Marts 2016

Radikale viser en anden
vej i flygtningekrisen
Tag ansvar,
ikke smykker.

Gedro
Før: Studerende, Syrien
Nu: Svejser, Danmark

Morten Østergaard, Radikale Venstre

Hastelove, teltlejre og
konfiskering af ejendele har
domineret flygtningedebatten på Christiansborg og i
medierne. Radikale Venstre
har et klart modsvar. Derfor
har partiet lanceret en kampagne, der byder på bl.a.
annoncer, rundbordssamtaler, uddelinger og borgermøder for at finde konkrete
løsninger på konkrete udfordringer. Der er en menneskelig og ansvarlig vej i flygtningekrisen, lyder budskabet.
Tekst: Maya Schott Sauerberg / Foto: Kim Vadskær

Den 4. april afholder Radikale Venstre det første af
fem borgermøder, der har til formål at finde lokale
løsninger på flygtningestrømmen og integrationen
sammen med borgerne. Eksperter, kommuner og
borgere vil få mulighed for at diskutere de udfordringer, lokalområderne står overfor, og hvordan de
kan blive løst i fællesskab. Borgermøderne er led i
Radikale Venstres flygtninge- og integrationskampagne.
For den radikale udenrigsordfører Martin Lidegaard,
er det afgørende, at lokalsamfundene tager del i
løsningerne, hvis de mennesker, der kommer hertil,
skal blive en ressource for samfundet: ”I alle led fra
flygtninge ankommer, til de begynder at lære dansk,
til de skal ud i en praktikplads, er lokalsamfundet
afgørende. Det er ikke noget, vi kan sidde at styre
fra Christiansborg. Det eneste, vi kan styre, det er
ikke at gøre det sværere at lave den indsats ude i
kommunerne.”
Lærer af de gode erfaringer
Nogle kommuner har haft stor succes med at få
flygtninge i job. Furesø Kommune har sat høje ambitioner og har fået en stor del af de flygtninge, de har
modtaget i arbejde. I modsætning til partier som
Venstre og Dansk Folkeparti mener Radikale Venstre,

at asylansøgere skal kunne arbejde fra dag 1. Derfor
er erfaringer som Furesøs meget brugbare, mener
Martin Lidegaard. ”Vi har brug for at komme ud at
høre dem, hvad deres erfaringer er, og hvad vi kan
gøre for at hjælpe dem i det arbejde, de laver,” siger
han.
Netop denne nysgerrighed på, hvad der virker, når
flygtninge skal integreres, er baggrunden for borgermøderne. Radikale Venstre sidder kun med en brik af
løsningen, og derfor kan borgermøderne skabe et
rum, hvor de mennesker, der kender de lokale udfordringer, kan bidrage til løsningerne. Kommunerne vil
også have mulighed for at dele deres succeser, som
muligvis kan genskabes andre steder i landet.
”Om det her ender med at blive en kæmpe gevinst
for vores børn og børnebørn eller en stor sten, fordi
vi får et parallelsamfund med folk, der er ødelagte
og ikke kan bidrage, det afgør vi i de her måneder
og år. Det er vores indsats, og det er vores beslutninger, der bestemmer det, ” fastslår Martin Lidegaard.
Flygtninge mangler netværk
Det er også lokalsamfundet, der skal i spil ifølge
debattøren Khaterah Parwani, der har arbejdet
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med Danish Refugee Council siden 2013. Hun
peger på vigtigheden af et netværk, når man skal
etablere sig i et nyt land: ”Uanset hvad skal vi tænke
på, at når vi udsluser flygtninge fra asylcentrene ind
til lokalsamfundet, så er det, der spiller den største
rolle, rent faktisk at få den helt nye borger ind i lokalsamfundet og få dem til at føle sig inkluderede med
et netværk, de kan trække på, ” siger hun.
Hvis man som borger vil hjælpe de nye flygtninge i
lokalsamfundet, foreslår Khaterah Parwani at banke
på deres dør og byde dem velkommen. Hun mener,
den nære relation fra nabo til nabo skaber en følelse
af inklusion, der er essentiel i integrationen. ”Jeg
synes, det er helt fantastisk, når vi selv tager initiativet. Det er jo ikke fordi, man skal lægge an- svaret
over i lokalbefolkningen, og dog skal man, fordi det
er lokalbefolkningen, der allerede har stabilitet og
kender deres samfund. Når der kommer nye borgere
ind, bør man derfor styrke netværket på frivillig
basis, så de kan blive taget godt imod. Det gør en
kæmpe forskel,” forklarer Khaterah Parwani.
Hun anbefaler, at man forbereder lokalsamfundet
på at tage godt imod flygtningene, når man ved, at
et bestemt område vil modtage rigtig mange.

