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Et parti for hele Danmark

Den afgående regering nåede at gennemføre gedigne fremskridt for Danmark i sine fire år vedmagten, mener Radikale Venstres leder Morten Østergaard.

Selvom det ikke blev til en
valgsejr i juni, er Morten
Østergaard alligevel stolt
over Radikale Venstres indsats i valgkampen og de
resultater, partiet opnåede i
regering. Og så ser han frem
til den radikale opgave, der
ligger forude: at opnå indflydelse og være et parti for
hele Danmark.
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Skønt valget i juni efterhånden ligger langt tilbage,
er det tydeligt at høre, at Radikale Venstres leder
Morten Østergaard stadig er frustreret over udfaldet:
”Ja, jeg er ærgerlig over, at resultatet blev, som det
gjorde,” fortæller han.
”Vi ville jo rigtig gerne have haft det ekstra mandat,
der skulle til for, at regeringen kunne fortsætte. Og
vi havde jo også gerne set, at mange flere af de

dygtige folk, der har slidt og slæbt i den radikale
folketingsgruppe siden 2011, kunne være blevet hos
os.”
Stolt over indsatsen
Men partilederen mener alligevel, at der er god
grund til at være tilfreds med den måde, den radikale valgkamp forløb på, med en valgbus, der kørte
landet tyndt, dagsordenssættende udmeldinger i
pressen, masser af frivillige kræfter samt kandidater,
der knoklede:
”Jeg mener virkelig, at vi kan være stolte over vores
indsats i de dage og den måde, vi var med til at
præge valgkampen på. Noget af det, jeg personligt
tager med mig fra den omgang, er, at jeg oplevede,
der herskede stor respekt omkring vores beslutning
om at stå fast, da udlændingekortet endnu en gang
blev spillet i en dansk valgkamp. Vi sagde med meget
klar røst, at vi ikke synes, fremtidens velfærd skal
betales ved at tage fra Danmarks og verdens fattige.
Vi sagde, at det ikke kan nytte noget, at vi isolerer os
på et tidspunkt, hvor antallet af flygtninge kloden
over er det højeste siden 2. verdenskrig.”
Vi drev Danmark fremad
Mandatfordelingen i det nye Folketing har betydet,
at Lars Løkke Rasmussen nu har sat sig i statsministerkontoret i spidsen for en smal Venstreregering.
Den afgående regering nåede dog at gennemføre

gedigne fremskridt for Danmark i sine fire år ved
magten, mener Morten Østergaard:
”Det er klart, at vores arbejde blev præget meget af,
at vi kom ind på et tidspunkt, hvor landet sad fast i
en økonomisk krise. Nu er det så lykkedes at skabe
fremgang, og således er det jo ikke ulig den situation, der var, sidste gang Danmark havde en SR-regering. På den måde mener jeg, at vi igen og igen har
vist, at vi er i stand til at drive Danmark fremad og
sørge for, eksempelvis, at de mange danskere, som
drømmer om at komme i arbejde, har bedre
mulighed for at gøre det, og det er jeg rigtig tilfreds
med.”
Ud over de økonomiske resultater fremhæver den
radikale leder også den tidligere regerings arbejde
på det grønne område:
”På en eller anden måde bliver man endnu mere
stolt over at have været del af en regering, der førte
verdens mest ambitiøse klimapolitik, når man nu har
fået et flertal i Folketinget, der aldrig på noget tidspunkt nævner den grønne omstilling. Og det
forpligter os samtidig til at spille en meget aktiv rolle
på det område fremover.”
Inden for udlændingepolitikken, finder den radikale
leder ligeledes stor stolthed, og han bringer det på
bane adskillige gange i løbet af interviewet:

▷

▷

”Jeg er så stolt over, at vi formåede rent faktisk at
skabe en ny balance i udlændingepolitikken. Det
lykkedes os at afskaffe starthjælpen, at ændre
reglerne for familiesammenføring, skabe bedre
forhold for asylansøgere. Vi har gjort op, at vi
lempede udlændingepolitikken hele 45 gange i
løbet af regeringens levetid.” Han er dog bekymret
for, hvad der kommer til at ske med de fremskridt,
nu hvor den borgerlige blok er ved magten:
”Desværre kan det nye flertal jo godt rulle mange af
vores forbedringer tilbage. Det er så ikke sikkert, at
de kan blive enige, men bare det, at de har planer
om det, fortæller os jo lidt om, hvor meget vi faktisk
rykkede på den front, da vi sad i regering. Og hvor
meget vi nu skal kæmpe for at holde fast i forbedringerne,” understreger en kampberedt Morten Østergaard.
Del af en bevægelse
Hvis han var træt, kunne man ellers godt forstå det.
Det at føre valgkamp kan være en opslidende disciplin. Morten Østergaard sammenligner det med at
gennemføre et maraton eller en ironman. Men den
energi, der strømmede ud fra baglandet undervejs,
var smittende, forklarer den radikale leder:
”Jeg mødte så mange medlemmer, kandidater og
frivillige i løbet af valgkampen. Og den gejst og den
energi, de kom med, den var jo ren benzin i min
tank. Jeg tror også, det er derfor, vi har fået så utroligt mange nye medlemmer i Radikale Venstre siden
valget. Fordi folk har mødt en masse engagerede
radikale, oplevet stemningen og fundet ud af, at de
gerne vil være en del af den her bevægelse.”

