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Kampen slutter aldrig

Integrationsordfører Liv Holm Andersen, udlændingeordfører Marlene Borst Hansen og socialordfører Zenia Stampe,

Tre kvinder udgør kernen
i den radikale folketingsgruppes kamp for at skabe
bedre vilkår for udsatte,
sårbare og marginaliserede i det danske samfund.
Meget er nået på to år,
fortæller de tre ordførere.
Men kampen slutter
aldrig.
Tekst: Jesper Boe Jensen
Foto: Sif Meincke
”De første to gange, Sofie spurgte mig, afslog jeg.
Jeg var simpelthen bange for, jeg ville blive for ked
af det. Men så tænkte jeg mig om en ekstra gang og

sagde så ja. For jeg havde fundet ud af, at jeg skulle
bruge den indignation, der var i mig over, hvordan vi
behandler udlændinge i det her land, som brændstof til at kæmpe. Benhårdt. Så det blev et ’Ja tak,
Sofie. Jeg vil gerne være udlændingeordfører.”
Sådan fortæller Marlene Borst Hansen om baggrunden for, at hun i september blev Radikale Venstres nye ordfører for udlændingeområdet. Sammen
med socialordfører Zenia Stampe og integrationsordfører Liv Holm Andersen udgør hun kernen i den
radikale folketingsgruppes indsats for at skabe bedre
vilkår for udsatte, sårbare og marginaliserede i det
danske samfund. Tre kvinder, som er med til at tegne
partiets sociale profil.
For Liv Holm Andersen er det kampen for et åbent
Danmark, der er den drivende kraft i hendes ordførerskab. Et Danmark uden diskrimination og marginalisering. ”For mig er det vigtigt, at Danmark er et
land, som forholder sig til den verden, vi er en del af.
Verden stopper ikke ved grænserne til Sverige eller
Tyskland. Mit Danmark er et land, som tager sin del
af ansvaret for klodens flygtninge, selvom det ikke
altid er enkelt. Et land, hvor unge kan rejse ud for at

arbejde eller studere og så vende tilbage med deres
ægtefælle. Et samfund med plads til, at vi ikke alle er
ens. Dét er vigtigt for mig,” forklarer integrationsordføreren.
Farvel til marginalisering og generalisering
Zenia Stampe har været Radikale Venstres socialordfører i knap tre måneder nu. Hos hende handler
motivationen om at give initiativet tilbage til de,
som er blevet tabt i systemet:
”Noget af det mest voldsomme, man kan opleve, er
mennesker, som ikke længere er herre i eget liv men
brikker i et system. Vi har efterhånden opbygget
nogle enorme systemer i Danmark, og det er jo ikke
meningen, at de skal tage ævred og initiativet fra
folk. Det gør meget stort indtryk på mig, når jeg kan
mærke, at folk har mistet initiativet. Mistet gnisten.”
Det var i vid udstrækning den barske virkelighed i
VKO-tiden, mener Zenia Stampe:
”Under den tidligere regering skete der en dybt
problematisk dobbeltbevægelse. På den ene side
havde man den store middelklasse, som bare
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blev rigere og rigere og fejrede det til én stor
forbrugsfest. Og på den anden side havde man så en
isoleret gruppe af mennesker, som ikke kunne slå til
på arbejdsmarkedet og som blev stadig mere marginaliseret. Den isolation mente VK måtte være rigeligt incitament til, at folk bare ville ’tage sig sammen’.
Det ved vi nu ikke virkede.”
Liv Holm Andersen deler analysen af, at den borgerlige regerings tilgang til udsatte grupper var præget
af laissez fair og manglende fokus op gennem nullerne:
”Under VKO var der en enormt negativ, generaliserende retorik omkring dem, som ikke lige passede
ind i Dansk Folkepartis verdensbillede. Men problemerne, dem blev der ikke rigtig taget hånd om. I
stedet fokuserede man på symboler og ting, der
nemt kunne italesættes som fx paraboler, tørklæder
eller halalkød. I dag fokuserer vi faktisk på de reelle
integrationsudfordringer, der er. Vi ønsker ikke at
lukke øjnene, men generaliseringer og symbolpolitik
er for nemt og for ødelæggende.”

”Orden i økonomien er alfa
og omega for den indsats,
vi kan yde for at hjælpe udsatte grupper og sikre velfærden fremadrettet. Når
vi fx afskaffer starthjælpen,
der gjorde nogle mennesker
meget fattigere end andre
i dette samfund, så koster
det jo.”
– Liv Holm Andersen
Marlene Borst Hansen supplerer: ”Ja, prøv at tænke
på de netop overståede finanslovsforhandlinger.
Bemærk lige, at her blev der rent faktisk diskuteret
finanslov! Lad så tankerne gå tilbage til for tre år
siden. Hvad diskuterede man der? Grænsebomme!
Det er altså en sejr, vi godt kan anerkende. Finansloven er ikke længere et sted, hvor DF kan sidde og
diktere symbolpolitiske stramninger.”
Meget er sket
Der er sket meget for de svageste i samfundet, siden
Radikale Venstre sammen med Socialdemokraterne
og SF overtog nøglerne til regeringskontorerne for
to år siden, siger de tre ordførere samstemmende.
På udlændingeområdet peger Marlene Borst Hansen
bl.a. på lettelser i reglerne for familiesammenføring,
retten for asylansøgere til at arbejde uden for asylcentrene og afskaffelse af VKO’s pointsystem. På
socialområdet nævner Zenia Stampe ting som
afskaffelse af fattigdomsydelserne, indførsel af en
officiel fattigdomsgrænse, forhøjelse af pensionstillægget for de fattigste pensionister, og bedre forhold for enlige forsørgere.

”Jeg havde fundet ud af,
at jeg skulle bruge den
indignation, der var i mig
over, hvordan vi behandler
udlændinge i det her land,
som brændstof til at kæmpe. Benhårdt. Så det blev et
’Ja tak, Sofie. Jeg vil gerne
være udlændingeordfører’.”
– Marlene Borst Hansen
Bedre modtagelse af flygtninge, færre arbejdsmarkedsbarrierer for nydanskere, bedre betingelser i
udsatte boligområder, forsøg med modersmålsundervisning, samt en forstærket indsats over for
diskrimination, tvangsægteskaber og radikalisering
– det er nogle af de integrationssejre, Liv Holm
Andersen vælger at fremhæve fra SRSF’s regeringens første to år ved magten. Det handler om, at
give mennesker mulighed for at kunne klare sig selv
bedst muligt, forklarer hun.

Zenia Stampe pointerer, at det er vigtigt ikke at
være bange for at stille krav til den enkelte: ”Vi står
for en aktiv hjælp til selvhjælp eksempelvis til folk,
som står uden for arbejdsmarkedet. Med respekt for
den enkelte, men også med krav. I modsætning til
VKO lader vi ikke bare folk forsvinde ud i systemet.
Nej, vi forventer, at man engagerer sig og gør sig
nogle tanker om, hvordan man igen kan blive selvforsørgende. Det så vi fx med kontanthjælpsreformen. Det er nok derfor, Radikale Venstre fra visse
sider har fået kritik for at have glemt vores sociale
profil. Fordi nogle tror, at en stærk social profil
handler om bare at brede et sikkerhedsnet ud under
folk og så lade dem være. Men det er ikke nok for os.
Vi vil engagere folk og stille aktive, individuelle krav,
til mennesker, der hvor de er.”
Svar på kritikken
Her adresserer den radikale socialordfører et af de
kritikpunkter, som flere gange er blevet rettet mod
Radikale Venstre i løbet regeringsperioden. Hvor er
jeres sociale profil, har spørgsmålet lydt fra visse
stemmer i debatten. Liv Holm Andersen mener,
meget af den kritik skyldes, folk overser sammenhængen mellem en ansvarlig økonomi og bedre
velfærd:
”Meget af grundstoffet til de anklager ligger nok i,
at der har været meget fokus på regeringens genopretning af økonomien. Til det må man bare sige, at
orden i økonomien er alfa og omega for den indsats,
vi kan yde for at hjælpe udsatte grupper og sikre
velfærden fremadrettet. Når vi fx afskaffer starthjælpen, der gjorde nogle mennesker meget fattigere end andre i dette samfund, så koster det jo.”
”Radikale Venstre har på ingen måde glemt den
sociale profil, bare fordi vi er optagede af at genop-

