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Nettets potentiale i
politisk sammenhæng er
enormt, og radikale
vælgere har et meget højt
internetforbrug.

Men vindes 2011-valget på internettet?
Det korte svar er nej. Analyser af
folketingsvalgene i 2005 og 2007 viser,
at vælgernes kryds sjældent bliver sat
på baggrund af partiernes adfærd på
nettet. Og det er endda efter, at der fra
valg til valg er kommet mere og mere
fokus på internettet som slagmark.
Læs analysen

Hvordan godtgør man en knust drøm?
Bag lukkede døre og uden
forudgående debat indgik
regeringspartierne og Dansk
Folkeparti i december 2005
en aftale om at indføre
Europas hidtil skrappeste
regler for indfødsret. Ja, det
foregik så stille, at aftalen
end ikke blev sendt i høring
eller forelagt organisationer
med viden på området. Her

5 år senere kan vi så
konstatere, at denne "vialene-vide-holdning" har ført
til en retssikkerhedsmæssig
skandale.
Læs mere

En helbredsattest skal være nok
Radikale Venstre vil af med
efterlønnen, men det skal
ikke gå ud over de nedslidte.
Vi foreslår konkret, at ældre,
der har 5 år tilbage på
arbejds-markedet, får
lempeligere vilkår, når der
ansøges om førtidspension.
Arbejdsprøvninger og
skånejobs skal fjernes for

denne gruppe. En
helbredsattest skal være
nok. Læs arbejdsmarkedsordfører Morten Østergaards
forslag og fakta.
Læs mere

Programudvalg - hvordan kan du bidrage?
Hovedbestyrelsen har nedsat
flere programudvalg, og du
kan deltage i debatten.
Nogle udvalg skal færdiggøre
deres arbejde til behandling
allerede på
hovedbestyrelsesmødet den
26. marts, nemlig
programudvalgene for
kultur, for forsvar og for
arbejdsmarked/aktivering.

På næstfølgende
hovedbestyrelsesmøde, skal
man behandle forslag om
religionspolitik og om
ungdomsuddannelse.
Desuden findes to udvalg
med en længere
tidshorisont. Læs her om,
hvordan du kan være med:
Læs mere

Et bud på en god valgkamp
Ude i landet er Radikale
Venstres foreninger i gang
med at planlægge
folketingsvalgkampen. Men
hvad skal der til for at føre
en god valgkamp? Det giver
Peder Mandrup Knudsen,
formand for Hovedstadens
Radikale Vælgerforening fra
2005 til 2010, her sit bud på.
Han mener, at man i

hvert fald skal have to ting
for øje – prioritering og
fordeling af ansvar. For
prioriteres der ikke åbenlyst
og bevidst, kommer det blot
til at foregå i det skjulte...
Læs mere

Ny sekretariatschef: Godt at være tilbage!
Radikale Venstres nye
sekretariatschef Bo Jeppesen
er 47 år og uddannet
cand.scient.pol. fra Aarhus

Radikale Venstre, hvor han i
begyndelsen af 1990'erne
arbejdede som pressemedarbejder. Vi tog en snak

Universitet. Han har været
sekretariatschef i
statsministeriet, kultur- og
fritidschef for Aalborg
Kommune og direktør for
TV2/Nord. Nu er Bo
Jeppesen tilbage hos

med Bo om, hvordan det er
at være tilbage i det radikale
sekretariat?
Læs mere

Radikale annoncer i uge 3 & 4
Som en del af annonceringen
frem mod valget har
Radikale Venstre netop kørt
to ugers outdoor-plakater.
450 steder over hele landet
har der hængt plakater,
primært omkring og på
stationer med økonomi og
udlændinge som tema. Det
kan lade sig gøre, fordi det
er gået rigtigt godt

med vores fundraising i det
sidste halvår. Over 1000
mennesker er tilmeldt vores
valgfond, og det giver os
mulighed for at annoncere
og dermed styrke partiets
image.
Tilmeld valgfond

