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Vi kan udfordre hinanden

Radikale Venstres gruppeformand Sofie Carsten Nielsen og landsformand Klaus Frandsen taler om forholdet mellem folketingsgruppen og landsforbundet.

Forholdet mellem Radikale
Venstres folketingsgruppe
og landsforbund stødte på
udfordringer i foråret, da
røster fra baglandet klagede over manglende inddragelse om bl.a. folkeskolereformen. Gruppeformanden
og landsformanden fortæller her om deres forhold i
dag og om at lære at kunne
lytte til medlemmerne –
samtidig med, man sidder
i regering.
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”Det er her, vi henter vores legitimitet, vores inspiration. Det er her, vi henter viden, søger sparring og –
vigtigst af alt – udvikler vores politik. Det er jo med
vores bagland.”

Sådan svarer Sofie Carsten Nielsen, da jeg beder
hende beskrive Radikale Venstres landsforbund.
Klaus Frandsen supplerer: ”Hvor folketingsgruppen
består af nogle mennesker, som er valgt for en
samling, så er landsforbundet en blivende mekanisme, som kan sørge for kontinuitet i Radikale
Venstre over lange tidsforløb.”
Ikke bare klappe i hænderne
Jeg har sat Sofie og Klaus stævne i Bibliotekshaven i
hjertet af København. Her går de nu, omringet af
historiske bygninger og parkens overflod af buske og
blomster. To formænd side om side; hun for Radikale
Venstres folketingsgruppe, han for partiets landsforbund. De er her for at snakke om forholdet mellem
de to partiorganer. Et forhold som er præget af, at
der er rum til forskellige holdninger og synspunkter,
mener Sofie: ”Der er jo en dynamik i vores forhold,
som indimellem giver sig til udtryk i en uenighed,
men det er der plads til. Landsforbundet og gruppen
kan godt være uenige, udfordre hinanden og holde
hinanden op på nogle ting. Og sådan skal det også
være. Hvis landsforbundet bare klappede i hænderne
og var tilfredse, så ville der være noget galt. Så ville
det ikke være Radikale Venstre.”
Det kan lyde næsten stereotypisk radikalt, det her
med at man nærmest opsøger uenighed?
”Især hvis du sammenligner med de store partier,

hvor uenighed ofte kan være ødelæggende og føre
til formandsskift. Hos os kan uenighed indgå organisk i den løbende udvikling af partiet, uden at det
behøver blive til en dramatisk personkamp,” understreger Klaus Frandsen.
I bund og grund konfliktsøgende
Landsformandens betragtning om, at uenighed kan
bruges konstruktivt, vækker genklang hos formanden for gruppen, som slår ud med hænderne og
udbryder: ”Jeg tror, det simpelthen ligger i ens DNA,
når man er radikal, i bund og grund at være ret
konfliktsøgende og hele tiden stoppe op og spørge:
kunne man mene noget andet om det her emne,
kunne vi bringe nogle andre holdninger i spil? Det
er også sådan, vi udvikler politik i landsforbundet,
og det er godt, for det skærper synspunkterne.”
Hun tilføjer med et smil: ”Politik er dialog og
kompromisser. Men det er også konflikt. Sådan er
det jo.”
Det får Klaus til at fremhæve et princip, som altid er
blevet håndhævet i Radikale Venstre. Princippet om
at både landsforbund og gruppe skal have mulighed
for at agere selvstændigt uden bindinger fra den
anden part: ”I Radikale Venstre kan gruppen ikke
presse en bestemt holdning ned over landsforbundet. Omvendt kan landsforbundet heller ikke
forpligte gruppen til noget. Og det er vigtigt for at
bevare politisk fleksibilitet og sørge for, at vores
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folketingsmedlemmer kan operere hurtigt og
effektivt i det parlamentariske spil.”
”Vi har ingen intention om at blive til Enhedslisten,
hvor MF’erne ikke kan rokke med ørerne, uden at de
har været tilbage at spørge deres hovedbestyrelse
først. Det begrænser jo de politiske handlingsmuligheder så meget, at regeringsdeltagelse reelt er
umulig. Så kan man ikke tage ansvar. Og dét er også
et grundlæggende radikalt princip,” mener Sofie.
”Vi forstår hinanden”
De to formænd går ned ad havens grusbelagte stisystem. Junisolen har tvunget al vegetationen i flor, så
duften af blomster er overvældende. De virker enige
om det meste, Sofie og Klaus. I kraft af møder i gruppeledelsen, forretningsudvalget og mange andre
sammenhænge, ser de hinanden ofte, næsten
ugentligt. De beskriver da også deres personlige
forhold som ’godt, åbent og direkte’.
”Vi forstår hinanden efterhånden, selvom vi nogle
gange er uenige, og tonen kan blive ret kontant,”
griner Sofie.
Og lige så vel som I formænd kan være uenige, så
kan landsforbund og gruppe vel også have to forskellige holdninger om en sag? Eller skal der være 100%s
overensstemmelse?
”Nej, det behøver der ikke,” siger landsformanden.
Han betænker sig lidt og siger så: ”Men vi skal nok
lære at blive bedre til at håndtere de situationer,
hvor der opstår uenigheder, især nu hvor partiet
sidder i regering. Der kan vi godt mærke, at vi er lidt
rustne, fordi det er så længe siden sidst.”
Regeringsdeltagelse besværliggør inddragelsen
Men hvad er det med den regeringsdeltagelse, som
gør det så svært at inddrage baglandet, spørger jeg.
Klaus’ svar faldet prompte: ”Tidspresset! Det er en
kunstart at få taget de principielle diskussioner i tide
landsforbund og gruppe imellem, inden de forskellige regeringsmekanismer og debatten i pressen
fastlåser positionerne. Men det må heller ikke ske for
tidligt. Vi har prøvet begge dele. Med folkeskolereformen kom vi for sent i gang med debatten og
nogle i baglandet blev skuffede. Med Vækstplan DK
tog vi diskussionen for tidligt, uden at konteksten
var blevet ordentligt formidlet på det tidspunkt.”
Så der er plads til forbedring, erkender han: ”Vi skal
blive dygtigere til at forstå, hvornår hvad skal foregå
i forhold til baglandet. Der findes ingen perfekte
løsninger, men det er noget, vi hele tiden skal
arbejde med.”
Ved siden af ham sidder gruppeformanden og nikker
ivrigt. Hun tager ordet: ”Det er jo også netop derfor,
vi nu forsøger os med en række dialogmøder i løbet
af juni, hvor folketingsgruppen inviterer alle interesserede medlemmer til at komme med forslag og
inputs til klimadagsordnen og det grønne område.
Det er to helt konkrete emner, hvor vi kan være
tidligt ude at inddrage baglandet, fordi vi ved, det
kommer til at præge regeringens arbejde næste
folketingsår. Men på mange andre områder er det
svært, dels fordi vi simpelthen ikke ved hvilken
lovgivning, som kommer om et år, og dels fordi
medierne hurtigt kan lave konflikthistorier, hvis vi
tager interne regeringsovervejelser offentligt.”
Stærkt bagland rundt om hver eneste MF’er
Som Klaus nævner, findes der jo ikke ”perfekte
løsninger” – men, som et tankeeksperiment, hvordan
ville samarbejdet mellem landsforbundet og folketingsgruppen så se ud i en ideel verden?
”Jamen, så vidste vi i gruppen altid, hvad regeringen
ville spille ud med lang tid i forvejen,” svarer Sofie og
fortsætter: ”Og så kendte vi også de dagsordner,
medier og opposition ville sætte, sådan at vi i god
tid kunne hente inputs fra landsforbundet og tage
en diskussion om linjen.”
Sådan er det ikke i dag?
”Sådan er det nogle gange i dag, men langt fra altid,
fordi vi jo ikke kan forudse, hvad der kommer til at
ske i verden omkring os.”
”Men vores strategiske mål er helt klart, at det sker