rette økonomien,” slår Marlene Borst Hansen fast
med eftertryk. ”Men tingene hænger jo sammen.
Økonomisk politik er også værdipolitik i min optik.
Når vi fx laver en førstids- og flexreform, så er det
fordi vi synes, det er væsentlig, at mennesker kan
komme ud og være en del af fællesskabet. Og i det
fællesskab er det en meget stor del af din identitet,
at du har et arbejde. Det er fuldstændig samme
grundinstinkt som gør, vi synes, det er vigtigt, at
asylansøgere kan komme ud fra centrene at arbejde.
Det handler om at deltage i fællesskabet. Min drøm
er, at om mange år, når denne regering ikke længere
sidder, så vil man se tilbage og sige, at vi var med til
at skabe et stærkere og større men også forpligtende fællesskab, som endnu flere har lyst til at
være en del af.” Meget er nået, siden de tre kvinder
satte sig i deres ordførerstole. Men den er slet ikke
slut endnu, den radikale kamp for samfundets
udsatte, marginaliserede og sårbare grupper. Det
er de tre ordførere rørende enige om. Den kamp,
den slutter aldrig, understreger de.

”Nogle tror, at en stærk
social profil handler om
bare at brede et sikkerhedsnet ud under folk og så lade
dem være. Men det er ikke
nok for os. Vi vil engagere
folk og stille aktive, individuelle krav til mennesker,
der hvor de er.”
– Zenia Stampe
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Tillykke med valget
– nu starter valgkampen!
Vi har haft en god kommunal og regional valgkamp. En valgkamp med
fokus på det ansvar og de opgaver, der skal løftes i kommuner og regioner.
For det er i hverdagen, vi skal gøre valget til virkelighed, og selvom valget
nu er bag os, ligger det egentlige arbejde forude. Vigtige beslutninger om
at gøre politiske mål og reformer af vores velfærdssamfund til virkelighed:
hjælp til sårbare ældre og udsatte, børnepasning, skole, sundhed og det,
at vi kan hjælpe vores virksomheder, så de kan skabe både lærepladser og
holdbare, private job. Det politiske arbejde i kommuner og regioner er
centralt.
Derfor er jeg både meget glad for og stolt over det flotte valg og den
tillid, vælgerne har vist os: Fra 37 til 45 kommuner og fra 50 til 62 mandater. Tre mandater i Region Hovedstaden og et mandat i de øvrige regioner.
Vi er blevet et større og stærkere hold, der sammen kan idéudvikle og
skabe resultater. Og samarbejde med dem, der vil. Tak for den enorme
indsats, der har været med til at sikre de flotte resultater.
Et valg er for mig symbolet på, at vi vælger demokratiet til. At vi tager
stilling for at få indflydelse. Derfor håber jeg også, at vi til Europa-Parlamentsvalget i 2014 får lige så meget gejst og entusiasme i valgkampen,
som vi netop har oplevet.
Vi har et stærkt og forpligtende samarbejde i Europa. 28 forskellige lande
med 28 forskellige kulturer, der samarbejder for at finde løsninger. Vi tror
på EU. Vi samarbejder. Vi har valgt dialogen, hvor vi forhandler og lærer af
hinanden. Det kan være både langsommeligt og frustrerende, men vi har
sammen fundet løsninger igennem de seneste to år, der har fået selv de
mest udsatte dele af Europa til at finde et fodfæste. Også selvom vi endnu
ikke kan afblæse krisen helt.
Vi arbejder på at få vores politik gennemført og på at få størst mulig
indflydelse. Derfor ser jeg frem til, at vi får sat fokus på EU. Og jeg håber
på, at vi kan gøre det med plads til Radikale Venstre i Europa-Parlamentet.

Margrethe Vestager
Politisk leder

Historisk bred finanslov
Den bredeste finanslov i 15 år.
Det blev resultatet, da regeringen
i oktober indgik aftale med Venstre og Konservative om finansloven for 2014.
Aftalen rummer jobskabelse, velfærdsforbedringer og grøn omstilling for ca. 10 mia.
kroner i alt over de næste fire år.
Derudover afsættes 1 mia. kroner til et varigt løft
af ældreområdet samt midler til kræftramte børn,
nedbringelse af tvang i psykiatrien og en indsats for
socialt udsatte børn. Desuden indeholder aftalen en
række grønne initiativer så som en naturfond og tilskud til letbanen i Odense.

Fokus på voldsofre
I aftalen om finansloven for 2014
er der afsat 36 mio. kr. til en ny
handlingsplan mod vold i familier
og nære relationer.
Pengene skal blandt andet bruges
til en bedre og mere sammenhængende hjælp til mænd, der bliver slået af deres
partner og unge i voldelige kæresteforhold.
“Jeg er rigtig glad for, at ligestillingsområdet er prioriteret i finanslovsaftalen. Et af de nye områder, vi
sætter fokus på, er vold mod mænd,” siger den radikale ligestillingsminister Manu Sareen.

Støt valgfonden
Gør ligesom over 1000 andre radikale. Støt Radikale Venstres valgfond med et månedligt bidrag via
PBS.
Takket være de mange bidrag til
valgfonden kunne Radikale Venstre satse historisk stort på det netop afholdte kommunal- og regionalvalg. Kampagnefilm, annoncer,
foldere, uddannelse til kandidater – alt dette og
meget mere er blevet til med hjælp fra valgfondens
støtter.
Næste valg står allerede for døren. I 2014 er der valg
til Europaparlamentet. Du kan støtte den radikale
valgkamp. Meld dig til valgfonden i dag. Læs mere
på radikale.dk/valgfond

Udvidet udgave
Hvad betyder EU’s fælles patentdomstol for
Europas muligheder for vækst? Hvorfor skal
vi stemme til forårets Europaparlamentsvalg? Hvordan ser asiaterne på Europa? Og
hvad skal der være i et EP-valgprogram?
Det er nogle af de ting, som der vil blive set
nærmere på i denne specialudgave af
Radikal Politik. I anledning af det kommende
Europaparlamentsvalg er bladet nemlig
udvidet med fire ekstra sider. Her kan du
blandt andre møde Morten Helveg, Lone
Dybkjær, Camilla Hersom samt blive klogere
på Radikale Venstres nytårsstævne.
Udgivelsen er støttet af Europanævnet.
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Fremtiden er iværksætternes
Nadeem Farooq er Radikale
Venstres nye iværksætterordfører. Han har netop
fremlagt et reformudspil,
som skal sikre job og vækstskabelse i Danmark. ”Der
er et stort uforløst vækstpotentiale i iværksætteri,
og det skal udnyttes,” siger
han. Visionen bag reformen
er, at Danmark i 2025 skal
være en iværksætternation
i verdensklasse.
Af Sandra Simonsen
For nyligt overtog Nadeem Farooq posten som
Radikale Venstres iværksætterordfører. Siden da har
han ikke ligefrem siddet på hænderne. Snarere
tværtimod for ordføreren har netop fremlagt et
udspil til en reform af iværksætterindsatsen. Danmark
– Sæt i Værk er titlen.
Adspurgt om hvorfor, reformudspillet er kommet
med sådan en fart, svarer Nadeem Farooq:
”Jeg har visioner om at gøre Danmark til en
iværksætternation i verdensklasse. Det er utroligt
vigtigt, at vi gøder jorden med en levende debat om
emnet. Men det flytter ikke noget, hvis vi bare taler
om det. Så jeg er meget opmærksom på, at
iværksætterreformen skal omsættes til konkrete lovforslag, som helt praktisk forbedrer mulighederne
for iværksætterne.”
Den nyligt udnævnte iværksætterordfører forklarer,
at der ikke er en kultur for iværksætteri i Danmark,