“Tag ansvar, ikke smykker”
- kampagnebudskab, Radikale Venstre
Lokalsamfundet skal inddrages
Der er stor forskel på, hvad der er brug for i de forskellige lokalsamfund, når integrationen skal lykkes,
lyder det fra Khaterah Parwani. Hun savner fleksibilitet i tiltagene og en dialog med dem, der kender til
de lokale udfordringer: ”Det, vi glemmer, er den
helt almindelige borger i lokalsamfundet. Og det er
faktisk dem, der ved, hvad der bevæger sig i miljøet,
og hvad pulsen egentlig er.”
Netop det er en af hjørnestenene i Radikale Venstres
flygtninge- og integrationskampagne. Lokalsamfundene skal inddrages, så konkrete, hands-on løsninger
kan komme i spil. Den tilgang kommer blandt andet
til udtryk ved de fem borgermøder, partiet holder
rundt omkring i landet. Her kan borgerne komme
med idéer til, hvor indsatsen bør fokusere og hvordan de lokale udfordringer kan blive løst i fællesskab.
”Det, der er grundtanken med borgermøderne, er
at komme ud at vise, at der er en del af Christiansborg, som er klar over hvilken indsats, der bliver lagt
derude, og som bakker op om den indsats og måske
også kvalificere den, hvis vi kan, ” siger Martin Lidegaard.
Den hårde debat hindrer integrationen
Sideløbende med borgermøderne vil Radikale
Venstres sociale medier være til låns hos blandt
andet organisationer, erhvervsfolk og helt almindelige borgere. Når den offentlige debat er ensidigt
kritisk over for flygtningestrømmen, gør det integrationen sværere, mener Martin Lidegaard.
”En flygtning, jeg var ude at møde i Birkerød, sagde
til mig, at der er en fuldstændig modsætning mellem
det Danmark, de møder i kommunen, og det Danmark de møder i tv, når det er landsdækkende politikere, der debatterer, og som giver dem et indtryk af,
at de er alt andet end velkomne, ” siger han.
Sama Sadat, som kom til Danmark fra Afghanistan
som 2-årig, mener også, at den offentlige debat er
en stor hindring for integrationen. Hun betegner sig
selv som dansker, men føler sig ekskluderet som
følge af flygtningedebatten. Derfor har hun takket ja
til at være gæsteredaktør på Radikale Venstres
sociale medier: ”Jeg føler virkelig, der mangler en
tone af respekt for de mennesker, der er gået igennem
så meget forfærdeligt. Der mangler en respekt for, at
det her er familier, det er børn, og det er voksne, der
er flygtet fra krig, ” fortæller Sama Sadat.

“Sæt flygtninge i arbejde,
ikke i teltlejre”
- kampagnebudskab, Radikale Venstre
Nye stemmer i debatten
Især de mennesker, der er berøring med flygtninge,
eller som endda selv er flygtet til Danmark, mangler

Sama Sadat kom til Danmark fra Afghanistan som 2-årig. Hun betegner sig selv som dansker, men føler sig ekskluderet som
følge af flygtningedebatten.

ifølge Sama Sadat i debatten. Hun mener, den negative fremstilling af flygtninge kan skabe store problemer for integrationen og savner at høre fra asylansøgere, medarbejdere på asylcentre og flygtninge,
der har været i Danmark i flere år, som kan fortælle
om succesfuld integration.
”Jeg tror stærkt på, det kan have alvorlige konsekvenser for nyankommne flygtninge, der skal bo i
Danmark og for deres integration. Jeg tror også, det
kan have alvorlige konsekvenser for, om vi får et
samfund, hvor vi anser hinanden som medborgere, ”
siger Sama Sadat. Hun oplevede selv en varm velkomst, da hun kom til Danmark. Hun mener, det er
essentielt for en god integration, at man føler sig
velkommen. Og netop derfor er det så vigtigt ikke at
ekskludere flygtninge i debatten og at skabe en
forståelse for, hvorfor de er kommet til Danmark:
”Da vi var små og blev placeret i Brøndby Strand,
kunne vi absolut ikke tale dansk. Men der var en
masse sportsklubber og fritidshjem og mange
forskellige ting, som man kunne tage del i. Det
vigtigste var dog, at vores naboer tog rigtig varmt
imod os, ” forklarer hun.
Sama Sadats stemme kan ses som et eksempel på de
anderledes vinkler, debatten kan få, når populistisk
retorik forstummer og virkeligheden kommer til
orde. Når dem, der er tæt på problemstillingerne
ude i landet, er med til at sætte dagsordenen og
finde konkrete løsninger. Det er grundtanken bag
den radikale kampagne. At vise der er en anden vej i
flygtningekrisen.

Vær med i kampagnen
Radikale Venstre har lanceret en flygtningeog integrationskampagne for at sætte fokus
på den måde, det politiske flertal i Danmark
har håndteret flygtningekrisen på. Smykkelove,
teltlejre, familieadskillelser og lynhøringer.
Radikale Venstre vil vise en anden vej: Danmark kan integrere flygtninge fra første dag.
Der skal findes konkrete løsninger på konkrete
udfordringer. For de mennesker, som det hele
handler om.
Kampagnen indeholder en bred vifte af tiltag:
• Annoncer på internettet og sociale medier
• Politiske udspil
• Uddelinger af foldere om flygtninge og
integration
• 	Gæsteredaktører – eksperter, meningsdannere, organisationer og almindelige danskere
– på Radikale Venstres sociale medier
• 	Rundbordssamtaler mellem radikale MF’ere,
relevante ressourcepersoner og organisationer på Christiansborg
• Borgermøder hvor lokale borgere, radikale
politikere og eksperter samles til fælles diskussioner og konkret ideudvikling om håndtering
af flygtningesituationen og lokal integration
Læs mere og find ud af hvordan du kan
deltage på flygtning.radikale.dk
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Tid til politisk samtale