så sjældent som muligt, at vi bliver overrasket over
en politisk dagsorden og derfor ikke når at tage den
grundlæggende dialog mellem landsforbund og
gruppe,” indskyder Klaus. Han understreger dog
samtidig, at det aldrig kan undgås helt. I sådanne
tilfælde handler det om, at folketingsmedlemmerne
på forhånd er godt i sync med baglandet: ”En del af
svaret er jo, at der skal være et stærkt bagland rundt
om hver eneste MF’er, så han eller hun ved, hvor
medlemmerne er på forskellige emner, og de kan
komme med ideer og feedback og være ambassadører for sagerne i deres personlige netværk.”
Er det så en bøn til Radikale Venstres medlemmer
om, at flere engagerer sig aktivt, spørger jeg de to
formænd, som straks afviser: ”Nej, det ansvar ligger
hos os politikere. Det er op til os at få etableret en
stærk tilknytning til baglandet og give folk lysten til
at involvere sig,” fastslår Sofie.
Enestående mulighed for indflydelse
Og hvordan vækker man så den lyst hos folk? Ved at
slå på den enestående mulighed for indflydelse
partiets medlemmer har, mener Klaus: ”Radikale
Venstre er den organisation i Danmark, hvor vejen til
indflydelse er kortest. Hvis du tager mængden af
indflydelse, organisationen har, og holder det
sammen med, hvor hurtigt du kan komme ind at
påvirke tingene, så er der ingen steder i landet, hvor
det går så hurtigt som hos os.”

En oplagt lejlighed til at udnytte den mulighed for
indflydelse er det snarlige kommunal- og regionalvalg, påpeger Sofie: ”Som frivillig til kommunalvalgkampen vil man kunne påvirke, om der kommer et
godt radikalt resultat i ens kommune eller ej. Netop
med kommunalpolitik er det jo umuligt at diktere
noget herindefra centralt hold. Partiet leverer en
fælles, overordnet budskabsramme, men det er kun
ude i de enkelte kommuner, at man ved, præcis hvad
der skal til, og hvordan man skal prioritere.”
”Og jeg lover dig, al hjælp fra frivillige vil blive
værdsat i kommuneforeningerne, fordi arbejdet
med at rejse en kommunalvalgkamp er så stor, at
der er opgaver nok til alle,” tilføjer landsformanden.
Og medlemmernes engagement er virkelig værdsat
blandt partiets politikere, understreger Sofie. Hun
bruger et moment eller to på at finde ordene, og
siger så: ”Når du som politiker har et stærkt bagland,
så har du en fornemmelse af at blive båret med, en
fornemmelse af ikke at være alene. Og så bliver du
bare dygtigere.”
Samtalen er slut, og de to formænd siger farvel til
hinanden. Varmt, men kortfattet. Her er ikke brug
for lange afskeder, for de ses jo snart igen. Allerede næste uge, hvor forretningsudvalget holder
møde. Det ’gode, åbne og direkte’ forhold kan
fortsætte.
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Vi tror.
Vi lytter.
Vi samarbejder.