“Jeg oplevede, der herskede
stor respekt omkring vores
beslutning om at stå fast, da
udlændingekortet endnu
engang blev spillet i en dansk
valgkamp. Vi sagde med
meget klar røst, at vi ikke
synes, fremtidens velfærd
skal betales ved at tage fra
Danmarks og verdens
fattige.”
Han håber dog, at mange garvede kræfter vælger
fortsat at kæmpe videre, også selvom valgkampen
er overstået:
”Jeg vil gerne takke de gode ildsjæle i baglandet,
der lagde en indsats i valgkampen. Men samtidig
håber jeg inderligt, at mange af dem vil blive ved
med at være med til at sætte de radikale dagsordner
rundt omkring i Danmark, også her efter valget, og
trække vores resultater frem og flage for dem, når vi
opnår dem.”
Vil søge indflydelsen
Og resultater bliver der nok af. Ifølge Radikale Venstres leder kommer partiet nemlig ikke til at ligge på
den lade side, bare fordi man nu har forladt regeringskontorer og ministerbiler. Det handler om at
søge indflydelse, forklarer Morten Østergaard:
”Vi har tænkt os at være lige så ansvarlige i opposition, som vi var i regering, og i lige så høj grad søge
indflydelse de steder, hvor det er muligt. Vi vil være
et parti, der søger at skabe resultater, også under de
temmelig udfordrende vilkår, der er lige nu. Jeg tror,
man vil se, som så ofte før både i situationer, hvor vi
har haft de afgørende mandater, men også hvor vi
ikke har, at vi vil være i stand til at trække tingene i
en radikal retning og skabe solide, politiske resultater.”
Denne stræben efter indflydelse betyder dog ikke,
at markeringen af radikale synspunkter kommer til
at træde i baggrunden, forsikrer partilederen. Radikale Venstre kommer til at være meget tydelig på de
socialliberale grundholdninger, samtidig med at
folketingsgruppen aktivt vil forsøge at præge lovgivningsarbejdet. Og sidstnævnte er noget, Morten
Østergaard ser frem til at samarbejde med den nye
socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, om:

”Jeg tror, Mette har den samme tilgang som mig.
Nemlig at vores opgave nu ikke er at søge ned i en
eller anden rød skyttegrav men i stedet at forsøge
at trække den nye Venstreregering i vores retning.
Vi viste jo, da vi sad i regering, at vi formåede at
samarbejde bredt og ikke bare binde os til vores
parlamentariske grundlag. Og jeg tror, det er det,
danskerne vil have. De er trætte af skyttegravskrig.
De vil have politikere, der arbejder sammen og
finder løsninger,” understreger Morten Østergaard.

“Vi har tænkt os at være lige
så ansvarlige i opposition,
som vi var i regering, og i lige
så høj grad søge indflydelse
de steder, hvor det er muligt.
Vi vil være et parti, der søger
at skabe resultater, også
under de temmelig udfordrende vilkår, der er lige nu.”
Mennesker med meninger
Løsninger der gælder hele Danmark, vel at mærke.
Undervejs i interviewet står det således klart, at det
ligger Morten Østergaard meget på sinde at understrege, at man tager fejl, hvis man tror, Radikale
Venstre blot er et parti, der fokuserer på mennesker
fra de store byer eller en bestemt elite. Som han
forklarer:

”Vi er og har altid været et parti for hele Danmark.
Vi er skabt af progressive kræfter i by og land, der
ville forene befolkningen om at få Danmark fremad.
Og det er stadig det, der driver os. Der skal ikke
være nogen dele af Danmark, nogle danskere eller
nogle samfundsgrupper, der oplever, at de ikke har
vores opmærksomhed.”
Derfor har den radikale folketingsgruppe nu indledt
en såkaldt lyttetur, hvor de tager rundt i landet for
at møde danskerne, der hvor de er. Det handler om
mennesker med meninger og det, der optager dem
i deres hverdag.
”Vi har sagt, at nu tager vi tyren ved hornene og
tager hen de steder, hvor den radikale frekvens
måske ikke gik klarest igennem til folketingsvalget,”
forklarer partilederen og afslutter:
”Der er ingen blinde vinkler i vores ønske om at tage
livtag med de problemer, der er i vores samfund.
Men det er ikke nok, at vi selv føler det. Danskerne
skal også opleve os sådan.”

#MenneskerMedMeninger
Du kan læse meget mere om Radikale Venstres
tur rundt i Danmark her:
https://storify.com/radikale/mennesker-medmeninger
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Rigeligt at arbejde
for lokalt og nationalt

Danmark som grøn frizone

Vi har lige været igennem en valgkamp. Jeg vil gerne sige stort tak for
jeres indsats. Der blev virkelig arbejdet igennem overalt i landet med stor
entusiasme trods de svære vilkår. Jeg håber, I efterfølgende har nydt
sommeren og er klar igen. Nu skal vi i gang med den næste valgperiode,
og som man kunne forvente med den nye regering, vil der være rigeligt at
arbejde for lokalt og nationalt. Vi er ikke del af det regeringsbærende
flertal, og i en række værdipolitisk spørgsmål er vi i markant mindretal i
Folketinget, så det kommer til at fordre en kreativ indsats at påvirke den
førte politik i vores retning.
Det er imidlertid ikke så længe siden, vi var uden for det bærende flertal
sidst. Dengang var det med en fast blok på den anden side og et
folketingshold, hvor de fleste ikke genopstillede. I den kommende periode
vil folketingsarbejdet og arbejdet med at påvirke offentligheden kunne få
masser af reel betydning, fordi der ikke er et fasttømret flertal, og vi har en
offensiv folketingsgruppe, der vil vide at operere i den situation både på
Christiansborg og udenfor. En mindre gruppe gør det også helt nødvendigt
fortsat at arbejde med nye og offensive metoder til inddragelse af
baglandet både i politikudviklingen og i formidlingen af politikken uden for
Christiansborg.
Det bagland bliver jeg også selv en del af. Partiet skal have en
landsformand, der er forpligtet til at være der i en fuld valgperiode, og
som passer til de udfordringer, valget har tydeliggjort. Jeg glæder mig til
at fortsætte mit arbejde i partiet i andre roller, og jeg ved hvor talrige
muligheder, der er for det.
I løbet af sommeren har vi fejret partiets 110 års fødselsdag. Det er en
fantastisk rejse at være del af, hvor vælgergrupperinger har ændret sig,
men hvor kombinationen af værdipolitisk fokus og økonomisk ansvarlighed
har været den samme hele rejsen igennem. Siden valget har vi fået mange
hundrede nye medlemmer, der netop er tiltrukket af den kombination, og
hvor udfordringen fra den borgerlige regering på begge områder har fået
dem til at vælge at blive politisk aktive nu. Jeg vil ønske jer varmt
velkommen og håber, I kan bidrage både med politiske ideer og til at
udvikle vores måde at arbejde politisk på. Nu glæder jeg mig til landsmødet – håber at se masser af både nye og gamle medlemmer der.