Brug for fælles løsninger

”Vi mennesker har bragt kloden i en situation, hvorfra vi er nødt til at
påtage os et globalt lederskab, et globalt forvalterskab, hvis vi skal kunne
gå fremtiden i møde med bevidstheden om, at vi gør, hvad vi kan for
fremtidige generationers muligheder for at leve på kloden.”
Så rammende beskriver professor og forfatter Steen Hildebrandt vor
brydningstids akutte udfordring i en kommentar i Mandag Morgen d. 22.
februar i år. Derfor anbefaler han også et nyt dannelsesbegreb, som tager
afsæt i et verdenborgerskab. Vi er danskere placeret i en verden og kan
hverken lukke øjnene for eller grænserne af for denne virkelighed.
Derfor skal vi på samme gang stå fast på den idemæssige arv, vi har fra
oplysningstidens Europa, og udvikle nye energiløsninger og samværsformer, som fungerer i en global og bæredygtig fremtid. Hverken dem, der
bliver stejlt stående, eller dem, der bare flyder med strømmene, bidrager i
den proces. Det gør derimod dem, som i dialog skaber og udvikler vores
fælles samfund.
I dette forår inviterer vi til flere runder af samtale og fælles udvikling. Fra
februar og frem til maj er Morten Østergaard og jeg på tur rundt i hele
landet, hvor vi sammen med alle interesserede medlemmer vil drøfte de
radikale svar på et Danmark i en brydningstid. Paroler er der nok af lige nu,
men konkrete svar, der tager deres begyndelse i det levede liv, er der
mere behov for. Kom og giv dit besyv med, når vi er i nærheden af dig.
Tider og steder kan findes på radikale.dk.
Som du kan læse i forsideartiklen her i bladet, inviterer vi til fem store
borgermøder for alle, der gerne vil være med til at finde løsninger på den
integrationsudfordring, vi står overfor. Udfordringen er stor, men den er
ikke uoverskuelig. Det er lykkedes før, og det vil lykkes igen. Ikke mindst,
fordi vi har et stærkt civilsamfund i Danmark, som gennem historien har
vist sig omstillingsparat og både villig og venlig til inklusion af dem, der
banker på vores dør. Vi skal tage ansvar og ikke smykker; og vi skal sætte
flygtninge i arbejde og ikke i teltlejre. Skal det lykkes, skal vi også denne
gang finde fælles løsninger på tværs af stat, arbejdsmarked og civilsamfund. Hvis du vil være med, kan du finde tider og steder også til disse
møder på radikale.dk.
Kort sagt: Du er inviteret med til en række politiske samtaler, og vi glæder
os til dialogen med dig.
Svend Thorhauge
Landsformand for Radikale Venstre

De mange forskellige nationale
svar på flygtningekrisen har bragt
Europa i en undtagelsestilstand,
som truer med at eskalere ud af
kontrol. Der er brug for fælles
løsninger. Det mener den liberale gruppe i Europa-Parlamentet
ALDE, som Radikale Venstre er del af.
ALDE har derfor fremlagt et omfattende udspil med
konkrete forslag til, hvordan Europa skal håndtere
krisen. Der skal bl.a. oprettes en specialstyrke, der
skal patruljere Europas sydlige grænser, Frontex’
budget skal femdobles, levevilkårene for flygtninge i
modtagelsescentre forbedres, og så skal der indføres
fælles, europæiske asylregler.

Landsmøde 2016
Sæt kryds i kalenderen! I weekenden d. 17.-18. september løber
Radikale Venstres traditionsrige
landsmøde nemlig af stablen.
Som altid finder landsmødet 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. Nærmere oplysninger om tilmelding til landsmødet samt endeligt
program offentliggøres i de kommende numre af
Radikal Politik.
For førstegangsdeltagere i landsmødet vil der være
et kort intro-møde lige før mødet åbner.

Støt kampagneindsatsen
Radikale Venstres kampagne om
flygtninge og integration har
præget dagsordenen siden slutningen af februar. Gennem annoncer på internettet og sociale
medier har Radikale Venstre søgt
at vise, at der er en anden vej end
den populistiske strammerkurs i flygtningekrisen –
en menneskelig og ansvarlig vej med konkrete
løsninger på de konkrete udfordringer.
Det er kampagner som disse, der gør, at Radikale
Venstre har brug for bidrag til den fælles valgfond,
der støtter kampagnerelaterede formål så som
annoncer, flyers, plakater meget mere.
Godt 1.000 radikale støtter fonden. Du kan også
være med. Se mere på: radikale.dk/content/vær-med

Lav offentlighedsloven om
Offentlighedsloven skal ændres.
Det siger Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard,
der samtidig erklærer sig klar til at
lave en aftale med et alternativt
flertal uden om forligskredsen –
V, S, R, SF og K – hvis ikke Socialdemokraterne og Venstre vil rykke sig.
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”Offentlighedsloven har ikke haft den effekt, den
var tiltænkt. De nuværende regler dur ikke. Undtagelserne anvendes ikke restriktivt, og praksis er uens
mellem ministerierne. Det er uholdbart, og det kan
vi ikke leve med,” siger Morten Østergaard.