Ny innovationsfond
I et nyt forskningsudspil lancerer
den radikale uddannelsesminister
Morten Østergaard nu ”Danmarks
Innovationsfond”.

Resultater, der forandrer hverdagen til det bedre, og vejen til de resultater:
det er politik. Vi har indgået politiske aftaler som vi kan stå inde for – og vi
har selvfølgelig indgået kompromiser. Det er og skal være en del af den
politiske tradition i Danmark: Ingen får sin vilje 100 pct., for ingen af os
kan mønstre flertallet selv. Alligevel har vi på under to år opnået mange
resultater, som nu skal omsættes til konkret virkelighed. Af medarbejdere
i virksomheder, rådgivere i socialforvaltningen og konsulenter på jobcentret.
For i tider som disse besinder man sig på det grundlæggende, den værdifulde kerne i vores samfund: At man kan forsørge sig selv og få et nyt
arbejde, hvis man mister det man har. At der er fri og lige adgang til
sundhed, hvis man bliver syg. At vores børn kan blive dannet og uddannet
gennem hele livet og til livet. At der er et socialt sikkerhedsnet, hvis man
får brug for det. Og det kan alle få. Og at vi lever i respekt for vores medmennesker og den natur og klode, som vi er ultimativt afhængige af.
Inden længe bliver vores nye kampagne ”Tag Ansvar 2015”, en del af det
daglige mediebillede. Kampagnen er også er omtalt her i medlemsbladet.
Jeg glæder mig meget til at se den i det offentlige rum, for det er en
kampagne, der fortæller hvem vi er og hvordan vi gør. En kampagne, der
fortæller, hvad det er, vi vil med vores politiske indflydelse. Både i Folketinget, til Kommunal- og Regionalvalget inden længe og i Europa.
Jeg er rigtig glad for kampagnen. Den inviterer dig til at være med. Være
med til at sætte mål og finde konkrete løsninger, der leder os derhen.
Derhen hvor det grundlæggende er konkret virkelighed – balancen med
naturen, respekten for medmennesker, det sociale sikkerhedsnet, uddannelse og arbejdet. Kampagnen understreger, hvorfor vi er engageret i
politik: Fordi vi vil være med til at forandre det samfund, vi er en del af.
Det er godt at blive mindet om, som en understregning af, at vi dagligt
kommunikerer reformer, ansvarlighed og prioriteringer. For kampagnen
fortæller budskabet om, at vi kan være med til at skabe en fremtid, hvor
alle borgere har lige muligheder for og rettigheder til at leve det liv, de
ønsker. En fremtid, hvor vi gennem uddannelse, viden og samarbejde er
med til at skabe et stærk og levende samfund. Sammen. Fordi vi tror på
fremtiden. Fordi vi samarbejder, med dem der vil. Og fordi vi lytter, før vi
beslutter.

Margrethe Vestager
Politisk leder

Fonden får et årligt budget på 1,5
milliarder kroner, som skal målrettes udviklingen af gode ideer og forskning.
”Med Danmarks Innovationsfond vil regeringen
genstarte innovationskraften i Danmark. De mest
excellente forskere og innovative virksomhedsledere skal bringes sammen om den helt centrale
opgave at omsætte konkrete udfordringer og innovationsbehov i særligt små og mellemstore virksomheder til konkrete projekter, partnerskaber og i
sidste ende nye løsninger, vækst og beskæftigelse”,
siger Morten Østergaard.

Støt valgfonden
Kommunal- og regionalvalgkampen står lige for døren. Valget
den 19. november er en unik
lejlighed til at gribe den fremgang, Radikale Venstre har
oplevet de seneste år, og få den
omsat til radikal indflydelse og
ansvar kommunalt såvel som regionalt.
Men valgkampe koster penge. Derfor er alle bidrag
til Radikale Venstres valgfond velkomne. Dine penge
går ubeskåret til den radikale valgkamp.
Du kan støtte ved at give et fast beløb hver måned.
Det gør mere end 1.000 radikale medlemmer allerede i dag. Gå ind på radikale.dk og tilmeld dig Radikale Venstres valgfond.

Nemmere at blive dansk
Nu bliver det nemmere at blive
dansk statsborger. Det er konsekvensen af en ny aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten.
Aftalen betyder bl.a., at kravene
til ansøgernes danskniveau reduceres, selvforsørgelsesperioden forkortes, og indfødsretsprøven laves til
en statsborgerskabsprøve, som bliver lettere at
bestå.
Radikale Venstres indfødsretsordfører Zenia Stampe
er glad for, at ansøgningskravene nu lempes: ”Mange
har haft et brændende ønske om at blive en del af
fællesskabet, men har ikke kunnet klare sig igennem
VKOs mikroskopiske nåleøje. De får nu en ny chance.”

