortæller Asger mig, at
Jeppe ikke er den eneste han mødes med til en frokost
på tomandshånd. Faktisk har den 80-årige i det seneste år haft ikke færre end 32 frokostaftaler med forskellige folk. Journalister, læger, præster, skolefolk.
Og så radikale folketingsmedlemmer. Faktisk har han
mødt så mange radikale folketingsmedlemmer, at det
må nærme sig en eller anden rekord:
”Nogle samler jo på frimærker. Jeg samler på radikale
politikere. Jeg mangler kun Andreas (Steenberg, red.).
Når jeg når ham, så har jeg talt, spist frokost eller drukket kaffe med samtlige radikale folketings- og landstingsmedlemmer og ministre siden 1945. Og det er min
ambition at blive ved med det, så længe jeg lever.”

Den tidligere landsformand læner sig emfatisk ind over
bordet: ”Fra alle de samtaler kan uddrages én fællesnævner ved det at være radikal. Skal jeg fortælle jer,
hvad det er?”. Vi nikker ivrigt. ”Hos Radikale Venstre
har der altid været højt til loftet. Her er frisindet, her
er rummeligheden. Aldrig diskriminering. Det synes
jeg er vigtigt.”
”Det er en smuk ting,” smiler Jeppe.
Ingen generationskløft
Som var det stikordet, kommer tjeneren ind med en
smørrebrødsanretning, der er et postkort værdigt.
Pyntet efter alle kunstens regler. Asger skal ikke have
så meget. ”Jeg er jo en gammel mand. Jeg skal sørge
for at holde mig slank,” griner han. Han nøjes med et
stykke med sild. ”Det er ligesom min farfar. Han er 81
og spiser også altid sild,” siger Jeppe, der er sulten og
har bestilt en varm rødspættefilet med rejer og asparges. Hele molevitten.
De to herrer begynder at tage for sig af retterne. Stemningen ved bordet er god. Ingen tvivl om at Jeppe og
Asger nyder hinandens selskab. Men alligevel kan jeg
ikke lade være med at tænke på, at det ikke kun er et
bord med smørrebrød og to kolde pilsnere, der skiller
dem. Det er også et gab på knap 60 år. En menneskealder. Asger blev radikal landsformand 20 år før Jeppe
overhoved blev født. Jeppe er del af 2011-valgets
generationsskifte. To mennesker, der er så forskellige
steder i livet, kan vel ikke være enige om meget?
”Der er ingen generationskløft. Sådan en bliver kun

rationskløften
ASGER BAUNSBAK-JENSEN
Født 1932 i Nørup Mark ved Holbæk.
Forfatter, foredragsholder og præst.
Landsformand for Radikale Venstre
1971–1974 og valgt til Folketinget for
Radikale Venstre i 1958 og 1984. Har
netop udgivet bogen “80”.
Asger hæver stemmen og glemmer for en stund alt
om silden på tallerknen. Det er tydeligt, at dette er
et emne, han brænder for. Alle ord siges med vægt
og understregning: ”Uddannelse er næsten blevet
en religion i dag. Og det holder ikke. Vi bliver nødt
til at tænke på dem, der ikke kan modtage en uddannelse. Eller oprette en uddannelse til dem. Jeg savner
en lidenskab og forståelse for de svage. Dét er radikalisme. Ja, det og så en stærk økonomi, bevar mig vel,
men det hører vi jo om hele tiden.”
”Jeg kan fortælle dig, Asger, at vi faktisk i øjeblikket
sidder og kigger på noget, vi kalder en fleksuddannelse,” siger Jeppe. Den gamle landsformand kvitterer
med øjne, der lyser af begejstring: ”Nå, det var interessant, må jeg høre om det?”