Uddannet til at vinde
Radikale Venstre har
lanceret et nyt uddannelsesprogram frem mod
kommunal- og regionalvalget i 2017. Her kan
partiets medlemmer blive
klogere på en lang række
emner så som kampagneplanlægning, frivilligledelse, politikudvikling,
presse og kommunikation.
Lørdag d. 16. januar løb
en af de første uddannelsessessioner af stablen, da
Nordsjællands Storkreds
og Københavns Omegns
Storkreds inviterede til en
dag, der stod i den radikale
identitet og grundfortællings tegn. Radikal Politik
bad en af de deltagende,
formand for Gentoftes
Radikale Venstre, Kristine
Kryger, give os en stemningsreportage.
Tekst: Kristine Kryger / Foto: Britt Isabell Olsen
Lørdag d. 16. januar tog Nordsjællands Storkreds
og Københavns Omegns Storkreds hul på det nye
radikale uddannelsesforløb, der kommer til at løbe
resten af året. Vi mødtes 27 engagerede aktive
radikale medlemmer fra 11 af storkredsenes kommuner til en inspirerende dag, hvor vi udforskede
den radikale grundfortælling og identitet. Mange
havde valgt at køre sammen til Stenløse Forsamlingshus, hvor arrangementet foregik, så allerede

inden programmet startede, havde folk fået
snakket godt sammen på kryds og tværs.
Indblik i identiteten
Efter en kop morgenkaffe og en basse indledte den
tidligere næstformand for Radikale Venstres landsforbund Emil Dyred dagens program med en
levende fortælling om den radikale historie fra
vedtagelsen af Odense-programmet i 1905 og
frem til i dag. Vi fik et godt indblik i partiets unikke
organisering, der består i, at vi til forskel fra andre
partier har både en politisk leder og en landsformand. I den forbindelse kom vi også ind på, at de
menige medlemmers mulige adgang til indflydelse
på partiets politik er særlig stor grundet den denne
organisering. I andre partier udarbejdes der eksempelvis ikke resolutioner, som kan vedtages som
partiets politik.
Vi fik også debat om, hvorvidt man kan kalde Radikale Venstre et borgerligt parti, og der opdagede
vi, hvor forskelligt vi egentlig forstår begrebet
’borgerligt’. Derudover var der en debat om,
hvordan partiet i alle årene målrettet har gået
efter indflydelse og altid turdet danne regering,
når andre partier har undveget. Det skete eksempelvis, da Socialdemokraterne indtog rollen som
støtteparti og lod Radikale Venstre danne regering
alene i 1913, selvom de to partier havde flertal i
Folketinget. Vi kom rigtig godt rundt om flere skelsættende begivenheder så som opgøret om
Københavns Befæstning, grænsedragningen i
Slesvig, de tætte bånd til højskolebevægelsen og
husmændenes betydning i opbygningen af den
radikale identitet.
Debat for nye og gamle
Herefter fulgte en kaffepause, hvor snakken gik på
kryds og tværs mellem medlemmer fra de mange
kommuneforeninger, og så var vi ellers klar til at
høre personlige fortællinger fra de lokale folketingsmedlemmer Sofie Carsten Nielsen og Martin
Lidegaard om, hvordan netop de anskuer deres
radikale identitet, og hvordan den har indflydelse
på deres politiske arbejde inden for de ordførerskaber, de hver især har.
Sofie og Martin deltog i en indlevende debat med
os. Den byggede videre på Emils oprids af det
socialliberale fundament, og det var rigtig spændende at høre deres udlægning af, hvordan man
hele tiden som radikal skal mærke efter, hvor den
socialliberale linje er i forhold til de udviklinger, der
sker i samfundet.
Det blev til en rigtig god debat, hvor særligt deltagere, som havde meldt sig ind i partiet for nylig,
markerede sig og forklarede, hvorfor det havde

