2. maj 2011

For at skabe et stærkt
annoncetryk parallelt med
2020-forhandlingerne
søsætter Radikale Venstre
i maj en annoncekampagne.

Vi håber, at I vil være med til at støtte
op om annoncekampagnen. Derfor vil vi
gerne opfordre alle radikale til at
udnytte dette vindue til fx at dele
partiets foldere ud, gå på gaden og lave
events, og ikke mindst være aktiv
omkring partiets politik på de sociale
medier.
Læs mere

En radikal rekrutteringsreform
Der skal flere højtuddannede til Danmark, og
det skal være lettere for
udlændinge at komme til
Danmark og arbejde. Det
bliver Danmark rigere af i
mere end én forstand. Det
mener Radikale Venstre, der
som led i 2020-forhandlingerne har lanceret en
Rekrutteringsreform.

Se rekrutteringsreformens
11 punkter, som betyder, at
Danmark øger velstanden
med 10 mia. kr. 2020, fordi
beskæftigelsen i Danmark
øges med ekstra 5.000
arbejdspladser årligt.
Læs mere

Nyt sundhedsudspil
Hovedbudskaberne i
Radikale Venstres nye
sundhedsudspil er større
fokus på forebyggelse, en
særlig indsats målrettet
børns sundhed, udligning af
den sociale ulighed, sundhed
og bedre prioriteringer inden
for sundhedsvæsnet. Men
bag de største overskrifter

gemmer sig også vigtige
underemner med stor
indflydelse på danskernes
helbred og en afsmittende
effekt på samfundsøkonomien. Her uddyber
Manu Sareen den radikale
politik på området for
hygiejne og Sundheds-IT:
Læs mere

Forårets generalforsamlinger
København, Odder,
Skanderborg, Odense,
Frederiksberg, Svendborg og
Århus. I disse måneder
holder landets radikale
foreninger deres generalforsamlinger eller årsmøder,
og mange radikale medlemmer møder op for at vælge
og vise opbakning til deres
repræsentanter. Her giver

syv radikale foreninger hver
deres indblik i, hvad der blev
diskuteret og besluttet på
deres general-forsamlinger.
Fælles er, at de alle glæder
sig til folketingsvalget.
Læs mere

Nej til nye lettelser i boligskatten til de rigeste
Statsministeren har sagt, at
alt er i spil i drøftelserne om,
hvordan hullet i statskassen i
2020 kan lukkes. Men
regeringen har alligevel
afvist at røre ved det
millard-dyre skattestop. Det
har kostet mere end 100
mia. kr., siden det blev
indført i 2002, og det vil
koste yderligere 7 mia. kr. i

2020. Radikale Venstre har
derfor forslået, at boligejerne
kan beholde gevinsten fra
skattestoppet, men at der
ikke bruges flere penge på at
videreføre det frem mod
2020.
Læs mere

Et kig ind i RU's kampagne-rum
At definere Radikal Ungdoms
rolle under en
folketingsvalgkamp, det er

altafgørende. Næstformand i
Radikal Ungdom Ronja
Lundberg inviterer os her

sværere end som så: Målet
er at hjælpe Radikale
Venstre mod et så højt
mandattal som overhovedet
muligt, men samtidig ikke
glemme RU's egen identitet,
hvor medlemsfremgang og
aktivering af medlemmer er

med ind i Radikal Ungdoms
kampagne-rum, hvor vi vil
møde abekostumer, skøre
happenings og kampagnemateriale, der vækker
opsigt.
Læs mere

Bekend kulør, Pia K.!
Valget er enkelt: Vil Pia K. og Dansk
Folkeparti reelt forhandle regeringens udspil
om efterløn - eller vil de befri Løkke for den
sidste beklædningsgenstand, så
statsministeren står afklædt tilbage uden en
dækkende økonomisk politik og uvilligt
bliver nødt til at udskrive valg før
sommerferien?

Danmark står i en alvorlig situation. Der er
slået et stort hul i statskassen og underskud
på underskud tårner sig op i horisonten.
Målsætningen – som alle er enige om – er at
finde de penge, der i det mindste bringer
balance i 2020. Det er udgangspunktet for
de aktuelle forhandlinger i Finansministeriet.
Margrethe Vestager
Læs mere

Skæbnetime for dansk klimapolitik

- men får vi lov til at høre
noget om det i
valgkampen?