Ny højskolelov
Antallet af folkehøjskoler i Danmark er kraftigt på retur. I 1994
var der 105, i dag er der blot 67.
Derfor præsenterer kulturminister Marianne Jelved snart en ny
højskolelov, som vil gøre det langt
lettere at etablere sig som højskole, bl.a. ved at ændre kravet om, at højskolerne
skal eje de bygninger, de underviser i.

(Foto: Trine Søndergaard)

Derudover vil Marianne Jelved tillade højskolerne at
skrue op for den fagspecifikke undervisning uden
automatisk at skulle præstere lige så mange timer af
såkaldt ”bred, almen karakter”.

Vi tror.
På fremtiden.

Vi tror. På fremtiden.
Vi tror. På den enkelte.
På at vi har et ansvar både over for os selv
og for vores samfund.
Vi tror på en hjælpende hånd, når det er
nødvendigt.
For når vi styrker mulighederne for dem,
der har mindst, så løfter vi os alle.
Vi tror på fremtiden.
Vi lytter. Før vi beslutter.
Vi lytter. For tiderne skifter, og sandheder
forandres.
Vi lytter til dine interesser.
For alle har ret til at blive hørt.
Og du har ret til at være uenig.
Vi lytter for at kunne skelne og veje for
og imod.
Vi lytter, før vi beslutter.
Vi samarbejder. Med dem der vil.
Vi samarbejder. For vi tager ansvar.
Det vigtigste er ikke, hvem vi samarbejder
med, men hvad vi samarbejder om.
Indhold er vigtigere end partifarve.
Vi kæmper for det, vi tror på.
Og vi samarbejder med dem, der vil.

Vi lytter.
Før vi beslutter.

Vi samarbejder.
Med dem der vil.

Tag Ansvar 2015
Nu lancerer Radikale Venstre en opfølgning til Tag
Ansvarkampagnen fra
2010. Nye budskaber, nye
farver og nye tekster er
klar til at blive foldet ud.
Mærkesagerne er trådt
i baggrunden. Nu handler det om at fortælle
vælgerne, hvad Radikale
Venstre er.
Af Jesper Boe Jensen
I 2010 lancerede Radikale Venstre sin Tag Ansvar
kampagne. En kampagne, som skulle gå hen at blive
en af de mest omtalte i nyere, politisk historie. Alle
lige fra politiske med- og modstandere, kommentatorer, journalister, reklamefolk og partiets egne aktive kendte og benyttede kampagners budskaber
om: ”Vi lytter. Også til økonomer”, ”Vi stoler. Også
på udlændinge” og ”Vi tror. Også på lærerne”.
Men nu skal vi til at vænne os til et nyt sæt af slogans.
For Radikale Venstre bruger nemlig optakten til efterårets kommunal- og regionalvalg til at genopfinde
den gamle kampagne og dens budskaber. Tag Ansvar 2015 hedder satsningen.

”Tag Ansvarkampagnen var
en ubestridelig succes og var
med til at give partiet det
bedste valgresultat i 40 år.
Men den har også kørt i tre
år, og det er meget i politisk
kommunikation. Den var jo
undfanget i en anden tid og
i en anden parlamentarisk
situation. Nu er tiden inde til
at vise vores vælgere noget
nyt.”
Ifølge Radikale Venstres kampagneansvarlige, Jacob
Packert, er lanceringen af den nye kampagne udtryk
for rettidig omhu:
”Tag Ansvarkampagnen var en ubestridelig succes
og var med til at give partiet det bedste valgresultat i 40 år. Men den har også kørt i tre år, og det
er meget i politisk kommunikation. Den var jo undfanget i en anden tid og i en anden parlamentarisk
situation. Nu er tiden inde til at vise vores vælgere
noget nyt.”
Derfor indeholder Tag Ansvar 2015 nye budskaber,
nye farver og nye tekster. Hjørnesten i kampagnen
er tre sentenser:
Vi tror. På fremtiden.
Vi lytter. Før vi beslutter.
Vi samarbejder. Med dem der vil.
Udtryk for radikale kerneværdier
Jacob Packert fortæller, at budskaberne er udtryk for
partiets kerneværdier:
”De indkredser de værdier, der er fundamentet i
Radikale Venstre. Vi har arbejdet med flere varianter,