og det kan blive et problem i fremtiden, at de fleste
danskere er mere tilbøjelige til at vælge et job som
lønmodtager.
”Selvfølgelig er der mange, der kaster sig ud i det og
sætter i værk. En del får også succes med det. Men
lønmodtagerkulturen er så indgroet i vores tankesæt,
at det for mange forekommer naturligt at blive
lønmodtager. Det skal vi ændre, fordi der på fremtidens arbejdsmarked bliver brug for selv at skabe sit
eget job,” forklarer Nadeem Farooq og fortsætter:
”Det centrale i udspillet er derfor, at iværksætteri og
entreprenørskab skal tænkes ind i vores uddannelser
lige fra grundskole til universitetsuddannelser. Man
skal ikke bare have et kursus eller et fag i iværksætteri.
Det skal tænkes ind i undervisningen, uanset om det
er almindelig klasseundervisning, leg, projekter eller
noget tværfagligt.”
Iværksætteri er et uforløst vækstpotentiale
Ifølge Nadeem Farooq lægger iværksætterreformen
sig i sporet på de hidtidige reformer, regeringen har
gennemført af SU, kontanthjælp, dagpenge og førtidspension.
”Vi har lagt en holdbar finanspolitisk kurs, hvor alle
reformer har været nødvendige og vigtige. Men der
er også brug for at tænke mere i, hvordan vi løfter
indtjeningen i Danmark. Hvor er der uforløste potentialer for vækst? Jeg er slet ikke i tvivl om, at der
ligger et stort potentiale i at øge mulighederne for
vores små og mellemstore virksomheder. For der er
et stort uforløst vækstpotentiale i iværksætteri,”
siger ordføreren og understeger, at iværksætteri
derfor skal være en del af løsningen på de økonomiske
udfordringer, Danmark har, så vi sikrer job- og vækstskabelse i fremtiden.
Nadeem Farooq er ikke i tvivl om effekten af reformen, hvis det lykkes ham at få alle initiativerne
gennemført:
”Så tror jeg, at Danmark inden for en overskuelig årrække kan blive en iværksætternation i verdensklas-

se. Måske bliver det så Danmark og ikke San
Francisco, der gafler alle talenterne,” smiler han og
forklarer, hvorfor han trives så godt på posten som
iværksætterordfører:
”Posten betyder rigtigt meget for mig, fordi jeg er
optaget af iværksætteri helt ud til fingerspidserne.
Så for mig er det virkelig en interessant ordførerpost.
Området er svært at løfte, fordi det ikke passer til et
bestemt ressortområde. Men det gør det ikke mindre
spændende. Snarere tværtimod,” slutter Nadeem
Farooq.

Initiativerne i reformudspillet
1. Undervisningen i iværksætteri skal styrkes
lige fra grundskolen til de videregående
uddannelser ved at styrke Fonden for
Entreprenørskab med en ekstrabevilling.
2. Innovation og iværksætteri skal gøres til en
eksplicit og integreret del af HHX-uddannelsens formål ved at revidere udvalgte dele af
uddannelsens bekendtgørelse. Samtidigt
skal der dyrkes iværksættertalenter ved at
etablere en 4-årig iværksætterlinje, hvor
særligt dygtige elever får mulighed for at
udvikle deres iværksættertalent.
3. Unge på erhvervsuddannelserne skal klædes
bedre på til at starte, udvikle og vækste
egen virksomhed. Det skal ske med et nyt
uddannelsesspor på erhvervsuddannelserne.
En merkantil erhvervsuddannelse oprettes,
der kan tilbyde unge struktureret uddannelse i iværksætteri.
4. Kvalificerede nyuddannede skal i højere grad
vælge iværksættervejen. På baggrund af erfaringerne med iværksætterpilotordningen
udvikles en model for at styrke dimittenders
lyst og evne til samt muligheder for at starte egen virksomhed.

Bidrag til en bedre verden
En ”drømmepost”. Sådan
beskriver Rasmus Helveg
Petersen sit nye job som
udviklingsminister. Et job
hvor han med menneskerettigheder og grøn vækst vil
bidrage til en bedre verden.
Her fortæller Rasmus
Helveg Petersen om sine
visioner for Danmarks udviklingsarbejde.
Af Sandra Simonsen
”At bidrage til at skabe en bedre verden er det, jeg
allerhelst vil med mit liv og virke. Jeg vil bruge al min
flid, min viden og alt mit engagement til at hjælpe
de svageste. Dette er en drømmepost, fordi jeg her
får mulighed for at styre efter mine mål, som handler
om de enkelte fattiges liv og ret.” Sådan beskriver
Rasmus Helveg Petersen sit nye job som udviklingsminister efter forgængeren Christian Friis Bachs
afgang.
Men selvom der er kommet en ny mand på posten,
skal danskerne ikke forvente de helt store omvæltninger på udviklingsområdet, for Rasmus Helveg
understeger, at han er helt enig i den linje, den
forhenværende udviklingsminister har udstukket for
Danmarks udviklingsbistand. En linje som da også
har fuld opbakning fra Folketinget, da den enstemmigt blev vedtaget i maj 2012. Men på trods af enigheden med forgængeren udpeger Rasmus Helveg
Petersen dog et enkelt område, som han vil give
særlig opmærksomhed fremover:
”Som ny minister vil jeg blandt andet arbejde på at
styrke danskernes kendskab til bistanden. Det er
afgørende for at sikre opbakningen i fremtiden.
Danskerne skal også kende til konsekvenserne af at
skære i udviklingsbistanden,” siger han.
Udviklingsministeren tilføjer, at han er glad for og
ikke mindst stolt af, at 69 procent af danskerne bakker direkte op om udviklingssamarbejdet. Desuden
viser danskerne også stor forståelse og vilje til at
hjælpe folk i nød, når krige og katastrofer rammer
fattige og udsatte lande.

Ligesom han ikke væver i det, når samtalen falder på
det etiske ansvar, Danmark har, tøver udviklingsministeren da heller ikke med at sætte ord på de mest
presserende politiske dagsordner i sit nye job:
”Mere end halvdelen af verdens absolut fattigste
mennesker vil i 2015 bo i skrøbelige stater som
Somalia, Sudan og Afghanistan, viser analyser fra FN
og Verdensbanken. Det er derfor helt naturligt, at
regeringen fokuserer udviklingssamarbejdet på de
lande, der har de største behov,” fortæller ministeren og tilføjer:
”Vores store hjælp gør Danmark større, og ude i
verden kender de os som en humanitær supermagt.
En dygtig og uegennyttig forkæmper for de svageste. Men det er klart, at udviklingssamarbejdet vil få
en anden karakter, efterhånden som landene udvikler deres økonomier, som vi for eksempel har set
med Vietnam, der i dag er et mellem indkomstland

med kommercielle muligheder for danske virksomheder.”
Hattrick
Rasmus Helveg Petersens far Niels var udenrigsminister i perioden 1993-2000. Farfaren Kristen var
ulandsminister fra 1968-1971. At Helveg-familien nu
således scorer hattrick i Udenrigsministeriet, er ikke
noget, der optager den nye minister.
”Jeg forventer ikke at få noget som helst foræret,
fordi min far og min farfar hænger på væggen uden
for kontoret. Det handler ikke om mit efternavn men
om mit politiske projekt,” understeger han. Og det
poliske projekt ligger parat:
”Mit håb for verdens fremtid er, at vi får afviklet
fattigdommen gennem bæredygtig økonomisk udvikling. Der er to ting, der tæller: menneskerettigheder og grøn vækst,” slutter Helveg.

”At bidrage til at
skabe en bedre
verden er det, jeg
allerhelst vil med
mit liv og virke.
Jeg vil bruge al min
flid, min viden og alt
mit engagement
på at hjælpe de
svageste. Dette er
en drømmepost,
fordi jeg her får
mulighed for at
styre efter mine
mål, som handler
om de enkelte
fattiges liv og ret.”