”Jeg vil sige om Jeppe, at
han er gjort af det stof, hvoraf man laver politikere. Fordi
han er iderig! Og han har
formuleringsevne og en høj
begavelse. Og så har han
også sans for de svage,”
Asger Baunsbak-Jensen

skabt, hvis den gamle hele tiden sidder og siger, at alting var bedre i gamle dage. Det er noget sludder. Det
kan man ikke bruge til noget,” formaner Asger.
Det sociale syn
Jeppe følger op: ”Vi er meget enige. Bestemt. Men
vi kan også godt diskutere. Jeg kun huske, Asger, du
sidste gang nævnte, at du synes, vi skulle være bedre
til at fremvise vores sociale ansvar som parti, nu hvor
der er så meget fokus på økonomien. Der er en stor
kommunikativ opgave i at italesætte, hvorfor Radikale
Venstre så gerne vil have en stærk økonomi. Hvad er
det, vi vil bruge det til?”

”Vi er meget enige. Bestemt.
Men vi kan også godt
diskutere.”
Jeppe Mikkelsen
”Det er rigtigt. Vi profilerer os for meget på økonomi
og for lidt på indlevelse med dem, der har det svært.
Min far var husmand men ikke rask. Han sagde, når du
går ud i tilværelsen, så skal du bøje dig og komme i
øjenhøjde med ham, der ligger ned og ikke kan komme
op at stå. Dét sociale syn, det er ikke stærkt nok i øjeblikket i Radikale Venstre. Husk på, i dag er partiets
folk meget veluddannede. I min ungdom havde vi
også husmænd og arbejdere – folk, som havde kontakt
til det lag af mennesker, som er mest udsatte i vores
samfund.”

Jeppe fortæller længe og detaljeret om det endnu
ikke færdiggjorte forslag, der skal hjælpe de mange,
der enten falder fra eller aldrig kommer i gang med
en ungdomsuddannelse. Vejledere, skræddersyede
forløb, inddragelse af høj- og efterskoler, praktikpladser – der er blot nogle af de ideer, den unge MF’er
præsenterer, akkompagneret af mange anerkendende
udbrud fra den anden side af bordet. Asger kan lide,
hvad han hører.
”Jeg vil sige om Jeppe, at han er gjort af det stof,
hvoraf man laver politikere. Fordi han er iderig! Og han
har formuleringsevne og en høj begavelse. Og så har
han også sans for de svage,”
”Det var pænt sagt,” ler genstanden for rosen.
Demokratiets trussel
Asger skæver til uret. Tallerknerne er ved at være
tomme og frokosten slut. Men der er en ting, han endnu meget gerne vil nå at drøfte.
”Her er en problematik, som jeg håber at kunne diskutere med dig de næste par gange, Jeppe: Demokratiet
står over for sin største trussel siden 2. verdenskrig
i form af den mægtige koncentration af kapital, der
er i banker og hedgefonde, på finansmarkeder osv. i
dag. Nationalstaten får mindre og mindre magt. Om
Europa kan løse problemerne, er jeg stærkt i tvivl om.
Demokratiet magter ikke at styre kapitalen. Og den
trussel bliver værre i din levetid, Jeppe, om 10 år, når
jeg måske er død. Så vil du huske tilbage på vores
samtale i dag.
”Ja, men det er svært, for der er ingen nemme snuptagsløsninger,” svarer Jeppe efter lidt overvejelse.
”Det er nok også en af årsagerne til, at EU famler lidt.
Det kunne være rart hvis man gad committe sig noget
mere til det europæiske samarbejde. Danmark er et

JEPPE MIKKELSEN
Født 1991 i Aarhus. Efterskolelærer.
Valgt til Folketinget for Radikale Venstre i 2011. Ordfører for retsområdet,
højskoler, efterskoler, friskoler, Nordisk
Råd, Grønland og Færøerne