men netop disse begreber – at lytte, at tro og at samarbejde – udgør essensen af de tanker, som partiet
blev dannet på tilbage i 1905. Den oplyste borger.
Det samarbejdende folkestyre. Balancen mellem det
sociale og det liberale.”
Samtidig understreger han, at kampagnen er en
imagekampagne, frem for en der fokuserer på mærkesager. Det betyder, at hensigten er at fortælle
vælgerne, hvad Radikale Venstre er for et parti:
”Når vælgerne tænker på Radikale Venstre, skal de
huske os som partiet, der lytter, før vi beslutter, der
tror på fremtiden, og der samarbejder med dem, der
vil. Det kan vælgerne kende os på, hvad enten det
er i regeringskontorerne, i Folketingssalen eller i det
politiske arbejde i kommuner eller regioner.”
Ud med økonomer, lærere og udlændinge
Den opmærksomme læser vil bemærke, at der ikke
længere henvises til bestemte persongrupper, som
der blev i den oprindelige Tag Ansvar kampagne.
Væk er referencerne til økonomer, lærere eller
udlændinge. Ifølge Jacob Packert er det et bevidst
valg:
”I 2010 og 2011 sagde vi ”Vi lytter. Også til økonomer”, og det gør vi jo også nu, hvor vi er et regeringsparti. Men der er jo også enkelte økonomer, der
er uenige i reformkursen, eller som anbefaler helt
andre midler. Vores pointe er, at vi lytter til begge
lejre, både til for og imod, så vi kan tage den bedst
mulige beslutning på et oplyst grundlag. I det hele
taget har vi forsøgt at undlade at nævne særlige
persongrupper i vores kampagne. Vi tror stadig på
lærerne, og vi stoler stadig på udlændingene. Men
vi både tror og stoler jo også på så mange andre. I
2010 og 2011 gav det bare rigtig god mening at
gå ud og markere, at vi for eksempel havde tillid til
udlændinge, fordi der var så meget mistillid i VKO’s
udlændingepolitik.”
En del præstationsangst
Den nye kampagne har været lang tid i støbeskeen.
Faktisk tog partiet hul på at videreudvikle Tag Ansvar
allerede i månederne efter folketingsvalget i 2011.
Mange ideer og koncepter er blevet prøvet af undervejs for siden at blive skrottet. Ifølge den kampagne-

ansvarlige har det været sin sag at skulle følge op på
en kæmpesucces:
”Selvfølgelig har vi følt en del præstationsangst. Det
er svært at skulle følge op på en succes som folketingsvalget 2011. Det vil det også være i medierne,
hvor politiske kommentatorer vil sidde og analysere
kampagnen: hvad betyder den og den ændring, hvad
prøver partiet i virkeligheden at sige osv. Men det har
været nødvendigt. Vi har etableret en unik platform
til partiet, der er baseret på ansvarlighed, på at lytte,
tro og samarbejde. Og folk glemmer hurtigt. Vi er
nødt til at gå ud at minde vælgerne om de her ting
og reaktivere det gode image, partiet byggede op
ved sidste valg. Det her er tænkt som en langsigtet
kampagne, der samlet set skal give os en række gode
valg og munde ud i et stærkt afsæt til folketingsvalgkampen i 2015,” forklarer Jacob Packert.

”Når vælgerne tænker på
Radikale Venstre, skal de
huske os som partiet, der
lytter, før vi beslutter, der
tror på fremtiden, og der
samarbejder med dem, der
vil. Det kan vælgerne kende
os på, hvad enten det er
i regeringskontorerne, i
Folketingssalen eller i det
politiske arbejde i kommuner eller regioner.”
Tag Ansvar 2015 lanceres i disse uger med en ny
folder, som Radikale Venstres kandidater og foreninger allerede nu kan bestille til uddeling. Efter
sommerferien vil kampagnen for alvor dukke op på
en mængde forskellige platforme så som udendørsannoncer, online annoncering, sociale medier og
debatindlæg.
Klik ind på radikale.dk/materialer, læs mere om den
nye kampagne og bestil foldere til din forening.

”Folk har brug for at se noget nyt”
Odense Radikale Venstre er en af de foreninger, der har været hurtigt ude for at
bestille den nye Tag Ansvar 2015 folder, som kan bruges til uddeling på gader, ved
arrangementer eller til husstandsomdeling.
”Vi har lige fået dem ind ad døren for to dage siden. Vi har i første omgang bestilt
3.000 styks, men vi får helt sikkert brug for flere.” Det forklarer Thorkild Maarbjerg.
Han er formand for Odense Radikale Venstre. Han glæder sig til at komme i gang
med uddelingen af foldere sammen med kandidater og frivillige:
”Vi begynder allerede midt i juni at dele ud i vores kerneområder i Odense. Efter
sommerferien fortsætter vi og kommer blandt til at dele en god del ud på Odense
Blomsterfestival.”
Thorkild Maarbjerg er tilfreds med den nye folder:
”Jeg kan kun sige, at den er rigtig god. Jeg synes, den er handy og lækker, og jeg kan
lide de nye farver. Samtidig er tekstmængden lige tilpas, så den ikke overskygger det
lokale indstik, vi har fået produceret til at lægge ind i folderen. Det er jo mindst lige
så vigtigt. Og så synes jeg bare, at det godt, at man fornyer kampagnen. Folk har
brug for at se noget nyt.”