”Det viser de store humanitære indsamlinger og
ikke mindst den tilbagevendende Danmarks Indsamling,” påpeger Helveg.
Fastholder moralsk udgangspunkt
Det moralske ansvar og pligten til at hjælpe verdens
fattigste bør Danmark ikke svigte ifølge ministeren.
Derfor anser Rasmus Helveg Petersen det som en
stor sejr, at Venstre opgav deres krav om besparelser på udviklingsbistanden i Finanslovsaftalen for
2014. For det ville netop have haft den konsekvens,
at Danmark ville lade folk i stikken, som vi har indledt
udviklingspartnerskaber med.
”Det er vigtigt at fastholde vores moralske udgangspunkt og pligt til at hjælpe verdens fattigste. Vi skal
hjælpe dem, der har hårdest brug for det, og tænke
på andre end os selv. Vi skal ikke bidrage med alt,
hvad vi har – men med under en procent. Det vil
danskerne også gerne, og det har vi mere end 50 års
tradition for at gøre – uanset de økonomiske konjunkturer. Samtidig er det væsentligt, at vi respekterer de partnerskaber, som Danmark har indgået
med en række mere stabile udviklingslande som
Tanzania, Bolivia og Bangladesh. Vi vil ikke svigte
vores løfter, og vi vil ikke lade nogen lande i stikken
ved pludselig at prioritere anderledes,” siger Rasmus
Helveg Petersen.

Rasmus Helveg Petersen er Danmarks nye udviklingsminister. (Foto: Morten Germund/ Scanpix)

‘Det har jeg lært i løbet
Flere måneders intens valgkamp er slut. Efter en endeløs nedtælling, som for mange
startede for over et år siden, blev valget til kommunalbestyrelser og regionsråd endelig
afholdt d. 19. november. For Radikale Venstres kandidater, aktive og frivillige var det
kulminationen på et spændende, gennemført men også hårdt arbejde for at opnå radikal indflydelse i deres lokalområde.
For nogle lykkedes kampen, og mandatet blev vundet, for andre var det lige ved og
næsten. Radikal Politik har taget en snak med en række kandidater og frivillige om,
hvad de lærte i løbet af valgkampen. Uanset om den gav valg eller ej.
Af Kristoffer Kræn Sørensen

Katrina Feilberg
Region Hovedstaden
Blev 1. suppleant.

“Jeg har to gange tidligere stillet
op til kommunalvalget – hvor jeg
er blevet valgt, men valgkampen til regionsrådet var
meget anderledes. Jeg har flere gange i løbet af valgkampen oplevet, at jeg var med i den hemmelige valgkamp, hvor medierne og vælgerne i hvert fald ikke
interesserede sig for andre end spidskandidaterne.
Derfor besluttede jeg mig ret hurtigt for at føre en hel
anden slags valgkamp, end jeg har gjort tidligere. En
valgkamp baseret på netværksstrategi. For mig var
det afgørende, at aktivere hele mit netværk - både
via sociale medier og ved personlig henvendelse. Jeg
tror, valgkamp til regionsvalget bør knyttes endnu
mere på kommuneforeningerne og kommunalvalget
for at skabe så meget synergi som muligt, og så skal
de frivillige engageres endnu tidligere.
Jeg er meget tilfreds med mit personlige stemmetal.
Jeg fik 1569 personlige stemmer. Det rakte til en
1. suppleantpost. Jeg ved, at jeg gjorde, hvad jeg
kunne, men jeg er fortsat ærgerlig over, at vi ikke fik
4 mandater i region Hovedstaden.”

Mikkel Ramskov Kjær

Kampagneleder for Andreas
Pourkamali, der opnåede valg
i København.

“Jeg har engageret mig selv, fordi
jeg først og fremmest har troet på projektet fra starten, og troet på, at vi kunne få Andreas (Pourkamali
red.) valgt. Jeg sagde ja til at være kampagneleder
for Andreas fordi, Andreas er en virkelig fin fyr, og
at jeg mener, han rammer noget, som den politiske
scene mangler.
Det føles fantastisk, nu når det er overstået. Vi rundede 1.000 personlige stemmer. Det har været hårdt,
men også sjovt. Det er dog rart nu at kunne holde jul
med god samvittighed.
På det personlige plan har jeg haft utallige sjove
oplevelse, fået nye venner, og har sågar også mødt
min dejlige kæreste på Anna Mee Allerslevs kampagne. Men også rent professionelt er jeg blevet utrolig
meget klogere på det at føre kampagne. Og jeg
glæder mig derfor allerede til næste valg.”

Mikkel Sarbo
København

Opnåede ikke valg.

“Det er rørende at se, hvorledes
mennesker, man måske slet ikke
kender, pludselig kaster al deres sparsomme fritid
ind i en kampagne for at få dig som person valgt.
Det overrasker hver gang.

Jeg er tilfreds med valget, og de 629 personlige
stemmer. At det i denne omgang ikke var nok - det
er dog ærgerligt. Jeg finder det meget mærkeligt,
at have kæmpet så hårdt for noget, og så ikke have
nået målet om at blive valgt. Og så tænker jeg meget
på de mange, som var aktive på min kampagne, og
de mange kræfter de har investeret. Jeg er ked af, at
deres fantastiske indsats ikke førte til valg.
På valgdagen er man lettet. Jeg havde leveret, hvad
jeg havde - og nu kunne der ikke gøres mere. Jeg
glæder mig dagligt over det flotte resultat. Jeg er
ikke lige klar til at tænke “næste gang”, for jeg skal
lige sunde mig - så ser vi på det derefter.”

Kristian Hegaard
Fredensborg

Opnåede genvalg til
kommunalbestyrelsen.

Jesper Elkjær
Kolding
Opnåede valg.

“I vores lille lokalforening har vi
kunnet mønstre næsten 30 frivillige, som har stillet op igen og igen. Vi har drevet
cafe´ og det lykkedes for os at afholde adskillige
politiske og kulturelle events der. Opbakningen og
sammenholdet har været helt enestående. Der skal
lyde en kæmpe tak til alle dem, der har været med.
Også til sekretariatet, ministre og folketingsmedlemmer. De har været en stor hjælp.
Jeg forventede en mere hård kamp og mere modstand. Sådan var min oplevelse slet ikke. Vi har skabt
nye, værdifulde relationer i løbet af valgkampen. Det
er til gavn for fremtidens samarbejde generelt, og for
mulighederne for at skabe resultater i særdeleshed.
Vi kan rent faktisk samarbejde med, dem der vil.

“Et valg er nemmere anden gang.
Til forskel fra kommunalvalget i 2009 havde jeg en
gennemarbejdet kampagne med udgangspunkt i
den lokale forening. Det er et godt råd, jeg gerne vil
give videre.

Så jeg kan kun være yderst tilfreds. Vi beholdt vores
ene mandat, og fik formandskabet i det udvalg, vi
helst ville have, nemlig kultur. Herudover 4 udvalgsposter og en del bestyrelsesposter. Det er et fantastisk resultat.

Det overraskede mig positivt, at folk er mere og mere
villige til at høre om Radikale Venstre. Borgerne er
også villige til at lægge landspolitiske tilhørsforhold
til side for at diskutere lokale løsninger, ligesom
venner uden tilknytning til Radikale Venstre gerne
hjælper til. Det er fantastisk. Det føles lidt tomt her
bagefter, da man lige pludselig har en masse tid.
Men valgkamp varer jo ikke evigt.

Her på den anden side af valget, føles det fantastisk,
lidt uvirkeligt og en smule tomt. Jeg glæder mig så
meget til at komme i gang, men lige nu er her stille.”

Selv fik jeg et godt personligt valg med 464 personlige stemmer. Det er jeg glad og stolt over. Lokalt
gik vi frem fra 6,1 % til 7,9 %. Derudover fik vi en
række gode poster i konstitueringen, der giver god
indflydelse langt ud over to mandater i byrådet. Vi
var dog tæt på et 3. mandat grundet et optimalt valgforbund, og det var naturligvis ærgerligt på valgnatten.”

“Det var en god og lærerig oplevelse at føre valgkamp. Men også
mere krævende end jeg troede.

Mahmoud Daoud
Odense
Opnåede ikke valg.

Det overraskede mig, at man pludselig er en skydeskive, og at alle omkring dig hele tiden forsøger at
finde dine fejl og mangler. Selv folk, du tidligere har
været venner med, bliver pludselig dine fjender.