Klaus Frandsen
Afgående landsformand

Danmark skal være et ”grønt
Schweiz”, hvis det står til Radikale
Venstre. Partiet foreslår, at Danmark skal være en frizone, hvor
klima- og miljøvenlige virksomheder kan finde særligt gode forhold
for at etablere sig.
Virksomheder skal screenes, og hvis de vurderes til
at levere grønne og ressourceeffektive løsninger,
skal de tilbydes et såkaldt ”fast track”, der sikrer, at
man kommer hurtigt igennem statslige og kommunale godkendelser. Samtidig skal borgerne inddrages
i høringsfasen.
Herudover skal der findes en række testkommuner,
der kan afprøve nye teknologier som førerløse biler
eller et smartere energisystem.

Er du nyt medlem?
Det strømmer ind med medlemmer i Radikale Venstre. I løbet af
sommeren har knap 700 mennesker valgt at melde sig ind i
partiet. Har du netop meldt dig
ind i Radikale Venstre, eller vil du
bare gerne have genopfrisket din
viden om, hvad dine muligheder som partimedlem
er?
Så klik ind på Radikale Venstres hjemmeside. Her kan
du få meget mere at vide bl.a. om, hvordan du
melder dig som frivillig, hvordan du giver til valgfonden, hvordan du bliver folketingskandidat, hvordan
partiet er opbygget, hvad partivedtægterne siger
og meget, meget mere.

Uværdigt forslag fra V
177 kroner om dagen. Det er,
hvad en nyankommet enlig flygtning med forsørgeransvar for tre
børn må klare sig for til mad, tøj
og andre udgifter, hvis den nye
Venstreregerings forslag om genindførelse af integrationsydelsen
gennemføres.
Radikale Venstres integrationsordfører Sofie Carsten
Nielsen er dybt kritisk over for forslaget:
”Det er uværdigt. Vi får flere fattige børn med færre
muligheder og endnu sværere muligheder for integration. Folk flygter med deres børn fra krig. Ikke til
en social ydelse,” udtaler ordføreren.

Støt valgfonden
Valget er overstået, og Radikale
Venstre havde mulighed for at
føre en kampagne med stor synlighed i medier og i gadebilledet i
høj grad takket være de bidrag,
der er kommet ind fra partiets
medlemmer til den fælles valgfond.

Foto: Kim Vadskær

Nu gælder det næste valgkamp. Den 3. december
skal vi stemme om en radikal mærkesag, nemlig
afskaffelsen af retsforbeholdet. Du kan være med til
at gøre en forskel.Støt valgfonden med et fast
månedligt bidrag. Klik ind på Radikale Venstres
hjemmeside via linket: radikale.dk/content/vær-med
og læs mere.

Den nye folketingsgrup
Valgkampen er overstået, og Radikale Venstre har fået ny folketingsgruppe. De otte MF’ere
er klar til at hoppe i arbejdstøjet og søge indflydelse. Vi har spurgt dem, hvordan deres
valgkamp gik, hvad de vil arbejde for i deres nye ordførerskaber, og hvilken effekt den nye
sammensætning af Folketinget vil have på Danmark.
Tekst: Jesper Boe Jensen / Foto: Kim Vadskær
Lotte Rod

Marianne Jelved
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• Skoleordfører (+ de frie skoler)
• Socialordfører
• Ligestillingsordfører
• Folkeoplysningsordfører
• Kirkeordfører

Børneordfører
Ordfører for ungdoms-uddannelse
Sundhedsordfører
Boligordfører

Tillykke med genvalget. Hvordan gik din valgkamp?
Det var hårdt, men spændende! Vi kørte på kryds og
tværs i Syd- og Sønderjylland, hvad der svarer til Napoli og hjem igen: Samlede postkort ind til flygtninge,
stillede grænsebom op foran Dansk Folkeparti og stod
på forblæste gågader med skattestopkage forbeholdt
de rigeste. Det kunne kun lade sig gøre med de mange
radikale medlemmer, som var en del af holdet.
Regeringsmagten er skiftet til den borgerlige blok,
og Folketinget er blevet sammensat på en helt ny
måde. Hvad vil det betyde for Danmark?
Det er skidt. Jeg er især ked af det på børnenes vegne.
Vi lykkedes med at hive hvert tredje fattige barn ud
af fattigdom. Nu vil de blå sende tusinde børn i fattigdom. Jeg er også bekymret for naturen og klimaforandringerne. Men jeg vil også insistere på at lede
efter muligheder. Fx tror jeg, vi med Ellen Trane Nørby
som børne- og undervisningsminister kan finde fælles
fodslag i at vise mere tillid og frihed til skolerne.
Hvad glæder du dig især til at kaste dig over ift.
dine nye ordførerskaber?
Jeg vil fortsat arbejde for at give alle børn en chance
for at vælge deres eget liv, og jeg glæder mig til at
genoptage gymnasieforhandlingerne. Som ny sundhedsordfører er jeg især optaget af, hvordan vi laver
et fornuftigt prioriteringssystem, og hvordan vi undgår, at så mange (unge) har psykiske problemer. Som
boligordfører vil jeg gøre mit til at løfte vores sociale
ansvar og har fx en aftale om at overnatte på et herberg for bedre at kunne sætte mig ind i hjemløshed.