været vigtigt for dem at være med i den radikale
bevægelse netop nu. Jeg fornemmede også, at
mange af os, der har været medlem af Radikale
Venstre i mange år, fik bekræftet vores identitet
som socialliberale.
Desuden kom deltagerne fra mange af storkredsenes lokalforeninger, og det gjorde, at vi fik nogle
rigtig spændende samtaler om, hvordan det er at
være radikal i forskellige kommuner med vidt
forskellige kommunalpolitiske flertal og agendaer.
Væk fra image som ’regnearksfanatikere’
Da den fælles frokost var velindtaget, gik vi over til
gruppearbejde, hvor vi i den gruppe, jeg deltog i,
talte om, hvordan vi kan blive bedre til at få vores
identitet som socialliberale fortalt til vælgerne. Vi
drøftede, hvordan man kommer væk fra det image
som ’regnearksfanatikere’, vi nogle gange får hæftet på os, og hvordan vores aktivistiske side kan
komme mere i spil. Vi talte også meget om de
vælgervandringer, der skete ved folketingsvalget i
2015, og hvordan vi tiltrækker de vælgere, som
ved dette valg så Alternativet som et frisk pust og
en konkurrent på de områder, vi som parti har
været dygtige til at få markeret os rigtig stærkt
på.
Der var blandt deltagerne enighed om, at vi skal
blive bedre til at få fortalt vælgerne om denne
kerneradikale sag. Det blev til rigtig spændende
drøftelser om de gode initiativer, som blandt andet
Venligboerne (netværk der på frivillig basis søger
at hjælpe med at gøre livet lettere for nyankomne
flygtninge, red.) har igangsat, og som mange radikale medlemmer også er engagerede i.
God tid til at blive rystet sammen
Ud over det spændende i at få bedre kendskab til
den radikale fortælling og få drøftet, hvordan man
tydeligt kan se den røde tråd fra vores rødder til
det nuværende politiske arbejde, så var uddannelsesdagen også rigtig god til at ryste lokalforeningerne mere sammen. Der var sat god tid af til
kaffepauser og rigtig god forplejning, som frivillig
fra Nordsjællands Storkreds Ester Astrup havde
sørget for. Frokosten foregik i en lille restaurant
lige ved siden af forsamlingshuset, og her var der
også gode rammer for at få talt sammen.
Det var i det hele taget en dag, hvor alle var engagerede, og alle var på banen i debatten.
Evaluering blandt deltagerne viste, at alle syntes,
det havde været en meget givtig dag med spændende drøftelser, og at deltagerne aktivt vil opfordre andre medlemmer til at deltage i de
kommende kurser.

Gruppearbejde: Eksempel 1

Gruppearbejde: Eksempel 2

De deltagende blev bedt om i grupper at komme op med
nogle ord, de mener beskriver den typiske radikale vælger:

De deltagende blev bedt om i grupper at komme med
nogle bud på, hvordan man kan påvirke vælgerne til at
stemme radikalt:

• Forholder sig til samfundet
• Er miljø- og klimabevidst

•	Få radikale folketingsmedlemmer med til lokale arrangementer

• Er socialt ansvarlig

• Synliggør den radikale lokalpolitik

• Tænker på de fremtidige generationer

• 	Engager unge mennesker og nye medlemmer ved at få
dem inddraget allerede fra indmeldelse

• Går ind for fælles løsninger
• Er ikke til salg for det kortsigtede
• Er villig til at tage ansvar, og ikke kun for sig selv

• Læg vægt på politiske holdninger og indhold
• Vær konkret i vores politik
• Læg mere vægt på investeringer og mindre på økonomi

næste valg

Du kan også være med
Vil du have valgkamp ind under huden i
teori- og praksis? Så meld dig til det nye
radikale uddannelsesprogram. Du kan nå
det endnu, selvom programmet allerede
er i gang. Med uddannelsesprogrammet
vil du få en grundig indføring i, hvordan
man planlægger en valgkamp.
Programmet er bygget op, så det veksler
mellem lokale og landsdækkende uddannelsesgange. De landsdækkende uddannelsesgange foregår på Nyborg Strand. I
kalenderen på radikale.dk fremgår datoer
for de næstfølgende uddannelsesgange.
Deltagergebyret er 150 kr. De lokale
uddannelsesgange bliver planlagt, afviklet
og annonceret lokalt og af gode lokale
tillidsfolk.
Uddannelsessessioner i løbet af 2016:
•	Frivilligledelse og rekruttering. Lokalt
arrangeret. April/maj 2016
•	Politikudvikling. Nyborg Strand 4. juni
2016
•	Den lokale politikfortælling. Lokalt
arrangeret. September 2016
•	Presse og kommunikation. Nyborg
Strand 8. oktober 2016
•	Det praksisorienterede pressearbejde.
Lokalt arrangeret. November 2016
Du kan læse mere om de enkelte uddannelsessessioner og tilmelde dig via kalenderen på radikale.dk

Venstreregeringen vil over de kommende fire år spare 2 procent om året på uddannelse. Det kan få alvorlige konsekvenser for ansatte og studerende på danske universiteter.
(Foto: Martin Dam Kristensen/Scanpix)

Det dummeste sted at spare
Venstreregeringen tvinger
landets universiteter til at
spare. Medarbejdere fyres,
stillinger nedlægges,
optagsreduceringer og
lukninger af uddannelsesretninger truer. Det er den
helt forkerte vej at gå,
mener Radikale Venstres
uddannelsesordfører Ida
Auken. Fokusér på kvalitet
og investér i fremtiden
lyder hendes opfordring.

”Venstres nedskæringer vil ikke kun have alvorlige
konsekvenser for landets universiteter men også
for læreruddannelser, pædagoguddannelser og
gymnasier. Ikke mindst i yderområderne,” siger Ida
Auken.