lille land, og vi kan ikke løse problemerne alene. Men
der er også nogle ting, der bliver bedre. Nu har Margrethe (Vestager, red.) fx lige lavet en aftale i EU, der
stiller krav til bankernes kapitalpolstring.”
”Ja, fuldt honnør til ministeren,” udbryder Asger. ”Det
er mere et generelt problem. Jeg læste en artikel om
det på min iPad i går…” Jeppes og mine øjenbryn ryger spørgende mod himlen. ”Ja, jeg er skam på forkant med udviklingen,” smiler den 80-årige. ”Alle de
unge arbejdsløse i Europa, hvor skal de gå hen med
deres lidenskab og desperation? Det arabiske forår var
en stor skuffelse, demonstrationerne mod Wall Street
var en stor skuffelse. Hvis ikke demokratiet giver de
unge et håb, så bliver det til desperation! Nå, hold nu
mund, Asger,” griner han, det det går op for ham, at
passionen har skruet helt op for volumen på hans ord.
”Undskyld, jeg bliver så ivrig, men det er jo vigtig det
her.”
Samtalen fortsætter
Jeppe og Asger drikker af deres øl. Samtalen flyder
videre. Jeppe spørger Asger, hvordan han fejrede sin
80års fødselsdag. Asger spørger til Jeppes familie. De
snakker om de grundlovstaler, de skal holde hver især.
Da frokosten er spist, byder Asger os på kaffe: ”Jeg får
den gratis, fordi jeg er kommet her så længe. 44 år!
Det er knagme længe,” klukker han.
Mens kaffen brygger, går vi udenfor. Fotografen vil
nemlig gerne lige tage nogle billeder i solskinnet.
Vej-ret er om muligt endnu flottere nu. Forårslykken
summer stadig. Jeppe lægger armen om Asger. Deres
samtale er kun lige begyndt.

Møde i Programudvalg for Bæredygtighed. Fra venstre Camilla Hersom, Lone Loklindt, Kåre Albrechtsen og Martin Lidegaard.

‘Her har jeg gjort en forskel...’
Radikale Venstres programudvalg er der oplagte
sted for medlemmer, der
gerne vil prøve kræfter
med politikudvikling. Kåre
Albrechtsen er formand for
et af udvalgene, programudvalget for bæredygtighed. Radikal Politik har
taget en snak med ham
for at finde ud af, hvordan
et program bliver til.
Af Jesper Boe Jensen
Politik? Det er da noget professionelle politikere
laver i folketingssalen på Christiansborg, i ministerkontorerne på Slotsholmen og ved statsministerens
skrivebord. Sådan tænker mange sikkert. Men fordommen holder ikke helt. I hvert fald ikke i Radikale
Venstre. Her har menige medlemmer faktisk rig
mulighed for at præge den politik, der føres.
Et godt eksempel på dette er arbejdet med politiske
programmer.
”Hvis man som menigt medlem gerne vil lave et
stykke politisk arbejde, så er programudvalgene
stedet at melde sig. Det er der, hvor jeg har følt, at
der var mest hul igennem til det politiske system.”
Ordene kommer fra Kåre Albrechtsen. Han er
medlem af Radikale Venstre og formand for partiets
’Programudvalg for Bæredygtighed’.
Bæredygtighedsudvalget fødes
Ideen til et bæredygtighedsudvalg blev født i
forsommeren 2011 blandt et par hovedbestyrelsesmedlemmer. I Radikale Venstres nyhedsbrev blev
interesserede opfordret til at melde sig til at deltage.

På baggrund af de indkomne tilmeldinger blev en
skrivegruppe nedsat og Kåre spurgt, om han ville
sætte sig i formandsstolen. Og der skulle ikke megen
overvejelse til. For Kåre, der til dagligt er sekretariatschef i Miljøministeriet, er bæredygtighed en
mærkesag:

kontakt ind i systemet, hvor man føler, der er en stor
lydhørhed og respekt. På flere af vores møder har vi
haft deltagelse af folketingsmedlemmerne, og på
vores første møde kom Martin Lidegaard. Så sider
man pludselig og brainstormer med en klimaminister. Dét var stort.”

”Bæredygtighed er mit hjerteblod. Derfor var det
oplagt, at jeg meldte mig. Jeg tænkte, hvis ikke jeg
skal byde ind her, hvornår så? Og da jeg så blev
tilbudt formandsposten, sprang jeg til med det
samme.”

Mangler kun Hovedbestyrelsens godkendelse
I marts satte Kåre, skrivegruppen og det øvrige
Programudvalg for Bæredygtighed sidste punktum i
deres program. Det har efterfølgende været i høring
og mangler nu blot at blive godkendt af hovedbestyrelsen, hvilket formentlig sker i august. ”Jeg er
ovenud tilfreds med det program, vi har lavet. Det
indeholder mange konkrete forslag, som jeg tror,
partiet og folketingsgruppen kan bruge. Det er jo
også derfor, jeg og de andre i udvalget har valgt at
spendere vores tid på det. Jeg vil gerne gøre en
forskel, og her har jeg gjort en forskel,” afslutter en
glad udvalgsformand.