Fremgang til liste B ved kommunal- og regionalvalget 2013
Antallet af kommuner med radikal repræsentation gik fra 37 til 45, og
antallet af kommunale mandater gik fra 50 til 63. Det samlede landsresultat er dermed steget fra 3,7 pct. til 4,8 pct. Også i regionerne blev
det til fremgang for Radikale Venstre med en stigning fra 3,9 til 5,4
pct. i landstilslutning og et ekstra mandat, så man nu havner på
8. Derudover har partiet i skrivende stund sikret sig en borgmesterpost (Rebild Kommune), en fagborgmester (København), tre rådmandsposter, tre viceborgmesterposter samt en plads i bestyrelserne hos Kommunernes Landsforening og
Danske Regioner.

af valgkampen’

Under hele valgkampen var Radikale Venstres ministre og folketingsmedlemmer rundt i landet for at give en hånd til de lokale kandidater. Her er Margrethe Vestager på besøg på Frederiksberg.

Jeg var tilfreds med mit personlige resultat, selvom
jeg havde håbet på, at vi fik 2 mandater. Men når
man ser på, at størstedelen af de etniske minoriteter
traditionelt stemmer S eller Ø, og nærmest ikke kender til Radikale Venstre, har jeg nu et meget godt
grundlag at arbejde videre med.
Til næste valgkamp er der helt sikkert ting, der skal
ændres. Blandt andet vil jeg starte valgkampen
tidligere, og allerede nu starte arbejdet med at udbrede kendskabet til Radikale Venstre.”

Emrah Tuncer
Holbæk

Jeg er tilfreds med kampagnen og vores indsats,
men jeg er ikke tilfreds med mit eget stemmetal, og
at vi kun fik to mandater, selv om begge dele var
en fordobling. Jeg havde troet, at vi kunne trække
flere stemmer. Derfor går jeg også med en lidt tom
fornemmelse. Det er blevet hverdag igen, tempoet
er dalet og det “rigtige” arbejde kalder. Samtidig
glæder jeg mig til at gennemføre mine visioner i Holbæk og være synlig allerede fra januar og gøre klar
til næste valg.
Til næste gang vil jeg starte med planlægning
tidligere, være bedre til at finde kandidater i lokalområderne og være bedre til at smide politiske
“bomber” i valgkampen.”

Opnåede valg.

“Valget var hårdt, og det er berigende at møde borgerne til forskellige arrangementer og på gaden og diskutere
politik. Selv om man forbereder sig på valgkamp, er
der alligevel overraskelser: Mængden af arbejdet,
tempoet og vigtigheden af koordineringen af tiltag
med vælgerforeningen og de andre kandidater.

Sanne Stemann Knudsen
Kerteminde
Opnåede valg

“Vi kørte en klar og entydig valgkamp på 3-4 enkeltsager, og det
havde vi succes med. Men vi blev også kritiseret for

det, så næste gang vil jeg nok brede sagerne lidt
mere ud, så valgkampen får en lidt mere generel
karakter.
Jeg var overrasket over, hvor godt jeg egentlig befandt mig i de politiske debatter. En anden ting, der
overraskede mig var, at flere partier havde ført dobbeltforhandlinger op til valgaftenen.
Jeg er mere end tilfreds med resultatet. Vi gik fra 0
til 1 mandat og tredoblede vores stemmetal. Vi manglede ikke så mange stemmer i at få to mandater, og
det havde selvfølgelig været endnu bedre.
Jeg vil skyde på, at den tid jeg brugte på valgkampen
de sidste 6 uger op til 19. november var ca. 20 timer/
uge - altså et halvdagsjob. Det var sjovt og vanvittig
interessant, men også enormt udmattende, fordi jeg
jo havde et fuldtidsjob at passe ved siden af.”

Ja til patentdomstolen
Danmark skal med i en
fælles europæisk patentdomstol, for det vil styrke
vækst og beskæftigelse i
fremtiden, mener den radikale EU-ordfører Camilla
Hersom. Hun påpeger, at
danske virksomheder og
mennesker udenfor
arbejdsmarkedet vil få stor
gavn af et ja. Chefkonsulent hos Dansk Industri
Lars Holm Nielsen bakker
hende op.
Af Sandra Simonsen
En fælles europæisk patentdomstol bliver et væsentligt punkt på den europæiske dagsorden det
kommende år. Regeringen vil fremsætte et lovforslag
om, at Danmark skal blive en del af den, men Dansk
Folkeparti og Enhedslisten vil ikke lægge de nødvendige ja-stemmer til. Så alt tyder på, at det vil blive
lagt ud til folkeafstemning i foråret.
Der er mange årsager til, at Radikale Venstre bakker
op om et ja, forklarer Radikale Venstres EU-ordfører
Camilla Hersom:
”Efter min bedste overbevisning er der kun fordele
ved patentdomstolen. Patentdomstolen styrker de
danske virksomheder, fordi det gør det nemmere og
billigere at tage patenter. Det skaber vækst og hårdt
tiltrængte arbejdspladser her i Danmark,” siger hun
og tilføjer:

”Derfor er den ikke kun vigtig for os radikale men for
hele det danske samfund. Danmark skal ikke være
det lille land, som står udenfor, og som ikke vil være
med, når de andre vedtager ting, der helt åbenlyst
gavner væksten og beskæftigelsen i vores land.”
Retspraksis forbedres
Camilla Hersom forklarer, at hvis Danmark ikke går
med i en fælles europæisk patentdomstol, skal
danske virksomheder tage to patenter. Et til Danmark
og et til Europa. Hvis Danmark derimod går med, vil
det patent, som tages i Danmark, gælde i hele
Europa.
”Danske virksomheder er generelt rigtig gode til
innovation, så selvfølgelig skal vi også give dem nem
og billig patentbeskyttelse. Det bliver også meget
enklere at forsvare sit patent fremover. Før kunne en
dansk virksomhed sagsøges i hvert enkelt EU-land.
Fremover sparer de tid og penge ved at få retssager
afgjort hurtigere og mere enkelt. Det betyder meget
for virksomheder, især de små og mellemstore, som
ikke har råd til dyre advokater og oversættere,”
understeger EU-ordføreren.
Også chefkonsulent i Dansk Industri Lars Holm
Nielsen er positivt indstillet overfor, at Europa får
fælles regler på patentområdet. Han fremhæver
ligesom Camilla Hersom, at det ikke blot er virksomhederne, som står til at få gavn af domstolen. En
vedtagelse kan også betyde positive konsekvenser
for de danskere, som står uden for arbejdsmarkedet.
”I dag kommer de fleste danske arbejdspladser fra
virksomheder, som lever af deres patenter. Så der er
ingen grund til at tro, at der ikke vil komme flere
arbejdspladser ud af det, hvis retspraksis på området
bliver forbedret med en fælles patentdomstol,” siger
Lars Holm Nielsen.
Chefkonsulenten forklarer, at danske virksomheder,
som lever af varemærker og patenter, tegner sig for
i alt 43 procent af det samlede antal beskæftigede i
danske virksomheder. Et ja til patentdomstolen kan
derfor blive afgørende for en virksomheds vækst og

derfor medføre flere arbejdspladser i sidste ende til
gavn for de danskere, som står uden job.
Udover vækst og beskæftigelse tilføjer Camilla
Hersom et andet vægtigt argument for at sige ja til
domstolen, nemlig argumentet fra forbrugerens
perspektiv:
”Hvis det europæiske patent ikke gælder i Danmark,
så vil danske forbrugere gå glip af de nyeste produkter på markedet, fordi udenlandske virksomheder
ikke har nogen interesse i at gennemgå en patentprocedure for et lille marked som det danske,” forklarer hun.

Patentdomstolen
1. Patentdomstolen er et led i en samlet
patentreform, som også indeholder et forslag om et enhedspatent, som gør det
lettere for virksomheder at søge et patent.
Hvis en virksomhed ønsker et patent i dag,
skal patentet søges i hvert enkelt EU-land.
Et enhedspatent gør det muligt at søge
patentet i 25 af medlemslandene på en
gang.
2. Patentdomstolen skal sikre, at patentreglerne følges i de 25 EU-lande, som har
valgt at vedtage patentreformen.
3. Baggrunden for at lave en patentreformen
er, at man i EU mener, at det vil forbedre
den europæiske konkurrenceevne over for
lande, hvor det er billigere og lettere at
søge patenter.
4. I dag koster det op mod 267.000 kroner,
når en dansk virksomhed skal søge patent
i samtlige EU-lande. Det nye enhedspatent,
der vil gælde i 25 lande, koster mellem
5–15.000 kroner.