Af Jesper Boe Jensen

Den radikale uddannelsesordfører advarer om, at de
omfattende nedskæringer vil få seriøse følger for
kvaliteten af den uddannelse, Danmarks ungdom
modtager:

”Ungdommen er fremtiden. Det er dem, vi skal investere i. Det er dem, der skal finde på ting, vi kan leve
af fremover. Det er dem, der skal skabe nyt, blive
iværksættere og få velfærdssamfundet til at løbe
rundt. Derfor er uddannelse af unge mennesker det
dummeste sted, man kan spare.”
Så kontant er udmeldingen fra Ida Auken, efter at
Venstreregeringen har meldt ud, at den over de
kommende fire år vil spare 2 procent om året på
uddannelse. Hvor uddannelsesområdet under den
tidligere regering var friholdt fra besparelser, vil den
nye politik betyde, at området samlet set får 8,7
mia. kroner mindre til rådighed. Regeringens sparekrav betyder blandt andet, at mere end 500 undervisere, forskere og ansatte forsvinder fra Københavns Universitet. Det svarer til syv procent af
medarbejderne.

Det handler om prioritering
Hun afviser samtidig, at regeringens sparekrav er
nødvendige:
”Politik handler om at prioritere. Da vi sad i regering, viste Radikale Venstre sammen med Socialdemokraterne, at det faktisk kan lade sig gøre at prioritere investeringer i uddannelse gennem en økonomisk krise. Vi bad uddannelserne blive mere effektive år for år men sendte pengene tilbage til dem, så
de kunne tage flere studerende og løfte kvaliteten.
De borgerlige partier har i stedet valgt at skære ned
på uddannelse og forskning for at kunne lette
skatten på biler og give folk penge til håndværkerregningerne. Denne regering rammer forkert i sine
prioriteringer igen og igen og igen.”

”Hvordan skal vi kunne sikre kvaliteten samtidig
med, at regeringen skærer voldsomt ned på vores
uddannelser? Institutionerne vil have færre hænder
til at løfte opgaven, holdene vil blive større, og der
vil være mindre tid til undervisning og feedback til
den enkelte studerende,” siger Ida Auken.
Bred debat om kvalitet
Hun mener generelt til, at uddannelsesdebatten bør
bringes ”tilbage på sporet”, som hun kalder det. Nu
må det være nok med snak om besparelser, uheldige
ministersager og såkaldt dannelse. Lad os nu tage
en bred debat med deltagelse af alle parter omkring
kvaliteten af vores uddannelser, lyder hendes opfordring:

”Undervisningskvalitet er jo ikke noget, der opstår
bag et skrivebord på et regeringskontor. Den opstår
i det konkrete møde mellem studerende og underviser, i de studerendes interaktion med hinanden og
i deres forberedelse. Kvalitet er en kompleks størrelse, man ikke bare kan måle med simple parametre. Derfor er der brug for en debat om nogle
spørgsmål, der er helt grundlæggende for området.”
Nedskæringer gør opgaven sværere
Det er ifølge Ida Auken spørgsmål så som, hvordan
skaber man en bedre balance mellem studiejob og
uddannelse, så de to ting forstærker, ikke begrænser
hinanden? Hvordan højner man det pædagogiske
niveau på uddannelserne, så der bedre tages højde
for den meget mangfoldige studentergruppe, der i
dag befolker universiteterne? Hvordan styrker man
dialogen mellem ledere, undervisere og studerende
om studiernes udvikling? Og så er der spørgsmålet
om engagement:
”Vi bliver nødt til at tage snakken om, hvordan vi får
endnu flere aktive, engagerede studerende. Der
findes en gruppe, som har svært ved at udfylde
studenterrollen, og som ikke får nok ud af deres
uddannelse. Hvad kan vi gøre for dem? Hvordan kan
vi skabe et bedre match mellem de studerende og
uddannelserne? Er det gennem prøver, samtaler,
bedre introforløb eller noget helt fjerde?”
Hun efterlyser dialog og debat. Men hun mener
også, at regeringen må stå ved, at dens nedskæringer vil gå ud over kvaliteten:
”Tillidsbaseret og konstruktiv dialog er den eneste
vej frem. Der skal være dialog mellem politikere og
institutioner, på tværs af institutioner og mellem
undervisere og studerende. Og her skal vi politikere
engagere os. Vi skal være med til at sætte rammer
og stille krav til institutionerne om, at de tager
arbejdet med kvalitet alvorligt. Men samtidig må
regeringen jo så også være ærlig omkring, at dens
nedskæringer har gjort opgaven meget sværere.”