Andreas Steenberg
•
•
•
•
•

Energi/Klimaordfører
Transportordfører
Fødevareordfører
Kommunalordfører
Landdistriktsordfører

Tillykke med genvalget. Hvordan gik din valgkamp?
Min valgkamp gik rigtigt godt. Jeg vil gerne takke alle
dem, der har hjulpet. Især også andre kandidater og
foreninger, som var med til at sikre mandatet i det
vestjyske.
Regeringsmagten er skiftet til den borgerlige
blok, og Folketinget er blevet sammensat på en
helt ny måde. Hvad vil det betyde for Danmark?
Det bliver sort og tilbageskuende og meget, der
peger frem, vil blive sparet væk. Vi har allerede set
den nye integrationsminister Inger Støjberg og Dansk
Folkeparti rulle sig ud på flygtningeområdet, hvor det
handler mere om, hvordan Danmark kan undgå at
tage ansvar for en menneskelig katastrofe end at gøre
noget. Jeg synes, det er trist. Udlændinge er det eneste område, hvor de fire borgerlige partier er enige,
så det kommer der kun mere af. Desværre. Der er ikke
noget ’nok er nok’ i Liberal Alliance eller Konservative,
som der har været tidligere.
Hvad glæder du dig især til at kaste dig over ift.
dine nye ordførerskaber?
Vi skal være det grønne parti, der skaber en mere
bæredygtig måde at leve på. Men som også får det til
at ske, som vi gjorde i regering. Meget var aldrig blevet – fx energiforliget – hvis ikke vi var i regering, tog
ansvar og skabte resultater på det grønne område.
Det skal vi fortsætte med – også i opposition.

Tillykke med genvalget. Hvordan gik din valgkamp?
Det var en meget anderledes valgkamp, fordi alle
møderne på ungdomsuddannelserne var næsten ikkeeksisterende. Det var et stort tab, for det er der, vi
kandidater møder førstegangsvælgerne. Til gengæld
var der mange frivillige, der kastede sig ind i kampen,
og de var i alle aldre. Og en ganske ny kommuneforeningsformand, som jeg særligt skylder tak, Lene,
stillede sin bil til rådighed for en form for magentafarve og store fotos af kandidaten. Sebastian delte ca.
15.000 flyers ud, og Casper og Vibe kørte mig i flere
omgang tværs gennem Vendsyssel. Sidst men ikke
mindst tak til vælgerne uden hvem, det ikke var gået.
Regeringsmagten er skiftet til den borgerlige blok,
og Folketinget er blevet sammensat på en helt ny
måde. Hvad vil det betyde for Danmark?
Usikkerhed. Det er ikke til at forudse, hvor meget
statsministeren vil bide i sig for at blive siddende
længst muligt. Kan den økonomiske ansvarlighed få
en chance? Vil det smalle borgerlige flertal ændre
grundlæggende ved samfundet? Som det ser ud nu
på asylområdet, kan man frygte det værste. Eller vil
statsministeren bruge et mere ansvarligt flertal i et
samarbejde med Socialdemokraterne og Radikale
Venstre på centrale områder?
Hvad glæder du dig især til at kaste dig over ift.
dine nye ordførerskaber?
Jeg er glad for alle ordførerskaberne. Skolen og
børnenes vilkår ligger mig meget på sinde. Børn er
helt afhængige af de voksne omkring dem. De har ret
til at tro på, at en voksen kan være en skytsengel. Fx
pædagogen, læreren, træneren. Det stærke civilsamfund kan spille en vigtig rolle i det paradigmeskifte,
jeg ser for mig, hvor borgeridentiteten skifter og fører
til, at flere og flere kræver afgørende inddragelse i
ændringer i lokalområderne og i samfundets institutioner.

Sofie Carsten Nielsen
•
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•
•
•

Gruppenæstformand
Stedfortrædende politisk leder
Arbejdsmarkedsordfører
Retsordfører
Integrationsordfører

Tillykke med genvalget. Hvordan gik din valgkamp?
Tak. Mange tak endda. Det er dybt priviligeret og jo på
en lidt mærkelig måde, fordi jeg mistede mange gode
kolleger. Jeg synes, min personlige valgkamp gik godt.
Jeg har været begavet med de sejeste kampagnefolk,
mine to kampagneledere Victor og Ronja har kørt alt
med både stort overblik og stor gejst. Jeg kunne ikke
have gjort det uden dem og alle de andre gode folk,
der var med. Det gør hele forskellen.
Regeringsmagten er skiftet til den borgerlige blok,
og Folketinget er blevet sammensat på en helt ny
måde. Hvad vil det betyde for Danmark?
Mere end de fleste går og tror, tænker jeg. Og det
er på en og samme tid deprimerende og ansporende.
Deprimerende fordi nogle af de ting, vi syntes, vi lige
var i gang med at bygge op, bliver revet ned. Og ansporende både fordi det fandme skal være løgn, at
vi skal være et land, som behandler folk dårligt, fordi
de er udlændinge. Og fordi vi godt kan få indflydelse,
selvom vi er blevet mindre, og selvom vi er i opposition.

Hvad glæder du dig især til at kaste dig over ift.
dine nye ordførerskaber?
Jeg glæder mig til at blive klogere på nye områder.
Især retspolitikken er nyt for mig, og jeg synes, der er
ekstremt mange spændende diskussioner at rejse her
som radikal. Der er også en del kampe at kæmpe med
den nuværende regering. Og på integrationsområdet
vil jeg knokle for at holde fast i, at det handler om
mennesker med ressourcer. Alle mennesker vil gerne
bidrage. Det skal vi få til at lykkes bedre.