En radikal europæer:
Morten Helveg Petersen
Morten Helveg Petersen
står i spidsen for Radikale
Venstres kandidatfelt, når
der er valg til Europa-parlamentet d. 25. maj 2014.
Her fortæller spidskandidaten om mærkesager,
ambitioner og vigtigheden
af et grønt og åbent
Europa.
Af Jesper Boe Jensen
Stemmeprocenten ved forrige Europaparlamentsvalg i Danmark var 59,5%. Det er jo et ret lavt tal,
hvis man sammenligner med kommunal- og folketingsvalg. Hvorfor tror du, at så få danskere stemmer?
”Ved kommunalvalget blev der ført massiv kampagne
for at få folk til at stemme. Det har åbenbart virket.
Jeg håber på noget tilsvarende til EP-valget. For der
er et misforhold mellem den store betydning,
parlamentet har på danskernes hverdag og så den
alt for lave valgdeltagelse. EU og Europa-Parlamentet
står desværre ikke højt i bevidstheden hos vælgerne,
så vi skal arbejde hårdt for at vise, hvor stor betydning
Europa har i danskernes hverdag. For danske arbejdspladser, vækst, beskæftigelse og miljøet.”

sinder af studerende til et andet EU-land for at læse.
Det giver grobund for vækst og innovation, men ikke
mindst binder det os sammen som europæere.
Endelig er der den europæiske miljølovgivning, som
gør, at vi danskere rent faktisk har indflydelse på,
hvordan den polske spildevands-udledning i Østersøen reguleres.”
Hvad vil du kæmpe for i parlamentet?
”Der er mange kræfter, der arbejder for at splitte
Europa frem for at samle. Jeg vil arbejde for den frie
bevægelighed, der er en af grundstenene i det
europæiske samarbejde, selvom den er under hårdt
pres for alle sider i øjeblikket. Jeg vil arbejde for den
grønne omstilling i form af ambitiøse målsætninger
for klima og vedvarende energi. Og jeg vil arbejde
for mere åbenhed og gennemsigtighed i EuropaParlamentets arbejde, blandt andet ved, at der kom-

”Radikale Venstre blev
nedladende kaldt ’europæerne’ ved partiets fødsel
i 1905. For hér var et parti,
der tillod at lade sig inspirere af holdninger og strømninger udefra, af kunst og
kultur.”

mer mere og bedre samarbejde mellem Christiansborg og EU.”
Radikale Venstre bryster sig tit af at være det mest
Europabegejstrede parti i Danmark. Hvorfor er det
europæiske samarbejde en radikal værdi?
”Radikale Venstre blev nedladende kaldt ”europæerne” ved partiets fødsel i 1905. For hér var et
parti, der tillod at lade sig inspirere af holdninger og
strømninger udefra, af kunst og kultur. Radikale
Venstre har som vision en international retsorden
baseret på respekt for de grundlæggende menneskerettigheder. Og EU har med Lissabon-traktaten
stadfæstet, at EU har pligt til at respektere de
grundlæggende rettigheder og bekæmpe enhver
form for forskelsbehandling. EU er en del af løsningen
på den økonomiske krise og Danmarks mulighed for
indflydelse i den store verden.”
Hvor mener du, at Europa er på vej hen?
”Valget til Europa Parlamentet vil blive præget af
den store skepsis i de europæiske befolkninger. Der
er mere end nogensinde brug for at samle frem for
at splitte Europa. Det kræver, at vi tilhængere også
tager modstanden og skepsissen alvorligt. Og bliver
endnu bedre til at begrunde og forklare, at EU er en
del af løsningen på den økonomiske krise og udfordringerne i danskernes hverdag - jobs, vækst, beskæftigelse, vedvarende energi og meget mere. Når
det går op for EU, går det op for Danmark. Og
omvendt.”

For mange er Europaparlamentet en ret uklar og
fjern størrelse. Hvorfor skal danskerne gå op i, hvem
der sidder i Bruxelles?
”Europa-Parlamentet har med Lissabon-traktaten
fået indflydelse på stort set alle politikområder. Når
vi diskuterer miljø i Danmark, er det ofte med
udgangspunkt i direktiver, parlamentet har udformet.
Hele EU’s energipolitik skal diskuteres i det næste års
tid, og Europa-Parlamentet skal føre energipolitikken
ud i livet. Når så stor en del af lovgivningen i Danmark
tager udgangspunkt i EU-lovgivning, bliver det
vigtigere for danskerne, hvad der sker i Europa-Parlamentet. Og dermed også hvem Danmark sender af
sted. ”
Hvis du bliver valgt, bliver du ét ud af 766 parlamentarikere. Hvordan kan netop du gøre en forskel?
”Europa-Parlamentet bliver i stigende grad en politisk kampplads, ligesom vi kender det fra kommuner,
regioner og Christiansborg. Derfor er der selvfølgelig
forskel på, om danskerne sender socialister, kon-servative, EU-skeptikere eller social-liberale til Bruxelles. Hvor ambitiøse skal vi være med den grønne
omstilling af økonomierne? Hvor ambitiøse skal vi
være med reformer af den økonomiske politik, investeringer i vedvarende energi, fremtidssikret infrastruktur i fibernet og elektrificerede togforbindelser? Her er der store forskelle på de forskellige
partier. Ligesom i Danmark.”
Kan du nævne eksempler, hvor Europa-parlamentet
har haft afgørende indflydelse på Europas udvikling
og danskernes hverdag?
”Det indre marked er selve fundamentet for den
danske eksport og betyder direkte 500.000 arbejdspladser i Danmark. Reglerne om fri bevægelighed
har givet alle europæere nogle helt unikke rettigheder, både globalt og historisk set. Vi kan krydse
grænserne uden at vise pas, og vi kan bosætte os og
arbejde i andre EU-lande. Derudover er Erasmusprogrammet en kæmpe succes. Hvert år tager tu-

Morten Helveg Petersen er Radikale Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget. (Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix)

(Foto: Lars Bahl / Scanpix)

Fællesskabet i Europa er truet
Når medlemmer af Radikale Venstre, folketingsmedlemmer, ministre,
eksperter, journalister og
andet godtfolk samles til
partiets traditionsrige
nytårsstævne i Nyborg den
anden weekend i januar
2014, er der ét, altoverskyggende emne på dagsordnen. Europa. Hvor er
kontinentet på vej hen?
Hvad skal Europas rolle
være fremover? Og hvilken
betydning har det for os
europæere?

mellemstore lande som Danmark, der har vundet
meget.”

Af Jesper Boe Jensen

Sammenholdet er truet
Men ingen af de to debattører er villige til at male et
rosenrødt billede af situationen i Europa lige nu.
Uffe Østergaard mener faktisk, at fællesskabets
fremtid står på spil, hvis ikke Europa forstår at redefinere sig selv i tide:

Debatten om Europa kan til tider være ret negativ.
Men faktisk er danskerne glade for det europæiske
samarbejde. Ifølge Uffe Østergaard, CBS-professor
som på nytårsstævnets andendag skal holde oplæg
om europæisk sammenhold, er vi således det land
på kontinentet, der er gladest for den europæiske
union, næst efter Luxembourg.
”Vi er positive over for fællesskabet i Europa, men
bliver til skeptikere, når vi får fornemmelsen af, at
Danmark afgiver suverænitet. Her bliver det svært,
for man kan jo ikke have indflydelse uden at give
afkald på lidt af sin egen suverænitet. Og dét har da
også vist sig at være en betydelig fordel for små og

Europæiske nærmarkeder trækker læsset
Jørgen Ørstrøm Møller bakker op om synspunktet,
at danskerne vinder meget på det europæiske
samarbejde. Han er tidligere ambassadør i Singapore og skal lørdag d. 11. januar diskutere Europa
set udefra med nytårsstævnedeltagerne. Han
advarer imod at tro, at Danmark blot kan koncentrere sig om de fremadstormende økonomier i Øst:
”De asiatiske markeder vokser stærkest, men det er
stadig - og vil blive ved med det i et godt stykke tid
- de europæiske nærmarkeder, der trækker læsset
for den almindelige danskers økonomi.”
Derfor opfordrer den tidligere topdiplomat til, at vi
danskere får øjnene op for, hvordan det europæiske
fællesskab egentlig påvirker os hver især:
”Hvad der sker i Europa, kommer os ved på en håndgribelig og mærkbar måde. Kernen er at bringe dét
budskab igennem til den ’almindelige’ dansker, at EU
gør hans/hendes dagligdag bedre. Væk fra det
abstrakte. Det skal være konkret og ned på jorden.
EU er der for dig og gør noget for dig – i din hverdag.”