Møder via Skype
Han og det øvrige udvalg har været i gang siden
efteråret. Møder er blevet holdt på Nyborg Strand,
lokalt rundt omkring i landet og på Skype. Ideudvekslinger og diskussioner er blevet ført på gruppens hjemmeside og Facebook. Drøftelser og møder
har været åbne for alle interesserede medlemmer,
mens det deciderede skrivearbejde er blevet varetaget af skrivegruppen.
Som formand har Kåre især brugt kræfter på at
bevare gruppens fokus: ”Bæredygtighed er jo et ret
bredt område, så selvfølgelig har der været folk, der
har brændt helt vildt for ét emne og ment, at
udvalget skulle koncentrere sig om det. Andre har
vidst meget om noget andet. Der har min opgave
været at sørge for, vi bevægede os i samme retning.
Men dermed ikke sagt at vi pinedød har skullet være
enige om alt. Vi skal kunne rumme forskellige synspunkter.”
Der skal være plads til alle
Alt i alt har Kåre lagt mange arbejdstimer i bæredygtighedsprogrammet. Nogle af hans udvalgskollegaer har ydet mindst lige så meget. Andre har
arbejdet mere begrænset, mens nogle kun er mødt
op til et enkelt møde. Og det skal der være plads til,
mener han:
”Programudvalgene er en mulighed for at lukke op,
så alle de gode inputs og styrker, der ligger i partiet,
kan strømme ind og blive brugt, uanset hvor meget
tid, den enkelte kan afse. Her får man jo den der

Læs mere om programudvalg på: http://bit.ly/IXHSvu
Læs mere om hvilke programmer der er i høring, og
hvilke nye der er på vej på: http://bit.ly/IYdgvi
PROGRAMUDVALG: Programudvalg nedsættes
efter behov for at udarbejde et program, som
er blevet efterspurgt af fx folketingsgruppen
eller hovedbestyrelsen. Et program er et politikpapir på godt 10 sider, der indeholder
Radikale Venstres målsætninger og midler til
at nå dem inden for et politisk område. Nedsættelsen meldes ud via Radikale Venstres
nyhedsbrev. Herefter kan interesserede melde
sig. Hovedbestyrelsen udvælger en formand og
en skrivegruppe, som tager sig af det egentlige
skrivearbejde. Undervejs afholder udvalget en
række møder og internetdiskussioner, hvor alle
medlemmer af Radikale Venstre er velkomne.
Når programmet er skrevet færdigt, sendes det
i høring, hvilket betyder, at partiets kommunalforeninger og medlemmer får mulighed for at
komme med kommentarer. Til sidst skal Hovedbestyrelsen godkende programmet.

Landsmøde 2012

Støt valgfonden

TID OG STED:
Radikale Venstres landsmøde afholdes den 15.–16. september på Hotel Nyborg Strand i Nyborg.
ADGANG:
Landsmødet er åbent for alle medlemmer og for pressens repræsentanter. Kun de til landsmødet valgte
delegerede har stemmeret. Adgang forudsætter adgangskort (pris kr. 100 både for delegerede og ikke
delegerede). Der er fri adgang for pressen. Adgangskort bliver kun udstedt efter forudgående tilmelding
og vil blive udleveret ved ankomsten.
DELEGEREDE:
De udpegede delegerede skal selv tilmelde sig landsmødet. De er ikke automatisk tilmeldt, selv om
de er indberettet som delegerede af deres forening. Der ydes rejserefusion til de delegerede, idet landsforbundet betaler den del af rejseudgiften (svarende til DSB Standard ekskl. pladsbillet), der overstiger
150 kr. Stemmehæfte bliver udleveret til de delegerede ved ankomsten.
TILMELDING:
Tilmelding er en forudsætning for deltagelse. Tilmelding og bestillinger af forplejning er bindende.
Tilmelding og betaling foretages direkte på www.radikale.dk/lm12 – vær opmærksom på, at der kun
kan tilmeldes én person pr. mailadresse. Bekræftelse på tilmeldingen tilsendes pr. mail.
Har man ikke adgang til internettet, eller har man ikke en personlig mailadresse, kan vi undtagelsesvis
tage imod telefonisk tilmelding på 33 37 47 91 eller 33 37 47 92.
INDKVARTERING:
Værelse bestilles direkte hos Hotel Nyborg Strand - enten på et særligt link på deres hjemmeside, som
kan hentes fra www.radikale.dk/lm12, eller på tlf. 65 31 31 31. Alle spørgsmål vedrørende værelser rettes
direkte til hotellet.
Da værelserne kan blive udsolgt, er en hurtig tilmelding tilrådelig. Der kan vælges mellem nedenstående
indkvarteringsmuligheder. Priserne er inkl. morgenmad (inkluderet ved alle overnatningstyper).
•
•
•
•
•
•