Martin Lidegaard
•
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Gruppenæstformand og -sekretær
Finansordfører
Skatteordfører
Udenrigsordfører
Forsvarsordfører
Ordfører for Rigsfælleskabet

Tillykke med valget. Hvordan gik din valgkamp?
Jeg havde rent ud sagt en fantastisk valgkamp, hvor
min personlige københavnerbaserede kampagnegruppe og de lokale vælgerforeninger spillede fantastisk sammen og sikrede højt humør, et rablende
aktivitetsniveau og en ufattelig bunke plakater og
flyers på gaden. Resultatet kunne vi også godt være
bekendt, for nu at sige det på jysk, selvom jeg som andre selvfølgelig er ked af det overordnede valgresultat. En særlig og varm tak skal lyde til min kampagnechef Kristian Stockholm, hans højre hånd Michael
Dupont og de to lokale formænd Poul Fischer og Karin
Christiansen.
Regeringsmagten er skiftet til den borgerlige
blok, og Folketinget er blevet sammensat på en
helt ny måde. Hvad vil det betyde for Danmark?
Jeg er først og fremmest bekymret over, hvad den nye
regering vil gøre på udlændingeområdet og i forhold
til de grønne områder. Den meget bastante retorik
på udlændingeområdet, herunder avisannoncering,
stramning af alle regler og nedskæring i ydelser, vil
ramme mange flygtninge hårdt. Læg dertil nedskæringer i ulandsbistanden. Ønsket om at forsinke og
skære i den grønne omstilling vil både være til skade
for klimaet, miljøet og det danske erhvervsliv, der for
første gang bakker helhjertet op om den grønne omstilling, fordi de tjener på den. Samlet set frygter jeg
også, at regeringens linje på disse to områder vil slå
skår i den enestående respekt, der har stået om Danmark i verden de seneste år, og som betyder meget for
vores muligheder for politisk indflydelse og eksport.
Hvad glæder du dig især til at kaste dig over ift.
dine nye ordførerskaber?
Det hele!

Ida Auken
•
•
•
•

Miljøordfører
Erhvervsordfører
Ordfører for uddannelse og forskning
IT-ordfører

Tillykke med genvalget. Hvordan gik din valgkamp?
Det var en stor oplevelse af føre valgkamp sammen
med så mange engagerede mennesker, der var der
for mig dag og nat. Uden de mange frivillige var min
valgkamp aldrig gået så godt, som den gjorde. Jeg
er dybt taknemmelig over for hver og en af dem. Der
var frivillige på gaden at dele flyers ud hver dag. Der
var frivillige oppe at kravle i hver eneste lygtepæl.
Der var nogle, der tog sig af regnskab, sekretærarbejde, koordinering. Nogle der lavede mad og sørgede
for gode rammer. Nogle der kørte med mig rundt
til de mange debatter og nogle, der lavede film og

ppe er klar til arbejdet

gadeevents. Jeg vil gerne takke dem alle sammen. En
særlig tak skal lyde til min fænomenale kampagnechef Cecilie Føns, der sørgede for, at det hele kunne
hænge sammen.
Regeringsmagten er skiftet til den borgerlige
blok, og Folketinget er blevet sammensat på en
helt ny måde. Hvad vil det betyde for Danmark?
Jeg er mest bekymret for, at Danmark begynder at
lukke sig om sig selv, og at vi mister førertrøjen på det
grønne område. Det kræver permanent nytækning
at sikre, at vi kan blive ved med at investere i klimaog ressourceløsninger samtidig med, at vi skaber nye
arbejdspladser. Jeg har desværre endnu ikke set visionære planer fra regeringen hverken på det grønne
område, erhvervsområdet eller uddannelsesområdet.
Hvad glæder du dig især til at kaste dig over ift.
dine nye ordførerskaber?
Den teknologiske revolution, der er i gang i disse år,
kommer til at forandre alt fra sundhedsvæsenet til ældreplejen og uddannelsessystemet. Jeg glæder mig til
at få en debat i gang om, hvordan vi sikrer, at de nye
teknologier tjener vores interesse og ikke omvendt.
Derudover ser jeg frem til at få en samtale i gang om,
hvordan vi sikrer, at vores uddannelsesinstitutioner
kan udvikle sig og tænke nyt, samtidig med at de får
den nødvendige anerkendelse for den rolle, de også
har som samfundets kritiske stemme, erindring og opfindsomhed.

Zenia Stampe
•
•
•
•
•

Udlændingeordfører
Kulturordfører
Medieordfører
Europaordfører
Nordisk ordfører

Tillykke med genvalget. Hvordan gik din valgkamp?
Det var på nogle måder en valgkamp som alle andre
og så alligevel helt anderledes. Mødet på gader og
stræder og til debatmøder var, som det plejer at være.
Men som noget nyt oplevede jeg, at rigtig mange kom
hen til mig og fortalte, at de allerede fulgte mig på de

sociale medier. De havde et stort forhåndskendskab
til mig og vores politik, og det gjorde, at vi kunne
springe den store salgstale over og i stedet tale
mere fortroligt. Det var i det hele taget ret utroligt
at opleve, hvordan den traditionelle og digitale verden pludselig smeltede sammen. Det var også sådan,
jeg rekrutterede de fleste af mine frivillige. De kom
rejsende fra hele landet til min fars lille bondehus. De
havde ingen fine fornemmelser men kløede bare på.
Vi fik hængt 5.000 plakater op. Man taler meget om,
at penge betyder mere og mere i politik. Men min
egen erfaring er, at en dedikeret frivillig er 100 gange
mere værd.
Regeringsmagten er skiftet til den borgerlige blok,
og Folketinget er blevet sammensat på en helt ny
måde. Hvad vil det betyde for Danmark?
Jeg er meget nervøs over Dansk Folkepartis indflydelse, både på lovgivningen og den offentlige debat.
Jeg bliver især trist og flov, når jeg tænker på, hvad
det vil betyde for alle mine venner med udenlandske rødder. Endnu flere begrænsninger. Endnu mere
mistillid. Jeg ser det derfor som min allervigtigste
opgave at give dem håb og forvisse dem om, at de
ikke alene.
Hvad glæder du dig især til at kaste dig over ift.
dine nye ordførerskaber?
Jeg føler et stort ansvar på udlændingeområdet.
Jeg er ikke særlig optimistisk ift. radikal indflydelse,
men desto vigtigere er det, at vores stemme lyder
klart og tydeligt. Og så glæder jeg mig meget til at
tegne kulturpolitikken. Her er vi både oppe imod
neoliberale, der mener, at kultur kun er et spørgsmål
om udbud og efterspørgsel, og nationalkonservative, der fortaber sig i en ensidig dyrkelse af fortiden og det nationale. For mig handler kultur først
og fremmest om udvikling - at man som samfund er
i stand til at reflektere over nutiden og bygge broer ud i fremtiden. Det bliver enormt spændende.
Zenia Stampe er på barsel fra 28. august – 1. januar
2016. Hun afløses i perioden af tidligere folketingsmedlem Rasmus Helveg Petersen.

