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FO R MAN D E N S K R I V E R

En Anden Vej
for verden
DET VARMESTE EFTERÅR i mands min-

de. Den varmeste og vådeste januar nogensinde. Guinness‘ rekordbog må have
løbende opdateringer på klimasiderne.
Senest har FNs klimapanel udsendt en
revideret, men desværre sikrere vejrudsigt.
Den globale opvarmning er siden rapporten i 2001 blevet tydeligere, og konsekvenserne dermed også mere drastiske.
For forskerne er der ikke tvivl om, at
den helt afgørende forklaring på opvarmningen er den menneskeskabte
CO2 -udledning. Benægtere af denne
årsagsforklaring må snart betragtes som
vor tids tilhængere af troen på, at jorden
er ﬂad.
MIDT I DEN ALMINDELIGE bekymring

over klodens fremtid kan det konstateres, at der siden den sidste rapport er
sket to ting. Konklusionerne er sikrere,
og der er gået 6 år, uden at der på det
konkrete plan er sket større fremskridt.
Man kan i optimistiske stunder lege med
en forestilling om, at der i det mindste er
sket nogle mentale ændringer. Et drømmesyn: En fremtidsbevidst og økologisk
Georg Bush, der springer ud som støttemedlem for Greenpeace? Næppe.
Den danske Jens Hesselbjerg fra DMI,
der er en af rapportens 50 hovedforfatte-

re, siger ”Rapporten ﬂytter ikke voldsomt
på alvoren af klimaforandringerne. Der
bliver ikke rykket til det bedre eller det
værre. Vejrudsigten er bare blevet meget
mere præcis”.
SKRIFTEN PÅ VÆGGEN skal ikke tol-

kes. Den står lysende klart. De livsformer,
der i dag udfoldes på kloden, er ikke til
gavn for samme klode. Tværtimod. Vores
gigantiske overforbrug af fossil energi
er livsfarligt for kloden, men på kort sigt
ikke for den enkelte.
Der spilles russisk roulette med verdens fremtid, og de politiske tiltag svarer til, at man ﬂyttede rundt på dæksstolene, da Titanic havde ramt isbjerget.
Spekulative amerikanere pusler endda
med en slags miljømæssigt stjernekrigsskjold, men virkningsfulde og internationale tiltag er en mangelvare.
DET RADIKALE VENSTRE har med

”En Anden Vej for Danmark” udpeget
fem centrale områder med kant til både
VK+O-regeringen og Socialdemokraterne. Det er alle vigtige anliggender, men
måske er vi politiske prioriteringssyndere, når vi ikke som en moderne Cato
igen og igen siger: ”I øvrigt mener vi, at
opgaven er at redde kloden”.

INDSATSEN FOR vedvarende energi

skal ﬂyttes fra små kreative modstandslommer til at blive folkeeje, der viser sig
i alles forbrug og adfærd. Det er op ad
bakke. Vi risikerer at blive betragtet som
hændervridende dommedagsprofeter
med vores fremtidsjammer, men som
fremtidsbevidst parti har vi vel pligt til
at højproﬁlere ”En Anden Vej for verden”?
Det er jo til at leve med, at vi alle skal
dø, men hvis vi rent faktisk kan forhindre, at kloden dør, er det så ikke vores
vigtigste politiske mål?
En Anden Vej for verden med vedvarende energi. Både af lyst og nød.
bald@radikale.dk
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Indebærer erkendelsesprocessen et partiskifte, bliver det af en eller anden grund suspekt.
Det var tydeligt, da Karen Jespersen meldte sig ind i Venstre. Der kan siges meget om dette
politiske spring, men det var slående, at Karen Jespersen selv brugte mange kræfter på at
skabe et indtryk af, at hun ikke havde forandret sig politisk. ”Det er venstreﬂøjen, der har
ﬂyttet sig,” sagde hun bl.a. i Information.
Hvorfor dog disse krampagtige forsøg på at skabe et falsk billede af virkeligheden. Hvorfor er det så svært for politisk aktive at sige ”Jeg tog fejl på nogle områder, men nu er jeg
heldigvis blevet klogere.”?