Enkeltværelse, lille (kun meget få)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Enkeltværelse, mellem (kun meget få)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Enkeltværelse, stort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobbeltværelse pr. person  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3-sengsværelse pr. person   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
”Sovesal” (kun få pladser)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Medbring liggeunderlag og sovepose. Håndklæder udleveres)

kr. 505
kr. 630
kr. 825
kr. 475
kr. 383
kr. 110

FORPLEJNING:
Forplejningen bestilles ved tilmeldingen. Bestillingen er bindende. Alle måltiderne er inkl. isvand og
kaffe.
•
•
•

Frokost lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 210
Middag og fest lørdag aften  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 285
Frokost søndag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 210

Procedure for landsmøderesolutioner 2012
– perioden inden landsmødet
Formkrav:
• Resolutionsforslag må maksimum indeholde 150 ord ekskl. overskrift. Eventuel begrundelse må
maksimum indeholde 200 ord.
• Hvert resolutionsforslag skal have minimum 7 og maksimum 20 personer som stillere.
Dog kan en kommune- eller storkredsforening stå alene som stiller, hvis resolutionsforslaget er
vedtaget i den kompetente forsamling.
• Hvert ændringsforslag skal have minimum 7 og maksimum 20 personer som stillere.
Dog kan en kommune- eller storkredsforening stå alene som stiller, hvis ændringsforslaget er
vedtaget i den kompetente forsamling.
• Hvert udvalg kan – hvis det kun fremsætter ét forslag – anvende op til 250 ord i resolutionsteksten.
Et udvalgs forslag indsendes af udvalgsformanden.
• Ved ændringsforslag forstås udelukkende forslag af indholdsmæssig karakter, ikke redaktionel.
Disse krav er ufravigelige.
Resolutionsforslag sendes til radikale@radikale.dk – Sekretariatet bekræfter modtagelsen straks.
Udpluk af resolutionsproceduren:
1 Torsdag den 16. august kl. 9.00 er sidste frist for indsendelse af resolutionsforslag.
2. Fredag den 17. august lægges det indsendte på Hovedbestyrelsens netværk til orientering.
3. Onsdag den 22. august lægges forslagene på nettet med Resolutionsudvalgets indstillinger.
4. Tirsdag den 4. september lægges forslagene på nettet med Hovedbestyrelsens indstillinger og
udsendes til landsmødedeltagerne
5. Mandag den 10. september kl. 9.00 er sidste frist for indsendelse af ændringsforslag. Der skal
henvises til den linjenummerering, der har været anvendt ved udsendelsen af resolutionsforslagene.
6. Tirsdag den 11. september lægges ændringsforslagene med Resolutionsudvalgets indstillinger på
nettet. Ændringsforslagene udsendes ikke til landsmødedeltagerne.
7. Lørdag den 15. september kl. 10.00 ligger ændringsforslagene med resolutionsudvalgets indstillinger omdelt i landsmødesalen.
Uddybning af ovennævnte og proceduren for selve landsmødet kan læses på
www.radikale.dk/lm12.