Morten Østergaard
•
•
•
•
•

Politisk leder
Gruppeformand
Udenrigspolitisk nævn
Nationalbankens repræsentantskab
Udvalg for forretningsorden

Tillykke med genvalget. Hvordan gik din valgkamp?
Godt! Selvom jeg selvfølgelig er ærgerlig over nu at
være den eneste radikale repræsentant for Østjylland.
Jeg var jo partileder denne gang, så det meste af min
valgkamp foregik fra den radikale valgbus. Det var en
fornøjelse at komme rundt i landet og mærke gejsten
fra vælgere, frivillige, kandidater og Radikal Ungdom.
Regeringsmagten er skiftet til den borgerlige
blok, og Folketinget er blevet sammensat på en
helt ny måde. Hvad vil det betyde for Danmark?
Vi har jo desværre hen over sommeren fået en forsmag på, hvad det betyder. Nemlig, at når stort set
resten af Europa samles om i fællesskab at finde nye
løsninger på flygtningeproblemstillingen, så melder
Danmark sig ud og ind i en lille gruppe af lande, der
synes, det er hvert land for sig, og i stedet bruger
tiden på at indrykke annoncer i andre landes aviser for
at få flygtninge til at holde sig væk. Det synes jeg er
en utrolig tydelig forskel, som kræver en meget klar og
direkte opposition for os.
Hvad glæder du dig især til at kaste dig over ift.
dine nye ordførerskaber?
Jeg skal jo være medlem af Udenrigspolitisk Nævn, og
da udenrigspolitikken har min store interesse, glæder
jeg mig meget til det arbejde og til at skulle diskutere Danmarks rolle ude i verden. Ellers ser jeg frem
til sammen med aktive radikale alle vegne at bruge
min energi på at sætte nogle stærke radikale dagsordener. Som gruppeformand handler det måske ikke så
meget om at være i Folketingssalen og udvalgslokalerne, men i stedet om at komme ud i Danmark og få
fundet svarene på nogle af de spørgsmål, som trænger
sig på. Det er min agt at komme rundt og på egen
krop se, hvad konsekvenserne er af den politik, vi har
været med til at føre, og hvor der kan være behov for
at gøre nogle ting bedre.

Nye medlemmer strømmer til Radikale Venstre - for at gøre en forskel og deltage i kampen for et åbent, grønt og ansvarligt samfund. (Arkivfoto)

Velkommen til de nye radikale
Nye medlemmer strømmer
til Radikale Venstre. Siden
valget har knap 700 danskere meldt sig ind i partiet.
Mød to af de nye medlemmer, og hør hvorfor de har
valgt at blive radikale netop
nu.
Af Jesper Boe Jensen
”Jeg meldte mig ind dagen efter valget. Jeg har
aldrig været specielt politisk – men pludselig følte
jeg afmagt og frustration over, at Danmark er blevet
et land, hvor miljøet kommer i anden række i forhold
til skattelettelser til i forvejen relativt rige mennesker. Miljøet kender ikke til landegrænser og
bekymrer sig ikke om grænsekontrol. Danmark burde også tænke bredere.”
Sådan siger Dorthe Smitshuysen. Hun er en af de
mange danskere, der siden valget har meldt sig ind i
Radikale Venstre for at gøre en forskel og deltage i
kampen for et åbent, grønt og ansvarligt samfund.
For hende var det især miljø- og arbejdsmarkedspolitikken, der trak:
”Jeg mener, at bæredygtighed, økologi og vedvarende energi er den eneste vej frem, hvis vi skal sikre
en god fremtid for de efterfølgende generationer.
De fleste danskere er relativt rige og har råd til at
betale mere for energi og fødevarer, som er produceret i overensstemmelse med natur og miljø,”
fortæller Dorthe Smitshuysen, der til dagligt er
processupporter og bor i Kalundborg.

Det venlige parti
Annelise Heick er lærer og bor i København. Hun
beskriver Radikale Venstre som ”Det venlige parti”.
Hun meldte sig ind to dage efter, valgresultatet
forelå. Det fik hende nemlig på ”barrikaderne”, som
hun forklarer:
”Jeg finder det vigtigt, at Radikale Venstre med sin
midterposition og sine medmenneskelige værdier
får tyngde, så meget som muligt, og indflydelse så
meget som overhovedet muligt, for at styrke sammenhængskraften i Danmark.”
Når man spørger Annelise Heick om, hvad der fik
hende til at vælge netop Radikale Venstre, kredser
svarene især om emner så som lighed og sammenhængskraft på tværs af landet:

“Kulturel og økonomisk
vækst for hele landet og alle
indbyggere. Det mener jeg
er vejen frem for et bedre
Danmark, og det mener jeg,
Radikale Venstre vil og kan
bidrage med.”
- Annelise Heick
”Lighed for Per og Pouline, lighed for høj som for lav,
værdier der rimer på venlighed, imødekommenhed,
humanisme, fred mellem køn, racer og nationer,
grøn økologisk vækst, samt – og det er meget vigtigt
for sammenhængen – kulturel og økonomisk vækst
for hele landet og alle indbyggere. Det mener jeg er
vejen frem for et bedre Danmark, og det mener jeg,
Radikale Venstre vil og kan bidrage med på Christiansborg.”