Radikal Ungdom:
Danmark har brug
for udlændinge
Om få år kommer Danmark til at mangle ingeniører, jern- og metalarbejdere,
læger og andre former for uddannet arbejdskraft. Det er ikke en dommedagsprofeti; det er sandheden. Derfor har vi brug for en ny udlændingepolitik.
De store Christiansborg-partiers udlændingepolitik er hård og inhuman. Danmark er et
rigt land med spandevis af velstand og overskud. Derfor har vi et moralsk ansvar for at
hjælpe verdens fattige. Det skal vi gøre ved at øge udviklingsbistanden, tage flere
flygtninge og give folk en værdig behandling, når de kommer hertil.
Men regeringens fremmedfjendske udlændingepolitik er ikke bare moralsk forkert. Den
er også dyr for Danmark. Når vi laver skræmme-annoncer og smykkelove, sender det et
kraftigt signal til omverdenen om, at udlændinge ikke er velkomne her. Det signal når
ud til verdens flygtninge, men får også helt almindelige indvandrere til at associere
Danmark med stramninger og pigtråd. Det kommer til at koste kassen om 10 år.
Dygtige arbejdere er nemlig en mangelvare på det danske arbejdsmarked. Man skal
anstrenge sig for at finde en virksomhedsejer, der ikke vil placere mangel på uddannet
arbejdskraft som en af hendes tre største udfordringer. Og virksomhedernes søgen
efter dygtige medarbejdere vil kun tage til de næste år. Det skal vi reagere på.
En løsning er selvfølgelig at bede danskerne hoppe i kanen og producere nogle flere
børn. Men den løsning ligger ikke lige til højrebenet og vil under alle omstændigheder
først give pote om 20-30 år.
En anden og på mange måder bedre løsning er at hente den nødvendige arbejdskraft
ind udefra. Det kræver først og fremmest, at Klub Støjberg dropper den udlændingefjendske retorik og politik. Hvis jeg var en dygtig læge fra Indien, der havde lyst til at
prøve lykken i udlandet, ville jeg søge mod et land, som satte pris på min tilstedeværelse. Det gør vi ikke i Danmark. Vi har for travlt med at vinde konkurrencen om,
hvem der kan bygge det højeste pigtrådshegn rundt om vores grænser.
Det ville også hjælpe gevaldigt, hvis vi gearede vores lovgivning og jobindsats til det
globale arbejdsmarked, der buldrer derudaf, ubetinget af at vi har iført os rød-hvide
skyklapper. 24-års-reglen skal afskaffes. Ikke-EU-borgere, der vil søge job i Danmark,
skal tilbydes et jobsøgningsvisum og automatisk modtage arbejds- og opholdstilladelse, når de kommer i arbejde. De kilometerlange regelsæt om opholds- og
arbejdstilladelser skal forsimples og liberaliseres. Familiesammenføringsreglerne skal
gøres menneskelige igen.
Der er et hav af knapper at skrue på. Det vigtigste er, at der bliver gjort noget. Nu.
Desværre gør Venstre-regeringen alt det forkerte. Strammer og taler grimt. Det er ikke
alene umenneskeligt at overvære. Det er også skadeligt for Danmarks økonomiske fundament. Vi har brug for dygtig udenlandsk arbejdskraft. Det kræver, at vi fører en imødekommende udlændingepolitik. Forhåbentlig indser Venstre det, inden det er for sent.
Victor Boysen
Landsformand for Radikal Ungdom

Fra Venstre til Radikale
I den seneste tid har en række
prominente Venstre-profiler forladt partiet og er blevet budt
velkommen i Radikale Venstre.
Det drejer sig bl.a. om Jens Rohde,
der i juledagene fordoblede den
radikale tilstedeværelse i Europa-Parlamentet og nu
sammen med Morten Helveg Petersen repræsenterer Radikale Venstre i Bruxelles. I januar fik Radikale Venstre to nye byrødder, da Michael Gatten og
Bo Nygaard Larsen forlod Venstre og meldte sig
under de socialliberale faner.
Desuden har den tidligere formand for Venstres
Kommuneforening i Skanderborg, Maria Noe Høi,
meldt sig ind hos liste B.

Stop diskriminationen
Diskrimination i nattelivet mod
personer med anden etnisk baggrund end dansk er stadig et stort
og udbredt problem. Det mener
Radikale Venstres integrationsborgmester i København, Anna
Mee Allerslev.
Derfor har hun foreslået, at unge med forskellig
etnisk baggrund skal uddannes til at gå undercover i
nattelivet for at afsløre og dokumentere forskelsbehandling. Derefter vil kommunen gå i dialog med de
restaurationer, der diskriminerer.
Forslaget er et led i en større diskriminationshandlingsplan, der skal sætte ind over for bl.a. antisemitisme, islamofobi og forskelsbehandling af kvinder.

Kom til fællesudvalgsdag
Radikale Venstres udvalg inviterer
igen til fællesudvalgsdag, denne
gang lørdag d. 9 april. Her mødes
op til 10 udvalg, hvilke kan ses i
kalenderen på radikale.dk. De fleste udvalg har deltagelse af et
eller flere folketingsmedlemmer.
På fællesudvalgsdagen kan ethvert medlem af Radikale Venstre deltage med sædvanlig rejserefusion.
Under Udvalgsnyt på radikale.dk kan man finde
mere information om dagen. Her kan du også finde
en oversigt over nuværende politiske udvalg, og hvis
du er interesseret i at følge et udvalgs arbejde,
ligger der også en kort vejledning i at tilmelde sig.

Nej til overvågning
Myndighederne skal ikke masseovervåge danskernes adfærd på
nettet. Så klar er meldingen fra
Radikale Venstres hovedbestyrelse, der har vedtaget en udtalelse,
der tager afstand fra regeringens
forslag om sessionslogning.
Sessionslogning betyder, at teleselskaberne tvinges
til at registre en lang række oplysninger om
danskernes brug af internettet, sociale medier og
tjenester så som Skype og Messenger.
Om få år kommer Danmark til at mangle ingeniører, metalarbejdere og anden uddannet arbejdskraft. Derfor har vi
brug for en ny udlændingepolitik, mener Radikal Ungdom.