Vestagers tale ved nytårsstævnet
Forleden dag hørte jeg en vittighed. Den lød
nogenlunde sådan her: "En finanskrise er
endnu værre end en skilsmisse. Formuen er
halveret, men ægtefællen er der stadig." I
Danmark har vi mærket finanskrisen. Vi har
mistet arbejdspladser. Vores offentlige
ydelser er blevet forringet, og danske
virksomheder er gået konkurs. Men
Danmark er stadig gift med VKO. En
regering, der

har formøblet et historisk opsving i stedet
for at fremtidssikre vores økonomi. "Den
opgave, vi har de kommende tre år, kan
ikke løses ved at pille ved efterlønnen eller
andre smarte kunstgreb." "Uanset hvad vi
beslutter omkring efterløn, vil det bidrage
med fem flade øre." Begge citater er
statsministerens. Og begge er fra 2010...
Margrethe Vestager
Læs talen

Undersøgelse af medlemsbladet

I 2010 blev medlemsbladet Radikal Politik
relanceret. Bladet har fået
nyt layout, og det
udkommer nu fire gange
om året. Derudover
udkommer det hver
måned som dette
elektroniske nyhedsbrev.

Omlægningen af Radikal Politik er
foretaget for at frigive midler til
partiets kampagnearbejde. Således blev
efterårets store Tag ansvar-kampagne
med annoncering og aktiviteter i hele
landet finansieret af omlægningen af
Radikal Politik.
I december foretog vi en
spørgeskemaundersøgelse, hvor vi
spurgte radikale medlemmer om, hvad
I mente om omlægningen.
Se resultaterne

At læse, regne og skrive…
… er basale færdigheder,
som holder en stor del af
nøglen til al videre
uddannelse og dannelse.
MEN det er vigtigt, at
folkeskolen ikke fortaber sig
i at score højt i PISA. PISA
er hverken det eneste eller
det bedste mål for
folkeskolen. Politiskøkonomisk chef

Jacob Blomgren Knudsen
gennemgår pointerne i det
radikale folkeskole-udspil.
Læs mere

Manu Sareen i Folketinget
Manu Sareen er fra årsskiftet
indtrådt i den radikale

orlovsperioden Lone
Dybkjærs ordførerskaber

folketingsgruppe som
suppleant for Lone Dybkjær,
der er på sygeorlov. Manu
Sareen er også
spidskandidat til Folketinget
for Hovedstadens Radikale
Venstre ved næste valg.
Manu Sareen overtager i

inden for sundhed,
ligestilling og retspolitik.
Vikariatet i Folketinget
betyder også, at Manu
Sareen selv er på orlov fra
Københavns
Borgerrepræsentation i
samme periode.
Læs mere

Nytårsstævnet i billeder
Radikale Venstre afholdt sit
traditionsrige Nytårsstævne
8-9. januar 2011. Under
overskriften "Uddannelse for
livet - men hvad for et liv?"
handlede det om et af de
mest centrale emner i den
politiske debat herhjemme,
nemlig uddannelse.
Nytårsstævnet bød vanen tro
også på en af årets

første partilederdebatter - i
år mellem Margrethe
Vestager, Helle ThorningSchmidt og Lars Løkke
Rasmussen.
Folketingskandidat Linda
Kristiansen var på pletten
med kameraet:
Se billeder

Merchandise til valgkampen
Sekretariatet har opdateret
Radikale Venstres webshop
med nyt merchandise til
valgkampen. Der er lavet
grundig research på
efterspørgslen fra
kandidaterne og baglandet,
og det er holdt op imod
realisme i pris og kvalitet. På
webshoppen kan du købe
jakker, tasker, streamers,

pastiller, kuglepenne,
balloner og meget, meget
mere - alt sammen i det nye
radikale design.
Gå selv ind og se, hvad du
kan bestille på:
radikale.dk/webshop
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