“Radikale venstre er det eneste parti, som både formulerer en ambitiøs miljøpolitik
samtidig med, at man vil
gøre en indsats for at gøre
de mange danskere, som
står udenfor arbejdsmarkedet til en del af løsningen og
ikke en del af problemet.”
- Dorthe Smitshuysen
Opgør med blokpolitikken
Tilbage i Kalundborg forklarer Dorthe Smitshuysen,
at selvom nogle af hendes politiske holdninger godt
kunne overlappe med andre partier, så var der en
særlig grund til, at valget for hende ikke kunne falde
på andre end Radikale Venstre:
”Radikale venstre er det eneste parti, som både
formulerer en ambitiøs miljøpolitik samtidig med, at
man vil gøre en indsats for at gøre de mange
danskere, som står uden for arbejdsmarkedet, til en
del af løsningen og ikke en del af problemet i
Danmark. Det er to vigtige sager i ét parti, som på
den måde gør op med den gammeldags blokpolitik.
Man kan godt tænke grønt og blåt samtidigt.”

Alle de nye radikale
I perioden siden valgudskrivelsen 27. maj frem
til og med nærværende udgivelses deadline d.
19. august har der været 668 indmeldelser i
Radikale Venstre. Det er en fremgang på over
900% i forhold til samme periode sidste år.

Landsmøde 2015
I weekenden d. 19.-20. september løber Radikale Venstres landsmøde af
stablen. Det finder som altid sted på Hotel Nyborg Strand på Fyn, og
programmet byder på taler, oplæg, politisk debat, underholdning og meget
andet. Derudover skal en række resolutionsforslag fremlægges, debatteres
og sendes til afstemning, og så skal der vælges en ny landsformand og næstformand, idet Klaus Frandsen og Emil Dyred har meddelt, at de ikke genopstiller.
Landsmødets program
Lørdag den 19. september
09.00 Indtjekning
10.00 Landsmødet åbnes af landsformand Klaus Frandsen
10.15 Landsformand Klaus Frandsen taler
10.35 Politisk leder Morten Østergaard taler
11.05 Politisk debat
12.00 Frokost
13.00 Fremlæggelse af resolutionsforslag v/ resolutionsudvalgets formand Klaus Frandsen
13.10 Fortsat politisk debat og debat om resolutionsforslag
15.00 Den politiske debat afrundes ved Morten Østergaard og Klaus Frandsen
15.20 Udenlandsk gæstetaler
15.50 Præsentation af kandidater til landsformand og næstformand
16.15 Oplæg til kantmøder
16.30 Kantmøder i grupperum
18.00 Pause
18.30 Reception for foreningsformænd. Vært: Morten Østergaard
19.00 Landsmødemiddag og fest
Søndag den 20. september
09.00 RUs beretning og debat herom
09.15 Sekretariatschefens beretning og debat herom
09.35 Godkendelse af regnskab
09.40 Fastsættelse af kontingent for 2016 og vejledende for 2017
09.45 Valg af landsformand
09.50 Europapolitiske taler v/ Margrethe Vestager og Morten Helveg Petersen
10.30 Politisk replik v/ Morten Østergaard
10.50 Valg af næstformand
11.00 Resolutionsforslag til debat og afstemning
11.20 Valg af 15 medlemmer af HB og 5 stedfortrædere til HB
11.50 Frokost
13.00 Resolutionsforslag til debat og afstemning (fortsat)
14.50 Takketale fra nyvalgt landsformand og afslutning v/ nyvalgt landsformand
15.00 Landsmødet slutter
Med forbehold for ændringer

Yderligere informationer
Praktiske informationer, tilmelding, værelsesbooking, procedurer og program findes på Radikale Venstres
hjemmeside www.radikale.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til landsmødeansvarlig Janus Schultz
Pedersen på janus.schultz.pedersen@ft.dk.
Hashtag for landsmødet er #rvlm15

Mere grønt landbrug
Der er udvikling og masser af nye
jobs at hente i en grøn omstilling
af det danske landbrug. Det
mener Radikale Venstre, der derfor foreslår, at flere af midlerne
fra EU’s landbrugsstøtte skal gå til
at understøtte udviklingen.
Derudover ønsker Radikale Venstre at afsætte 10
millioner kroner til såkaldte ”grønne vækstspejdere”, der skal finde aftagere til grønne landbrugsvarer. De grønne spejdere skal både skabe forbindelse mellem køber og sælger og desuden yde
rådgivning til sælgere inden for områder så som
produktudvikling og markedsføring.

Nyt fra udvalgene
Siden marts 2011 har Radikale
Venstres hovedbestyrelse vedtaget 26 politiske programmer
og holdningspapirer. Du finder
disse på radikale.dk under punktet ’Politik’.
Nye programmer påbegyndes først efter Radikale
Venstres landsmøde, men arbejdet i partiets fem
dialogfora og Internationalt Udvalg fortsætter, også
før den næste planlagte fællesudvalgsdag d. 31.
oktober.
Under punktet Udvalgsnyt på medlemssiden kan du
finde en oversigt over de nuværende politiske
udvalg, og hvis du er interesseret i at følge et udvalgs
arbejde og måske deltage, kan du tilmelde dig under
’Tilmeld flere grupper’ nederst på medlemssiden.

Effektivt forsvar
Radikale Venstre er stærkt skeptiske over for udmeldinger fra
partierne på den borgerlige fløj,
især Konservative og Danske
Folkeparti, om at bruge flere penge på det danske forsvar.
De to partier er klar til at tilføre forsvaret betydelige
ekstra midler, hvilket er i stærk kontrast til den tidligere regerings forsvarsforlig, der reducerede og
effektiviserede forsvarets budget.
Radikale Venstres forsvarsordfører, Martin Lidegaard, understreger, at partiet ønsker at fortsætte
med at effektivisere og tilpasse forsvaret. Han
mener desuden, at meget taler for at begrænse den
planlagte milliardinvestering i nye kampfly.

