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Folkeskolereformen er et
af forårets mest
omdiskuterede emner.
Bølgerne er gået højt i
debatten, og lockout,
helhedsskole,
forberedelsestid og
lærernes frihed er blot
nogle af de emner, som er
på dagsordenen.

Vi har spurgt Radikale Venstres børne og undervisningsordfører Lotte Rod, om
hun kan opklare nogle af de
misforståelser, som florerer i medierne.
"Vi gik til valg på, at 'Vi tror. Også på
lærerne.', fordi vi ved, at læreren er den
vigtigste enkeltfaktor for, hvad børnene
lærer. Og vi tror på, at det er lærerne
på den enkelte skole, der sammen med
ledelsen ved bedst, hvordan man laver
god skole. Derfor skal lærerne og
ledelsen på den enkelte skole have
fleksibiliteten til at løse opgaven bedst
muligt," siger Lotte Rod.
Læs interviewet

Moderne visioner for fremtidens forsvar
Regeringen har netop
indgået to store aftaler på
forsvarsområdet, som bl.a.
betyder tilbagetrækningen af
de danske tropper i
Afghanistan og en reducering
i antallet af kaserner på
dansk jord. Radikal Politik

at drøfte aftalernes
betydning for forsvarets
fremtid. "Fremtidens forsvar
bevæger sig væk fra noget,
der hører en anden tid til og
over i et slankere, mere
intelligent og mere fleksibelt
forsvar," mener Rasmus

har mødt den radikale
forsvarsordfører Rasmus
Helveg Petersen for

Helveg Petersen
Læs artiklen

Om naturressourcer, demokrati, glæden ved at rejse - og
gæret hoppemælk
I de første 11 dage af marts
var Camilla Hersom sammen
med de øvrige medlemmer
af Folketingets Præsidium på
officielt besøg i Mongoliet og
Burma. Mogens Lykketoft,
Pia Kjærsgaard, Bertel
Haarder, Anne Baastrup og
Camilla mødtes med
præsidenter,
parlamentsformænd,

demokratiikonet Aung San
Suu Kyi - og smagte på den
mongolske specialitet gæret
hoppemælk. Camilla Hersom
viser rejsebilleder og
fortæller om sine oplevelser
på turen.
Se billeder og læs mere

Ny transportaftale en gevinst for borgerne, erhvervslivet
og miljøet
Efter månedlange
forhandlinger er et nyt
transportforlig endelig faldet
på plads. Forliget sikrer
investeringer i dansk trafik
for i alt 3,5 mia. kroner. Med
aftalen kan danskerne blandt
andet se frem til en ny
Storstrømsbro, hurtigere
tog, en forstærket indsats
mod trængsel på vejene og

en række grønne
transportinitiativer. En
glædelig nyhed, fortæller
Radikale Venstres
trafikordfører Andreas
Steenberg i dette interview
til Radikal Politik.
Læs interviewet

Kom med til Fællesudvalgsdag
Den 13. april mødes de
fleste af Radikale Venstres
programudvalg og dialogfora
til fællesudvalgsdag på
Nyborg Strand - og du kan

masse radikale aktive,
tillidsfolk, ministre og
MF'ere. Møderne er åbne for
alle medlemmer, og der
gælder almindelige regler for

komme med. På
dagsordenerne står bl.a.
menneskerettigheder,
friluftsliv, uddannelse, ny
grundlov og zero waste
samfundet. Her deltager en

rejserefusion. Skriv til
hanne.e@jakobsen.mail.dk,
hvis du gerne vil med og
ikke er tilmeldt noget
udvalg.
Læs mere

Den sociale profil
Jeg møder indimellem gode radikale, der er
bekymrede for, om nu vores sociale profil er
tydelig nok. Og jeg forstår det godt. I en tid,
hvor regeringen godt nok knokler videre
med forhandlinger om både SU-reform,
kontanthjælpsreform og Vækstplan, så
fyldes mediebilledet af intern konflikt og
personfnidder i regeringspartier. Det er
træls. For det giver ikke nok plads til
debatten om, hvorfor vi gør, det vi gør.