Næste år skal danskerne til valgurnerne igen. Der er kommunalvalg
og regionsvalg, og det er vores
mål at opnå radikal indflydelse
over hele landet.
Vi har en unik mulighed for at
bruge partiets medvind til at få lokal indflydelse. Vi
skal hjælpe foreninger og kandidater over hele
landet til at føre en god, effektiv og velfungerende
valgkampagne. Men vi kan ikke gøre det uden din
hjælp.
Støt Radikale Venstres valgkampagner. Bidrag nu og
her eller giv et beløb hver måned på
http://radikale.dk/valgfond

EU: Ny udviklingsstrategi
Trods Europas økonomiske problemer er det med udviklingsminister Christian Friis Bach i den
danske EU-formandsstol lykkedes
at få betydelige sejre igennem i
Bruxelles.
Der er således vedtaget en helt ny EU-udviklingsstrategi målrettet mod verdens fattigste lande.
Derudover skal EU’s andre politikområder fra fiskeri
til handelspolitik fremover tage højde for, om de
skader verdens svageste. Og så skal de 15 ”gamle”
EU-lande levere et beløb svarende til 0,7 procent
af bruttonationalindkomsten i udviklingsbistand i
2015.

Til valg på mærkesager
Over 200 radikale aktive har over
foråret diskuteret de fire politiske
mærkesager – økonomi, uddannelse, grøn vækst og mangfoldighed og hvordan de kan bruges
lokalt af kandidater og foreninger.
De sikrer klar kommunikation og pejlemærker for
partiet og giver en ramme for regions- og kommunalvalgene i 2013.
Landsmødet tager arbejdet videre herfra – målet er
et katalog med lokale politiske forslag til mærkesagerne og ideer til events, der kan bruges under
valgene.
Så udnyt muligheden for at sætte dit præg på fundamentet for kommende valgkampe!

Mere retfærdig udligning
Regeringen har indgået aftale
med Enhedslisten om at justere
den kommunale udligning, således at der flyttes 400 millioner
fra større byer til landområderne.
Kommunalordfører Liv Holm
Andersen (R) udtaler: ”Med justeringen får vi et
system, der giver en bedre social balance, mere
retfærdig udligning og som rammer tættere på
kommunernes faktuelle udgifter.”
Samtidig oprettes en social tilskudspulje, som
betyder, at kommuner med mange borgere uden
bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug,
høj arbejdsløshed, kriminalitetsproblemer og lignende bliver stillet bedre.

Ved seks møder har medlemmer skrevet gode ideer ned på gule sedler. Nu skal de deles med andre kandidater i andre kommuner.

Til valg på mærkesagerne
I maj tog Radikale Venstre
hul på forberedelserne til
kommunal- og regionalvalgkampen ved at holde
seks møder rundt omkring
i landet, hvor medlemmerne diskuterede, hvordan
de radikale mærkesager
– Økonomi, uddannelse,
mangfoldighed og grøn
vækst kan bruges lokalt.
Radikal Politik var med, da
mødet i Aalborg løb af
stablen.
Af Anna Riis Hedegaard
Klimaminister Martin Lidegaard kommer småløbende ind ad døren i Regionshuset i Aalborg. Det er en
af de første sommerdage, og ministeren er i kortærmet blå skjorte. Han smiler skævt til de forsamlede aktive radikale medlemmer og tillidsfolk: ”Ja, I
må undskylde, at jeg kommer her i uniform og fuldt
ornat, men jeg kommer altså lige fra Malmø, hvor
jeg var ovre at tale om vores energiaftale,” fortæller
han. Marianne Jelved, der lige har nået en tur i P4’s
studie mellem lufthavnen og aftenens møde, træder
ind i lokalet, det sekund klokken slår halv seks.
Det er mandag d. 21. maj, og omkring 30 radikale
medlemmer og tillidsfolk har trodset fuglene, havecenteret og det gode vejr og taget turen til Regionshuset i Aalborg. De sidder nu ved borde fyldt med
gule sedler og venter på, at Marianne Jelved og
Martin Lidegaard indleder mødet om mærkesagerne
op til kommunal- og regionalvalget. Enkelte kigger
langt efter kaffen og kagen på serveringsvognen,