”Det vil være et brud med borgernes ret til privatliv
og er ganske enkelt ikke en retsstat værdig,” står der
blandt andet i udtalelsen.

Nye radikale strømmer til partiet. Her er det nye og gamle medlemmer til Radikale Venstres nytårsstævne i januar.

Masser af nye radikale
Nye radikale strømmer til
partiet. I gennemsnit valgte
lidt over tre danskere at
melde sig ind i Radikale
Venstre hver eneste dag i
2015. Og den positive udvikling er kun fortsat i 2016.
Radikal Politik har talt med
to nye medlemmer for at
høre, hvorfor de har valgt
at være med.

rende energi – ja, på hvilke tydeligere måder end
med et medlemskab kunne jeg så markere dette?”
spørger Anders Boisen retorisk.

Af Jesper Boe Jensen

“Der er to sager, hvor
Radikale Venstres politik står
så markant, at jeg må støtte
den. Flygtninge og ikke
mindst EU.”

I Middelfart på Fyn bor Anders Boisen. Han er ingeniør og erhvervsmand. Og så valgte han kort tid
efter årsskiftet at melde sig ind i Radikale Venstre.
Således er han blevet en del af en trend. Blot i løbet
af januar var der nemlig langt over hundrede indmeldelser fra nye medlemmer i partiet.
Anders Boisen beskriver selv sin beslutning om
medlemskab som et svar på den højredrejning, han
mærker rundt omkring sig:
”Jeg oplever et skred mod højre og et knæfald for
nationalistisk dumhed, som jeg mener fortjener en
modreaktion – eller som minimum en markering af
mit standpunkt.”
For ham var det at melde sig ind i Radikale Venstre
en måde at markere en ansvarsfølelse på:
”Jeg er erhvervsmand, har arbejdet og boet en
periode udenlands, er overbevist europæer og
mener, at vi som danskere pådrager os et stort
ansvar for vores omverden ved vores store forbrug
og vores i øvrigt stærke og dygtige baggrund. Læg
dertil, at jeg har det bedst med økologi og vedva-

Tilbage til partiet
Torben Sloma Jørgensen meldte sig også ind i Radikale Venstre i løbet af januar. Men hans baggrund er
lidt anderledes end Anders Boisens. For den rudkøbengensiske højskolelærer er der nemlig tale om en
genindmeldelse:
”Efter 2 års pause i mit medlemsskab er det politiske
landskab ændret så meget, at jeg atter syntes Radikale Venstre er på rette spor. Under regeringsmagten udløste særlig to sager min modvilje: dagpengesagen og offentlighedsloven. Men nu synes
partiet at være på lidt anden kurs,” forklarer Torben
Sloma Jørgensen.

– Torben Sloma Jørgensen
Det er et par højaktuelle områder, der især tiltrækker
ham til Radikale Venstre:
”Der er to sager, hvor Radikale Venstres politik står
så markant, at jeg må støtte den: Flygtninge og ikke
mindst EU, efter regeringens stramninger i flygtningepolitikken og nej’et til folkeafstemningen om retsforbeholdet. Putins (Ruslands præsident, red.) politik
synes mere og mere at destabilisere EU, og spørgsmålet er, hvem af os der bryder sammen først. Et
samlet EU er sikkerhedspolitisk vigtigere end nogensinde,” mener Torben Sloma Jørgensen.
Mange forskellige måder at være medlem på
Der er mange forskellige måder at være medlem af
Radikale Venstre på. Nogle ønsker blot at vise deres

støtte via kontingentet og er ellers passive medlemmer. Andre møder op til arrangementer i deres
kommuneforening. En del er meget aktive og lægger
en indsats som kampagnefrivillige eller tillidsfolk.
Endelig er der kandidater og folkevalgte.
Hverken Torben Sloma Jørgensen og Anders Boisen
har helt gjort op med sig selv, hvordan netop de vil
udfylde deres individuelle medlemsrolle. Højskolelæren fra Langeland har dog ikke planer om at melde
sig som decideret aktiv for nuværende:
”Jeg har tidligere siddet på forskellige poster, fra
lokalformand til hovedbestyrelse, og der sidder
glimrende folk nu,” forsikrer Torben Sloma Jørgensen.
Anders Boisen fra Middelfart vil ikke afvise noget
endnu:
”Jeg har ikke gjort op med mig selv, hvor aktivt et
medlemskab, jeg har taget hul på. Jeg er ganske
aktiv i andre sammenhænge og andre foreninger
også, og jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg i
den nuværende fase af mit liv skulle til at forpligte
mig mindre. Men det blev så ikke lige i forhold til
Radikale Venstre.”

Kender du nogen, der går
med tanker om at melde sig
ind i Radikale Venstre? Så kan
du fortælle dem om disse tre
muligheder:
• 	Du kan melde dig ind via radikale.dk/bliv/
medlem
• 	Du kan læse mere om, hvad det vil sige at
være medlem af Radikale Venstre her:
radikale.dk/content/om-radikale-venstre
• 	Du kan sende en SMS med teksten
’radikal’ til 1245. Så vil du blive ringet op
og meldt ind over telefonen. Det koster
kun alm. SMS-takst.