Værdipolitikken kan blive et emne i kommunalvalgkampen. Og der er sket store forandringer på området, mener tre radikale ordførere. (Foto: Henning Hjort / Scanpix)

Nyt fokus i værdipolitikken
Dagpenge, Vækstplan DK,
skatteaftale – SRSF-regeringens økonomiske tiltag
er løbet med det meste af
opmærksomheden blandt
medier og befolkning. Men
faktisk er et af de områder,
hvor der er sket de største
forandringer siden regeringsskiftet i 2011, det
værdipolitiske.
Af Jesper Boe Jensen
Hos Marlene Borst Hansen er der ingen tøven, når
man spørger hende, hvad regeringens største værdipolitiske sejre inden for hendes ordførerskaber har
været: homoægteskaber, omlægningen af mediestøtten og så det nye nationale netværk af skoletjenester, der skal inddrage kulturinstitutionernes
ressourcer i et samarbejde med skolerne: ”Endelig
anerkendes det fra højeste instans, hvor vigtig kunst,
kultur og musik er for at skabe de kreative, innovative og fagligt dygtige unge, som fremtiden hviler
på,” siger den radikale kultur-, kommunal-, ligestillings- og kirkeordfører.
Jeppe Mikkelsen er Radikale Venstres retsordfører.
Han mener, der er kommet et helt nyt fokus i retspolitikken gennem initiativer som hævelsen af den
kriminelle lavalder, løft af uddannelsesindsatsen i
fængslerne og oprettelsen af Offerfonden, som skal
sørge for bedre hjælp til ofre for kriminalitet:
”Snakken om straf, staf og straf er helt forstummet.
Vi kigger nøgternt på, hvordan vi kan løse kriminali-

tetsproblemer – og ikke på, hvad der er populistisk.
Og her hjælper længere straffe sjældent.”
Marlene Borst Hansen ser også et helt nyt fokus
inden for hendes ordførerskaber: ”Det er meget
tydeligt, at denne regering i sin kulturpolitik er
meget mere fokuseret mod fremtiden og ikke er
nostalgisk bundet af, hvordan det var engang. Vi
laver ikke om på noget, blot for at lave om, men vi er
til gengæld heller ikke bange for at tage fat på
områder, hvor den tidligere regering undlod, da
forandringer ofte medfører en del debat,” siger hun.

”Det er meget tydeligt, at
denne regering i sin kulturpolitik er meget mere fokuseret mod fremtiden og ikke
er nostalgisk bundet af,
hvordan det var engang.”
Marlene Borst Hansen
Mere positivt syn på integration
Et punkt, hvor der også er sket store forandringer, er
integration. Her er Liv Holm Andersen Radikale
Venstres ordfører. Hun peger på to tiltag, som har
haft særlig betydning:
”Jeg er glad, fordi vi har afskaffet starthjælpen, så
familier ikke skal leve i fattigdom. Og så er jeg glad,
fordi vi har afskaffet kommunernes hjemsendelsesbonus i forbindelse med repartriering, som dybest
set var en besked om, at folk var uønskede i
Danmark.”
Hun mener regeringsskiftet har betydet en markant
holdningsændring til integrationsspørgsmålet:
”Man kan især mærke det i holdningen til vores
nydanske medborgere. Der er et meget mere positivt syn på integration. Det fremgår tydeligt af rege-

ringens integrationsudspil, hvor det handler om at
se integration som en naturlig del af andre politikområder – social, beskæftigelse, uddannelse – og
ikke noget man skal placere på en eller anden
symbolpolitisk planet.”
Nye udfordringer for værdipolitikken
Med alle disse sejre og landevindinger er der så
mere at gøre for værdipolitikken på denne side af et
folketingsvalg? Der er masser, lyder vurderingen
samstemmende fra de tre radikale ordførere. Værdipolitikken tegner sågar til at blive et stridsmål i den
kommende kommunal- og regionalvalgkamp. Ifølge
Liv Holm Andersen bliver en af de kommende store
udfordringer indsatsen for at forbedre forholdene i
Danmarks udsatte boligområder. Marlene Borst
Hansen peger på den hektiske politiske debat, som
utvivlsomt vil komme, når regeringen senere fremlægger deres oplæg til bedre fædrebarselsrettigheder og en ny styringsstruktur for folkekirken.
For Jeppe Mikkelsen kommer det primære værdipolitiske fokus i den nærmeste fremtid til at lægge på
retslig lighed: ”I øjeblikket arbejder jeg med et
projekt om større social lighed i retsvæsenet. Selvom
det kan være et svært at finde rundt i retsvæsenet
og dets mange paragraffer, må retssikkerheden ikke
afhænge af folks sociale baggrund eller pengepung.
Vi skal sikre, at systemet både hjælper folk og gør
dem bevidste om deres rettigheder. Hvis nogen
radikale har gode bud til forbedringer, modtages
forslag med kyshånd,” lyder opfordringen fra den
radikale retsordfører.

Hvad er værdipolitik?
Værdipolitik er en fællesbetegnelse for en række
politikområder. Disse indbefatter typisk integration, ret, ligestilling, kirke og kulturpolitik.
Læs meget mere om regeringens værdipolitiske
resultater her: http://bit.ly/værdipolitik

Landsmøde 2013

KL-aftale indgået

I weekenden den 14. – 15. september er det igen tid til at drage til Nyborg
Strand, hvor Radikale Venstre vanen tro afholder landsmøde.
Dette år landsmøde står i de kommende valgs tegn. Der skal informeres om
kommunal- og regionsrådsvalget og skabes gejst i hele landet, så vi får
radikal repræsentation i mange flere kommuner og flere regionsrådsmedlemmer. Der skal desuden vælges spidskandidat og prioriteres kandidater til
Europaparlamentsvalget, som løber af stablen næste forår.
Som sædvanligt vil der være masser af politik på programmet – og ikke
mindst mulighed for at møde andre radikale fra nær og fjern.