Det er næsten ubegribeligt, at klima
ikke fylder mere op mod det kommende
folketingsvalg. Det mener Martin
Lidegaard, tidligere radikalt
folketingsmedlem og i dag formand for
Danmarks grønne tænketank CONCITO.
Læs mere

Konference om uddannelse
De fire uddannelsesordførere fra oppositionen
har netop afholdt en
konference om forarbejderne
til en reform af finansieringen af uddannelsesinstitutionerne mellem
folkeskolen og universitetet,
det såkaldte taksametersystem. Det var et
tilløbsstykke, og der var

venteliste. Stemningen var
høj. Alle uddannelsesorganisationerne var
repræsenteret og deltagerne
på konferencen var meget
glade for at blive inddraget i
arbejdet.
Læs mere

Radikale Venstre er det mest digitale parti
Radikale Venstre vil gerne
være dér, hvor vælgerne er også digitalt. Ud fra devisen
om, at valget vindes mellem
valgene og ikke i selve
valgkampen, har Radikale
Venstre længe været aktive i
digitale dialog-medier som
Twitter og Facebook. Det har
nu ført til, at Radikale
Venstre er kåret som det

mest digitale parti i
undersøgelsen "Det Digitale
Sundhedstjek 2011", som
analysefirmaet MyResearch
har udarbejdet i samarbejde
med mediabureauet
Starcom. Og i den "politiske
branche" topper Radikale
Venstre altså med den
bedste digitale performance.
Læs mere

Statsborgerskabsdag
Søndag den 10. april 2011
var sjette gang i træk, at
Folketinget afholdt
Statsborgerskabsdag, hvor
nye danske statsborgere fra
hele landet var mødt op for
at se Folketingets lokaler og
hilse på Folketingets partier.
Dagen er opstået på
Radikale Venstres initiativ.
Ca. 900 gæster og politikere

deltog i arrangementet. Se
her billeder fra dagen, hvor
de nye danske statsborgere
fejrer deres statsborgerskab
på Christiansborg:
Se billeder

Folkemøde på Bornholm
Er valgflæsk den ufravigelige

kommer nemlig, ligesom en

menu på dine valgaftener?
Nu har du chancen for at få
stillet din politiske sult i
dagene fra den 15. juni til
den 18. juni. Måske kan du
tage en afslappet sludder
med Margrethe Vestager
eller en anden af Danmarks
folkevalgte. Alle partier

række interesseorganisationer.
Læs mere

Ny procedure for resolutioner
For at give stillere af
resolutioner til landsmødet
mulighed for at forbedre
forslagene laves en ny
procedure. I stedet for som
nu, at resolutionsudvalget
afviser et forslag blankt,
alene fordi forslaget
forholder sig upræcist til et
emne, så vil den ny
procedure sikre mulighed for

at lave tilpasninger efter at
have modtaget indledende
kommentarer fra
resolutionsudvalget.
Proceduren vil blive
evalueret. Se tidsfrister her:
Læs mere

Programmer for religion og ungdomsuddannelse
'Kernen' i et programudvalg
er en skrivegruppe, som
typisk er på fem personer.
De første programmer blev
behandlet på hovedbestyrelsesmødet den 26.
marts., og på hovedbestyrelsesmødet den 14.
maj skal de to næste
behandles. Det drejer sig om
programmet for

hhv. religion og for
ungdomsuddannelser. Via
linket herunder kan du se
alle udvalgene og hvornår
det næste møde finder sted,
ligesom du her kan finde
oplysning om udvalgenes
kommissorier. Alle
udvalgene er åbne for
partiets medlemmer.
Læs mere

Støt vores valgfond
Du kan være med til at gøre
en forskel. Du kan nemlig
støtte vores valgfond med et
fast månedligt bidrag. Med
PBS' betalingsservice kan du
overføre et fast beløb hver
måned til valgfonden. Den
radikale folketingsgruppe går

Ligesom over 1000 radikale
medlemmer hver måned
bidrager til valgfonden. På
den måde får partiet bedre
mulighed for bl.a. at lave
kampagner og købe
annonceplads.

naturligvis foran, og har
tilmeldt sig valgfonden.

Tilmeld valgfond
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