”Man bliver nødt til at gøre et eller andet for at overleve. Europa skal koncentrere sig om sine kerneområder, og derfor skal der være en tydeligere opdeling af, hvad EU skal blande sig i og ikke blande sig i.
Jeg håber, at vi kan komme derhen, hvor Bruxelles
holder op med at have meninger om alting og
blande sig i alle mulige detailområder. Hvis ikke det
sker, vil det true sammenholdets overlevelse. Og det
kan blive katastrofalt for den enkelte dansker.”

Ifølge Jørgen Ørstrøm Møller, der til dagligt bor i et
af Asiens absolutte knudepunkter, Singapore, er et
af problemerne i dagens Europa lige så meget nogle
af de opgaver, unionen ikke påtager sig i øjeblikket.
Nemlig de opgaver som følger med, når man er en
international spiller:
”Asiaterne ønsker et europæisk engagement og kan
ikke forstå, at europæerne i politisk henseende er
’fraværende’, når det drejer sig om de store geopolitiske spørgsmål. De forstår ikke vores mangel på
varetagelse af interesser. Asien så gerne et tættere
samarbejde men føler ikke, at Europa er klar til at
”spille bold” og undrer sig over, hvordan den vestlige verden taber grebet om sin egen skæbne
gennem gældsætning.”
Der findes ingen forbilleder
Hvis Europa skal styrke sin position i verdenssamfundet, bliver man nødt til at tage en debat om,
hvad det europæiske fællesskab egentlig er, opfordrer Uffe Østergaard:
”EU er det, som nogle kalder ’et uidentificeret politisk objekt’. Vi ved faktisk ikke rigtig, hvad det er.
Det er både en føderation og en konføderation, et
tæt samarbejde og et løst samarbejde. Vi har ikke
rigtig nogle forbilleder at sammenligne os med.
Derfor er der behov for at præcisere: Hvad går
samarbejdet ud på, hvad samarbejder man om, og
– mindst lige så vigtig – hvad samarbejder man ikke
om.”
Så hvad er så svaret på nytårsstævnets overskrift? Er
Europa fortid eller fremtid?
”Det er begge dele,” mener Uffe Østergaard. ”Men
spørgsmålet er bare hvordan. For det kan enten
blive Europas samarbejdende stater eller Europas
modarbejdende stater. Det afhænger alt sammen
af, om vi griber det rigtig an.”
Læs mere om Radikale Venstres nytårsstævne på
radikale.dk/ns14

Nytårsstævne 2014:
Europa – fortid eller fremtid?
Hvordan er magtbalancen mellem landene i dagens Europa? Regner omverdenen stadig EU for noget? Hvad stiller vi op med den nationalisme,
som ruller over kontinentet?
Dette er blot nogle af de spørgsmål, du kan være med til at debattere, når Radikale Venstres Nytårsstævne løber af stablen den 11.–12. januar på Hotel Nyborg Strand. Mikrofonen går rundt, og
du kan stille spørgsmål til nogle af de skarpeste EU-eksperter, politikere og journalister samt overvære
politisk debatmøde mellem Margrethe Vestager og Kristian Thulesen Dahl.

Program lørdag den 11. januar 2014
13.00

Velkomst ved landsnæstformand Emil Dyred.

13.05

EP-valgåret skydes i gang
Ved Morten Helveg Petersen, EP spidskandidat

13.20

Europa Indefra
Oplæg ved korrespondent Ole Ryborg.
Hvordan er den interne magtbalance i dagens Europa? Hvordan er stemningen blandt store
og små lande? Hvad er det for politiske sager, alle taler om i Bruxelles netop nu?
DR’s EU-korrespondent Ole Ryborg giver et indblik i Europa indefra og det realpolitiske billede,
der tegner sig netop nu.

14.20

Europa Udefra
Oplæg ved professor og tidligere top diplomat Jørgen Ørstrøm Møller.
Hvordan ser omverdenen på Europa? Regner Asien overhovedet EU for noget? Hvordan forholder Østen sig til det fremtidige samarbejde med europæerne? Der lægges op til debat,
når Jørgen Ørstrøm Møller fortæller om Europa set udefra.

15.30

Kaffepause

16.00

Økonomisk debat – hvilken vej skal Europa gå?
Debat mellem Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Jesper Berg, Nykredit.
Modereret af journalist Trine Sick.
Den kendte tv-vært og foredragsholder Trine Sick er ordstyrer, når Lars Andersen og Jesper
Berg diskuterer, hvilken vej Europa skal bevæge sig, både økonomisk og politisk. Mikrofonen
går rundt, og du kan stille spørgsmål til debattørerne.

17.00

Socialliberale partier i Europa
Oplæg ved Europaparlamentsmedlemmerne Marietje Schaake og Fiona Hall.
Nationalismen er på fremmarch på tværs af Europa. EU-skepsissen ruller ind over kontinentet.
Hvad er det socialliberale modsvar? Hollandske Marietje Schaake og britiske Fiona Hall inviterer til debat om socialliberalismen i Europa.

18.30

Middag med aftenunderholdning af Morten Helveg Petersen og Morten Messerschmidt.

Program søndag den 12. januar 2014
09.30

EU som et stærkt og nødvendigt fællesskab?
Oplæg ved professor og debattør Uffe Østergaard
Kan vi genfortælle historien om Europa? Kan EU forblive et stærkt og nødvendigt fællesskab
i en global fremtid? Den kendte professor og debattør Uffe Østergaard indbyder til en diskussion om sammenhold på tværs af det europæiske kontinent.

10.15

Kaffepause

10.30

”The Agreement” – en dansk dokumentar om den europæiske tiltrækningskraft
Oplæg ved dokumentarist Karen Stokkendal Poulsen og filmens karismatiske fredsmægler
Robert Cooper, chefforhandler for Catherine Ashton
Som noget helt enestående har den danske dokumentarist Karen Stokkendal Poulsen fået lov
til at følge en af EU’s topdiplomater Robert Cooper, hvis job er at få Serbien og Kosovo til at
nå til enighed om fredelig sameksistens. Efter visning af den tankevækkende film lægger
Robert Cooper og Karen Stokkendal op til debat om, hvordan Europa stadig kan fungere som
et demokratisk og fredeligt forbillede for resten af verden.

12.15

Frokost

13.15

Politisk debat mellem Margrethe Vestager og Kristian Thulesen Dahl
Traditionen tro byder Radikale Venstres Nytårsstævne på årets første politiske topmøde.
Margrethe Vestager og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl udfordrer hinanden
og skyder den politiske sæson 2014 i gang. Mikrofonen går rundt, og du kan stille spørgsmål
til de to partiledere.

15.00

Farvel og på gensyn ved landsformand Klaus Frandsen.

Praktiske oplysninger
Tilmeld dig Radikale Venstres nytårsstævne 2014 på radikale.dk/ns14
Der er adgang for alle mod betaling af et deltagergebyr på 150 kr., der dækker lokaleleje, isvand og
pausekaffe lørdag eftermiddag. (Tilmelding er nødvendig).
Der kan yderligere bestilles: Middag med to retter og kaffe til 235 kr. (lørdag) og Frokost (let anretning)
til 100 kr. (søndag)
Eventuel overnatning skal bestilles direkte hos Hotel Nyborg Strand, nyborgstrand@nyborgstrand.dk
– tlf. 65 31 31 31. Husk ved bestilling at oplyse, at bestillingen vedrører Radikale Venstres Nytårsstævne.