Regeringen har indgået aftale
med KL om kommunernes økonomi for 2014. Aftalen betyder
bl.a., at de kommunale anlægsinvesteringer løftes med 2 mia. kr.,
der prioriteres 300 mio. kr. mere
til forebyggelse og sundhed, og
den samlede økonomi for folkeskolereformen falder
på plads.
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
er glad for aftalen: ”Det er særligt en god dag for
folkeskolen, for vi tager afgørende skridt mod at
realisere reformen allerede fra 2014. Og så har vi
afsat ekstra midler til det nære sundhedsvæsen. Alt
sammen inden for en ansvarlig økonomisk ramme.”

Landsmødets program

Kan du skaffe medlemmer?

Lørdag:
10.00 Landsmødet åbnes v. landsformanden
10.15 Landsformandens beretning
10.35 Folketingsgruppens beretning
11.05 Politisk debat
12.00 Frokost
13.00 Fremlæggelse af og debat om resolutionsforslag
14.50 Kommunalvalg 2013
16.00 Kantmøder
18.30 Landsmødemiddag og fest

Til september lancerer Radikale
Venstre et stort medlemsfremstød under navnet ”Flere som
dig”. Har du venner, bekendte,
kollegaer eller familiemedlemmer, som går rundt med en
radikal i maven? Så brug din september på at få dem til at melde sig ind i Radikale
Venstre.

Søndag:
09.00 Sekretariatschefens beretning
09.40 Valg af EP-spidskandidat
10.10 Valg af formand, næstformand og 15 medlemmer af HB
10.30 Beretning fra Radikal Ungdom
10.50 Tale ved nyvalgt EP-spidskandidat
11.05 Valg til plads 2-5 på EP-valglisten
11.40 Præsentation af member-get-member kampagnen
12.00 Frokost
13.05 Debat af afstemning om resolutionsforslag
14.55 Afslutning

Der er nemlig brug for flere som dig. Til at løfte
kommunalvalget. Til at gøre en forskel. Til at tage
ansvar. ”Flere som dig” kører hele september
måned, og der udloddes flotte præmier til alle dem,
som er med til at skaffe nye medlemmer i den
periode.

Kantmøderne, der afholdes lørdag kl. 16, er stadig under udarbejdelse. Har du en god ide til et kantmøde og lyst til at være ansvarlig for det, er du velkommen til at sende os din idé. Mere information og
forslagsformular findes på www.radikale.dk/lm13. Idéer skal indsendes senest 1. august kl. 12.

Folkeskolereform på plads
Den 7. juni blev regeringens folkeskolereform endeligt forhandlet
på plads.

Yderligere informationer
Praktiske informationer, tilmelding, værelsesbooking, procedurer og et uddybet program kan findes på
www.radikale.dk/lm13.
Ønskes informationerne sendt pr. mail eller pr. post? Send en mail til Mette Nord på rvmeno@ft.dk eller
ring på 61 62 33 56.
En hurtig tilmelding er tilrådelig, da værelserne samt nogle forplejningsformer kan blive udsolgt.
Tilmeldingen er åben nu. Velkommen!

Det betyder bl.a., at skoledagen
nu bliver længere og mere varieret, der bliver givet en stor pose
penge til efteruddannelse af lærere samt at den
pædagogiske ledelse bliver styrket markant.
”Danske børn kan nu se frem til en mere varieret
skoledag, der bliver længere, men vil føles kortere.
Den ny skole giver et løft til dem, der i dag lærer for
lidt, og flere udfordringer til dem, der i dag ikke
udfordres nok,” siger Radikale Venstres undervisningsordfører Lotte Rod om reformen.

Nyt fra udvalgene
Radikale Venstre lancerer nu et
nyt politikudviklingsformat under
navnet ”holdningspapir”. Det nye
format har en kortere længde og
udarbejdelsestid end et ordinært
program.
Det første holdningspapir bliver om emnet ’Medbestemmelse i uddannelsessektoren’ og skal behandles
på hovedbestyrelsesmødet d. 24 august. Du kan
deltage på radikale.dk eller ved at skrive til Hanne
Jakobsen, Sprydet 59, 3070 Snekkersten.

(Foto: Kim Vadskær)

Du kan også vælge at deltage i arbejdet med de tre
programudvalg som netop nu er i fuld gang, nemlig
Ny Grundlov, Privat Jobskabelse og EP-valgprogram.