men det er der ikke tid til nu: ”Så stille som små bitte
mus,” formaner næstformand i storkredsen Gustav
Sieg, ”kan I liste jer op – én af gang – at tage kaffe
og kage, men vi går altså i gang nu.”
Marianne Jelved og Martin Lidegaard forklarer, at
partiet har besluttet at gå til folketingsvalg på fire
mærkesager: økonomi, grøn vækst, uddannelse og
mangfoldighed. ”Det er meget forskellige temaer,”
siger Marianne Jelved, ”men det, der er fælles for
dem, er, at de handler om, at alle mennesker skal
have mulighed for at forme deres egen fremtid.”
Sammen opfordrer de kandidaterne til kommunalog regionalvalgene til at bruge mærkesagerne i
deres valgkamp. Og de har derfor medbragt et
hæfte med forslag til, hvordan kandidaterne kan
bruge politikken i valgkampen.

”Det er første gang, vi satser
så stort på en kommunal- og
regional valgkamp, og jeg er
ikke i tvivl om, at det vil
være en kæmpe styrke for
hver eneste kandidats
kampagne.”
Jesper Luthman, udviklingskonsulent
i Radikale Venstres Sekretariat
Da ordet gives frit, er det tydeligt, at mange aktive
og tillidsfolk glæder sig over at have fået et stærkt
fælles grundlag at gå til valg på. Flere er inspirerede
af forslagene, og det forslag, der handler om, at
pulsen skal op i skolen, får mange kommentarer med
på vejen. Byrådsmedlem i Rebild kommune Leon
Sebbelin husker imidlertid forsamlingen på, at
”lokale valg bliver vundet på lokale sager.” Og det er
Martin Lidegaard helt enig i: ”Det er jer, der har fingrene i farsen,” som han siger.
Heldigvis viser mødet, at der er masser af muligheder for at udvikle lokale politiske budskaber under

mærkesagerne, og mange har allerede fået idéer til,
hvordan de vil arbejde videre med mærkesagerne:
”Det er vigtigt at arbejde med, hvordan man pirrer
børns nysgerrighed for at lære allerede i daginstitutionerne,” som spidskandidat i Hjørring Thomas
Mark udtrykker det.
Rundt om ved bordene sidder folk nu og vifter sig
med de gule sedler, der blev delt rundt i starten.
Men det er ikke meningen, fortæller Jesper Luthman,
der er udviklingskonsulent på Radikale Venstres
sekretariat. Han sætter alle i gang med at skrive
deres gode idéer ned på sedlerne, så sekretariatet
kan sørge for at dele de bedste idéer med kandidater i andre kommuner og regioner.
”Det bliver den største kommunal- og regionalvalgkamp i partiets historie,” fortæller Jesper Luthman,
der er en af de mange på sekretariatet, der arbejder
målrettet med at understøtte valgkampen i 2013.
Han forklarer: ”Det er en kæmpe fordel både for de
enkelte kandidater og for Radikale Venstre, at vi går
til valg på de fire mærkesager sammen. Det giver
nemlig kandidaterne mulighed for at få støtte fra
sekretariatet i valgkampen. Det er første gang, vi
satser så stort på en kommunal- og regional valgkamp, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil være en
kæmpe styrke for hver eneste kandidats kampagne.”
Da de gule sedler er fyldt med gode idéer til valgkampen og kaffen ved at være drukket, slutter
Martin Lidegaard af med en glædelig nyhed og
opfordring til forsamlingen.
”Da Cimber Air gik konkurs, fik jeg en aften i Aalborg
foræret. Så nu sætter jeg mig ned i Jomfru Ane Gade
og drikker en kop kaffe eller det, der er koldere. Jeg
håber, I har lyst til at komme med og give mig endnu
flere gode idéer med tilbage til København,” siger
klimaministeren. En livlig debat på mærkesagsmødet i Aalborg afsluttes dermed med et oplæg til
at starte en ny og måske endnu livligere debat. Storkredsformand Nikolaj Holm mener dog ikke, ministeren behøver at gå så langt for at få noget koldt at
drikke:” Vi har altså masser af kold kaffe her,” konstaterer han.