Ny satspuljeaftale
Der er netop blevet indgået en
ny aftale om satspuljen mellem
samtlige partier bortset fra Enhedslisten. Aftalen betyder, at psykiatrien løftes med 410 mio. i satspuljen i tilgift til de 150 mio. kr.,
der er afsat i finansloven.
Finansloven afsætter desuden 50 millioner kr. årligt i
permanente midler til psykiatrien. Radikale Venstres
sundhedsordfører, Camilla Hersom, glæder sig over
aftalen.
“Jeg er simpelthen så glad for det samlede billede.
For som noget helt nyt sikres psykiatrien varige
midler, og det er helt afgørende for at få løftet området fremadrettet,” siger hun.

Samlet kandidatliste
De radikale kandidater til regionsog byrådsvalget den 19. november har været blandt de mest aktive på de sociale medier. Facebook, Twitter og Instagram har
været nyttige redskaber under
valgkampen til at synliggøre mærkesager, komme i dialog med danskerne og sprede
det radikale budskab hurtigt og effektivt.
Nu kan du få et overblik over alle de kandidater, som
blev valgt ind i byrådene og regionerne ved at klikke
ind på Radikale Venstres profil på Facebook, hvor der
ligger en samlet liste.
Adressen er: http://on.fb.me/1g2xhVb

Dansk økonomi i vækst
Det danske bruttonationalprodukt
voksede i årets tredje kvartal med
0,4 procent. Således har der nu
været vækst to kvartaler i træk.
Tallet er det seneste i en lang
række indikatorer, der tyder på,
at regeringens genopretning af økonomien er ved at
slå igennem. Der er flere ansatte i det private, boligpriser stiger og inflationen er historisk lav.
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
glæder sig over, at dansk økonomi er på rette kurs
og mener, at meget tyder på, at væksten fortsætter
de kommende år.

Nyt fra udvalgene
En hel del af Radikale Venstres udvalg nærmer sig afslutningen af
deres arbejde. Det gælder blandt
andet programudvalgene EP-valgprogram og Ny Grundlov.
Det næste program, der kommer
i høring, omhandler Modernisering af den offentlige
sektor. Høringsperioden er 01.01 – 12.02.2014. Og
på længere sigt er der blandt forslagene til nye emner udenrigspolitik, civilsamfundet og ældrepolitik.
Den næste fællesudvalgsdag er planlagt til at blive
afholdt den 5. april. En kalender for landsforbundet
ligger på radikale.dk.
Udvalgskoordinator Hanne Jakobsen kan kontaktes
på mailadressen hanne.e@jakobsen.mail.dk.

Formanden for Radikale Venstres EP-programudvalg, Lone Dybkjær (Foto: Kim Vadskær)

Radikale tager ansvar i Europa
Det altdominerende tema
for Radikale Venstres
arbejde i Europaparlamentet skal være ansvar. Det
mener Lone Dybkjær, der
i mange år selv var radikalt
medlem af parlamentet.
Nu er hun formand for partiets EP-programudvalg.
Her fortæller hun om udvalgets arbejde og sine
egne erfaringer fra
Bruxelles.
Af Sandra Simonsen
Den oplagte mulighed for Radikale Venstres medlemmer til at præge den politik, der bliver ført, er at
engagere sig i programudvalgene, mener Lone
Dybkjær. Hun er formand for det udvalg, som har
arbejdet på at udvikle et EP-program siden maj.
Programmet indeholder radikale mål for partiets
engagement i Europaparlamentet samt konkrete
politiske forslag til at opnå målene. Såfremt partiet
opnår et mandat til EP-valget i maj 2014.
”Arbejdet i EP- programudvalget er gået virkelig
godt. Lige nu er programmet i høring, og nu håber
jeg, at kommuneforeningerne vil arbejde videre med
det. Hvis der er medlemmer, som ønsker at ændre
det, har de muligheden for at gøre det nu. Jeg håber
meget, at de vil komme med forslag til forbedringer,
så det vil jeg gerne opfordre til,” siger Lone Dybkjær.
Ifølge hende er det meget afgørende for det politiske
arbejde at inddrage så mange radikale medlemmer
som muligt. Men lige så vigtigt er det, at medlemmerne tager ejerskab over og dermed ansvar for
den politik, der føres.

”Forudsætningen for demokrati er deltagelse. Jeg
mener ikke kun deltagelse i stemmeboksen. Når man
er medlem af et politisk parti, har man en særlig
mulighed for at få indflydelse. Det mener jeg, at man
skal benytte sig af,” siger udvalgsformanden.
Intet radikalt medlem, ingen radikal røst
Radikale Venstre er uden sammenligning det parti
på Christiansborg, som er mest begejstret for Europa,
siger Lone Dybkjær, som også giver sit bud på hvorfor:
”Det europæiske samarbejde er jo rammen for
nationalstaten. Den ramme ændrer sig i takt med
udviklingen, og det skal Radikale Venstre selvfølgelig
være med til at tage ansvar for og præge,” understreger hun.

”Forudsætningen for
demokrati er deltagelse. Jeg
mener ikke kun deltagelse i
stemmeboksen. Når man er
medlem af et politisk parti,
har man en særlig mulighed
for at få indflydelse. Det
mener jeg, at man skal
benytte sig af.”
Netop temaet ansvar er overskriften på Radikale
Venstres EP-program for den kommende valgperiode.
Ansvarlighed inden for områderne økonomi, grøn
omstilling, velfærd, det globale samarbejde og
demokrati. Og ifølge Lone Dybkær er indflydelse
nødvendigt for, at det ansvar kan tages.
”Et politisk parti vil selvfølgelig gerne være
repræsenteret alle relevante steder, fordi der er et
ønske om at præge udviklingen på alle tænkelige
niveauer. Ligesom i det netop overståede kommunalvalg, hvor vi er gået frem og har fået borgmesterposter. Det glæder jeg mig meget over. Det
samme gælder i Europa. Intet radikalt medlem,
ingen radikal røst,” siger udvalgsformanden.

At give råd til Morten Helveg Petersen, Radikale
Venstres kandidat til det kommende EP-valg, er Lone
Dybkjær mere forbeholden med. For ”det værste
forældre kan gøre ved deres børn er at give dem
gode råd,” som hun siger. Erfaring med det
europæiske arbejde har Dybkjær ellers meget af.
Hun sad i Europaparlamentet for Radikale Venstre fra
1994 til 2004, hvor hun havde flere udvalgsposter.
Lone Dybkjær holder inde et øjeblik, men tilføjer så,
at arbejdet i Europaparlamentet er meget lig det i
folketinget. Det er et parlamentarisk samarbejde,
hvor man skal agere på samme måde som i
Folketinget. Indflydelsen får man, hvis man finder
samarbejdspartnere, respekterer, at en aftale er en
aftale, og husker på, at nogle ting er fortrolige.
”Men jeg ved, at Morten allerede er godt i gang med
at forbedrede sig, og han ved, hvad der kræves for at
vinde indflydelse,” tilføjer det tidligere medlem af
Europaparlamentet.

EP-programmet
Målsætningen med EP-programmet er at udfolde visioner for Radikale Venstres EU-engagement efter valget 2014, såfremt Radikale Venstre vinder et mandat. Programmet indeholder desuden konkrete politikforslag, som illustrerer og underbygger visionerne. Nedsættelsen af udvalget blev meldt ud i Radikal Politik,
og derpå kunne interesserede medlemmer
med ønsket om at præge radikal europapolitik melde sig. Hovedbestyrelsen udpegede
Lone Dybkjær som formand og nedsatte en
skrivegruppe. Denne afholdt undervejs en
række møder og internetdiskussioner, hvor
alle medlemmer var velkomne. Programudvalget har nu arbejdet siden maj 2013, og fra
23. oktober til 5. december var programmet
i høring. Her havde alle kommunalforeninger
og medlemmer mulighed for at komme med
kommentarer. På baggrund af høringssvarene
arbejdes der videre med programmet i udvalget, inden det endelige program skal vedtages
på Hovedbestyrelsesmødet 1. februar 2014.