Emil Dyred takker af
Næstformanden for Radikale Venstres landsforbund, Emil Dyred,
har i lighed med landsformand
Klaus Frandsen meddelt, at han
ikke genopstiller.
”Jeg synes, det er det rigtige tidspunkt. Jeg har haft fire gode år som næstformand,
hvor jeg synes, vi har nået meget, både i forhold til
at skabe radikale resultater og udvikle et stærkere
radikalt landsforbund. Nu hvor der skal vælges ny
landsformand, er det oplagt, at medlemmerne får
mulighed for at sammensætte et samlet nyt landsformandskab,” udtaler Emil Dyred.
Den nye næstformand vælges på Radikale Venstres
landsmøde.

Klaus Frandsen forsikrer, at han har tænkt sig stadig at være en aktiv del af Radikale Venstre, selvom han ikke genopstiller til posten som landsformand (Foto: Kim Vadskær)

Der blev skrevet historie
Efter seks år som landsformand for Radikale Venstre
har Klaus Frandsen meddelt,
at han ikke genopstiller til
posten. Her fortæller han
om højdepunkterne i sin
formandsperiode.
Af Jesper Boe Jensen
”Noget af det sjoveste, jeg nogensinde har været
med til.”
Sådan beskriver Klaus Frandsen forløbet fra 2009,
hvor han blev valgt som formand for Radikale Venstres landsforbund af de delegerede på partiets
landsmøde, frem til 2011, hvor Radikale Venstre
efter valget d. 15. september kunne indtræde i regering.
Efter Klaus Frandsens tiltrædelse vedtog Radikale
Venstre en ny strategi og kampagne under navnet
”Tag Ansvar.” Det var den største kampagneindsats uden for valgkamp i partiets historie, og en
periode den afgående formand husker tilbage på
med glæde:
”Alle var klar over, at vi havde ryggen mod muren
pga. generationsskiftet, hvor kun Margrethe, Morten
og Marianne genopstillede ved valget i ’11. Det gav
en grad af koncentration og målrettethed. Den
valgte strategi blev gennemført med en sådan
konsekvens, at næsten alt, hvad vi rørte ved,
lykkedes kulminerende i valgsejren. Der kom masser
af nye medlemmer, og der blev i den periode
opbygget en meget sammenhængende portefølje
af politikforslag,” fortæller Klaus Frandsen.
Stjernerne stod rigtigt
Efter valgsejren i 2011 indledtes forhandlingerne
om et regeringsgrundlag i det efterhånden berømte

sorte tårn i Ørestaden. En begivenhed som Klaus
Frandsen betegner som et af højdepunkterne i hans
formandstid:
”Det var utrolig spændende at være med i tårnet.
Der blev skrevet danmarkshistorie i de dage. Jeg
lærte, at når stjernerne står rigtigt, så kan der laves
rigtigt meget fremadrettet politik på kort tid i det
her land.”
Men han insisterer også på at fremhæve de mange
møder, man som radikal landsformand holder med
partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse som
noget helt særligt ved hans seks år på posten:
”Det er sket talrige gange, at når jeg er gået hjem
gennem gaderne efter et møde i forretningsudvalget eller har siddet i toget på vej tilbage fra
Nyborg, hvor vores hovedbestyrelsesmøder bliver
holdt, har tænkt, at hvor er grundstemningen dog
fantastisk positiv, selv når vi diskuterer hårdt i
forhold til, hvad man kan mærke fra mange af de
andre partier.”

“Jeg lærte, at når stjernerne
står rigtigt, så kan der laves
rigtigt meget fremadrettet
politik på kort tid i det her
land.”
Når man beder Klaus Frandsen om at give et bud på,
hvordan eftertiden vil se tilbage på den rolle, Radikale Venstre har spillet i hans formandstid, fylder
især det økonomiske ansvar, partiet tog i den
periode, meget:
”Historieskrivning for 2009-2015 er enormt tæt
knyttet til historieskrivningen for perioden, hvor
Anders Fogh Rasmussen var statsminister (20012009, red.). Det er historien om en økonomisk
politik, der var historisk ringe i Fogh-tiden og så
arbejdet med at rydde op bagefter. Det er historien
om at i modsætning til rigtig mange andre europæ-

iske lande, så evnede venstre side i parlamentet i
Danmark at rydde op efter højre side og stadig være
meget tæt på at genvinde regeringsmagten. Forudsat præsident François Hollande ikke meget hurtigt får rettet skuden op i Frankrig, så vil vi i Danmark
være det europæiske land, hvor det var tættest ved
at lykkes.”
Engagementet fortsætter
Klaus Frandsens formandstid har således været
præget af sejre, højdepunkter og store begivenheder. Derfor kan det undre, at han vælger ikke at
fortsætte. Ifølge den afgående formand er det et
spørgsmål om ressourcer og tidshorisont:
”Landsformanden bør til enhver tid være en person
der har et tidsperspektiv frem til næste folketingsvalg. Jeg har siddet i seks år – lidt mere end gennemsnittet – så mentalt at forpligte mig til fire år mere
ville være lang tid,” forklarer Klaus Frandsen og
fortsætter: ”Samtidig er kravene til landsformanden ændret. I 2009 var partiet faldet efter de
øvrige partier i organisatorisk udvikling, og landsformanden var nødt til at prioritere basisorganisationen. Det er vi ikke længere. Derfor kan partiet i
dag prioritere at vælge en landsformand ved en
højere vægt på langsigtet idepolitisk udvikling. For
mig ville det kræve en stor ressourceindsats at
gennemføre det skift i rolle, så giver det et renere
skift at ændre rollen samtidig med partiet skifter
landsformand.”
Han slår dog fast, at han også fremadrettet vil være
en del af Radikale Venstre:
”Min ambition er fortsat at holde et højt engagement i forhold til frivillig indsats uden for mit daglige
arbejde. Om det hele bliver i Radikale Venstre eller
det bliver en mere blandet model med kombination
af partiet og noget andet, ved jeg ikke endnu.”
Efterfølgeren til Klaus Frandsen på posten som
formand for Radikale Venstres landsforbund bliver
valgt af de delegerede, når partiet holder landsmøde 19.-20. september. Læs mere om landsmødet og kandidaterne på lm15.radikale.dk.