Stil spørgsmål til os i folketingsgruppen,
hvis du mangler information. Regeringen
holder øjet på bolden og fremlægger
løsninger på de store udfordringer, vi står
med i Danmark. I folketingsgruppen er vi
også optaget af at tage dialogen med både
medlemmer og vælgere. Så kontakt os, hvis
du fortsat har spørgsmål til den sociale
profil. Som medlem behøver du ikke lade
mediebilledet styre din informationsstrøm.
Benyt dig af det.
Læs Sofie Carsten Nielsens klumme

Køges Radikale Venstre tager imod
klimaministeren

Radikale Venstre har

Som et led i turneen lagde
klimaminister Martin Lidegaard vejen
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iværksat en storstilet
kampagne, hvor alle de
radikale ministre tager
rundt i landet for at bakke
op om partiets kandidater
til kommunal- og
regionalvalget d. 19.
november.

forbi Køge, til en dag med
virksomhedsbesøg, græsrodssnak og
hjemmebag. Her kan du læse
spidskandidat for Køges Radikale
Venstre, Lea Bergstedts fortælling om
besøget. Hvordan hun planlagde alt i
mindste detalje, indgik aftaler med
virksomheder og organisationer, kørte
hele turen igennem på forhånd for at
være sikker på, at tidsplanen holdt - og
om hvordan klimaministerens besøg
passer perfekt til de køgensiske
radikales mærkesager om grøn
omstilling, bæredygtighed og
kystsikring. For hos Radikale Venstre i
Køge er valgkampsforberedelserne
allerede i fuld gang.
Læs mere

Et sundt og stærkt lokaldemokrati i Tanzania
I 2013 igangsættes et af de
største internationale
partiprojekter i Radikale
Venstres historie. Projektet
har til formål at støtte
udviklingen af stærke, lokale
partistrukturer i Radikale
Venstres søsterparti The
Civic United Front (CUF) i
Tanzania. Projektkoordinator
Anemone

Birkebæk fortæller her
Radikal Politik om projektet,
hvor otte radikale frivillige
tager til det østafrikanske
land for at hjælpe og
inspirere til at skabe et
inkluderende og stærkt
lokaldemokrati.
Læs mere

Christian Friis Bach bevilger millionhjælp til Malis
nødlidende
Udviklingsminister Christian
Friis Bach har besluttet at
bruge 20 mio. kr. på at
afhjælpe den humanitære
situation i det nordlige Mali,
hvor næsten 600.000
maliere har behov for akut
fødevarehjælp. "Udover at
jeg naturligvis vil styrke
genopbygningen af landet,
er der akut behov for

beskyttelse af
civilbefolkningen og for at få
mad frem til de, der er
allerhårdest ramt af krisen,"
siger Christian Friis Bach.
Læs mere

Ny grøn vækstplan skaber danske arbejdspladser
Regeringen har netop
fremlagt "Vækstplan for
vand, bio & miljøløsninger."
Med planen sættes der ind
for at fremme løsninger for
en mere ressourceeffektiv
produktion og at få en mere
konkurrencedygtig og
innovativ affaldssektor. Mere
end 50.000 danskere
arbejder i virksomheder, der

laver vand-, bio- og
miljøløsninger. Med
vækstplanen styrkes
grundlaget for, at danske
virksomheder får øget del i
det voksende internationale
marked for vand-, bio- og
miljøløsninger. Det mener
Radikale Venstres
miljøordfører Lone Loklindt.
Læs aftalen

Radikale Venstre søger studentermedhjælp
Radikale Venstre søger en
studentermedhjælper til at
forberede partiets
landsmøde i september.
Under projektansættelsen
bliver du en del af Radikale
Venstres sekretariat på
Christiansborg, som med
cirka 30 ansatte betjener
både folketingsgruppe og
Radikale Venstres

landsforbund.
Studenterstillingen er
normeret til 15 timer i
gennemsnit om ugen og
løber fra 1. maj 2013 til 30.
september 2013.
Ansøgningsfristen er 15.
april 2013.
Se stillingsopslag

Kom med til landsmøde 2013
Allerede nu kan du begynde
at glæde dig: I weekenden
den 14.-15. 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.
Nedenfor kan du læse mere
om reglerne omkring
stemme- og taleret, frister
for indsendelse af
resolutionsforslag m.m.
Læs mere

Støt Radikale Venstres valgfond
Kommunal- og
regionalvalgkampen står lige
for døren. Valget er en unik

Derfor er alle bidrag til
Radikale Venstres valgfond
velkomne. Du kan støtte ved

lejlighed til at gribe den
fremgang, Radikale Venstre
har oplevet de seneste år, og
få den omsat til radikal
indflydelse og ansvar
kommunalt såvel som
regionalt. Men valgkampe
koster penge.

at give et fast beløb hver
måned. Det gør mere end
1.000 radikale medlemmer
allerede i dag.
Tilmeld dig valgfonden
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