Der skal gøres op med den dramatiske ulighed i sundhed, mener sundhedsordfører Camilla Hersom (Foto: Claus Bjørn Larsen / Scanpix)

Opgør med ulighed i sundhed
’Mere borger, mindre
patient’. Det er titlen på
regeringens nye sundhedsudspil. Nu skal der gøres
en særlig indsats for forebyggelse og lighed i
borgernes sundhed.
Radikale Venstres sundhedsordfører Camilla
Hersom fortæller her om
tankerne bag udspillet.
Af Kimberly Fray
”Udspillet handler både om, hvad der sker, når man
kommer ind i sundhedsvæsnet. Men det handler
også om, hvad der sker forud og efter. Der er fokus
på, hvordan vi sikrer den allerhøjeste kvalitet i
sundhedssystemet, og hvordan vi styrker såvel den
forebyggende som den rehabiliterende indsats, således at der skabes sammenhæng for borgeren.
Sådan forklarer Radikale Venstres sundhedsordfører
Camilla Hersom baggrunden for regeringens nye
sundhedsudspil ’Mere borger, mindre patient’. Nu
skal patienten i centrum for behandlingen, og
sundhedsvæsnet skal blive bedre til at modvirke den
voksende ulighed i danskernes sundhed. En ulighed
som blandt andet betyder, at den fattigste fjerdedel
af de danske mænd lever 10 år kortere end den
rigeste fjerdedel. Et forhold som Camilla Hersom
kalder ”uacceptabelt”. Som hun siger: ”Vi lever i et
samfund, hvor afstanden på rig og fattigdom målt på
kroner og øre er mindst. Men når vi ser på uligheden
i sundhed, så er der dramatisk stor forskel i Danmark.
Det er vi nødt til at knække koden på.”

En samlende fortælling
Hun mener, at der med ’Mere borger, mindre
patient’ bliver skabt en samlende fortælling om det
danske sundhedssystem:
”Det, som udspillet egentlig gør, er, at binde alle de
forskellige initiativer og tendenser, som er i
sundhedssystemet sammen i en fortælling. Og den
store fortælling er, at sundhedssystemet skal matche
de udfordringer, vi har i Danmark.”
Udfordringer som i høj grad knytter sig til livsvilkårssygdomme, fortæller sundhedsordføreren:
”Danmark er et land, der har styr på en række helt
basale ting. Vi får nok at spise og drikke. Der er alle
muligheder for akuthjælp. Kvinder dør ikke i
barselssengen. Der er en række ting, som faktisk
stadig er sundhedsmæssige udfordringer i en stor
del af verden, som vi er helt forbi. Men vi har også
udfordringer. Vi bliver i stigende grad syge af og dør
før tid af livsvilkårssygdomme. Derfor er der meget
stor fokus på forebyggelse i det her sundhedsudspil.”
600 mio. kroner til sundhed
Med udspillet bliver der investeret 600 mio. kroner i
dansk sundhed i perioden 2014-2017. Camilla
Hersom fortæller, at visionen er at skabe et mere
sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne
får den nødvendige hjælp, uanset hvor henne i
systemet man er, og hvor i landet man bor. Samtidig
sættes der fokus på højtspecialiseret sundhedsbehandling: ”I det sundhedssystem vi har bygget op i
dag, ligger den forebyggende indsats hos kommunerne. I sundhedsudspillet er der fokus på, hvordan kommunerne kan løfte sundheden i samarbejde
med den sundhedsfaglige ekspertise, som ligger på
hospitalerne.”
Modernisering af almen praksis
Sundhedsudspillet er blevet rost af organisationer så
som Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse.
Til gengæld har modtagelsen hos de praktiserende
læger været knapt så varm. De opponerer imod

udspillets fokus på effektivisering af almen praksis,
som ikke har fulgt med de seneste mange års
moderniseringer i det øvrige sundhedsvæsen. Men
Camilla Hersom forklarer, at hensigten med udspillet
netop er at styrke de praktiserende lægers rolle som
et afgørende led i det danske sundhedsvæsen.
”Den praktiserende læge er det led i sundhedsvæsnet,
som borgerne møder først. Derfor er det utroligt
vigtigt, at den praktiserende læge er en integreret
del af det samlede sundhedsvæsen og i sektorovergangene.”

Nye initiativer
i regeringens sundhedsudspil
Partnerskaber til realisering af
nationale forebyggelsesmål:...........120 mio. kr.
Styrkelse af alkoholbehandlingen:..112 mio. kr.
Hjælp til rygestop for storrygere: ..... 42 mio. kr.
Færre genindlæggelser af nyfødte:.. 40 mio. kr.
Lighedstjek af sundhedsvæsenet:..... 20 mio. kr.
National lægehelikopterordning:....168 mio. kr.
Styrket akutberedskab i regionerne:.50 mio. kr.
Udvidelse af HPV -vaccinationsprogrammet: ..................................... 20 mio. kr.
Rehabilitering til kræftpatienter: ...154 mio. kr.
Strategi for patientinddragelse: ....... 20 mio. kr.
Synlighedsreform: ............................. 32 mio. kr.
Patientsikker Kommune: ................... 20 mio. kr.
Forebyggelse af sygehusinfektioner mv.: ......................................... 20 mio. kr.
Finansiering
Prioriteringer på tandområdet: ......400 mio. kr.
Privat medfinansiering af patientskadeordningen: ..............................104 mio. kr.
Omprioriteringer: .............................. 96 mio. kr.