2

Har vores perspektiv været alt for
fastlåst på problemerne i det Danmark,
som VK+O-regeringen misrøgter?
Vel har de radikale miljø- og energiordførere leveret fortræﬀelige udspil
til en fremtidsrettet miljøpolitik og en
energipolitik fokuseret på vedvarende
energi. Vel har vi gjort mere end så mange andre. Men har vi bearbejdet den
oﬀentlige mening så intenst, at det har
skabt et mentalt skred? Og kan vi gøre
det uden hjælp fra andre?

Bjarke Larsen, redaktør

Det Radikale Venstre
Christiansborg
1240 København K
tlf. 33 37 47 47 • fax 33 13 72 51
girokontonr. 200 32 01
radikale.dk • radikale@radikale.dk
redaktion: redaktion@radikale.dk

FOTO : J Ø R G E N S C H Y T T E , S C A N PI X .

Solfangere på Samsø, der i 1997
vandt Energistyrelsens konkurrence
om at blive Danmarks Vedvarende
Energi-ø, og dermed energimæssigt
selvforsynende i løbet af 10 år.

Energibyer skal
bringe Danmark i front
Radikalt forslag skal fremme storstilede forsøg på for alvor at gøre
energiforbrugt bæredygtigt
Af Bjarke Larsen
FN’S SIDSTE KLIMARAPPORT har talt sit

klare sprog: De globale opvarmninger er
en realitet. De er menneskeskabte. Og det
haster med at gøre en indsats.
Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at
der skal afsættes 60 millioner kroner fra
globaliserings-puljen til at støtte udviklingen af tre danske energibyer eller -øer, der
som udgangspunkt udelukkende skal drives med vedvarende energi.
Initiativet, der er hentet blandt andet fra
Ingeniørforeningens energivision, har ﬂere
formål, forklarer den radikale energiordfører, Martin Lidegaard:

Tre gode grunde
1. Byerne kan fungere som storstilede demonstrationsprojekter, hvor både energibesparelser og vedvarende energikilder
til el, varme og transport tænkes sammen
i én bæredygtig strategi. De danske energibyer og -øer kan dermed blive en teknologisk milepæl for visionen om et bæredygtigt samfund.
2. Byerne kan være med til at brande Danmark
og dansk erhvervsliv. Energibyer og energiøer vil fungere som en dynamisk og levende
markedsføring på et eksploderende ver
densmarked for bæredygtige teknologier.
3. Danmark vil med stor sandsynlighed
fungere som vært for det helt afgørende
klimamøde om Kyotoaftalens fremtid i
2009. Det vil være en kæmpe politisk gevinst, hvis Danmark selv kan fremvise realistiske eksempler på CO2 -neutrale sam-

Kampfly skal undersøges
DEN RADIKALE FOLKETINGSGRUPPE bør ikke tage stilling

til, om Danmark skal anskaﬀe nye kampﬂy til at aﬂøse de nuværende F16-jagere, før der er lavet en grundig sikkerhedspolitisk
undersøgelse af det reelle behov baseret på de næste 25–20 års
sikkerhedspolitiske udfordringer.
Det blev slået fast på hovedbestyrelsesmødet i begyndelsen
af februar.

Kulturprogram vedtaget
HOVEDBESTYRELSEN HAR VEDTAGET et nyt og meget de-

taljeret kulturpolitisk program. Det kan læses på partiets hjemmeside, www.radikale.dk, og det kan bestilles i en trykt version
på sekretariatet.

fund over for de mange tusinde gæster
og toppolitikere fra hele verden.

Stor interesse
Marin Lidegaard luftede ideen på en konference og ﬁk straks derefter en række
henvendelser fra byer og ø-samfund, som
gerne ville med i projektet. Nu fremlægges forslaget i midten af februar, når Det
Radikale Venstre deltager i den første forhandlingsrunde om implementeringen af
globaliseringsmidlerne.
”Det siger sig selv, at ingen by vil kunne
nå at fuldføre deres projekter allerede i 2009,
men det bør være et krav, at udviklingen er
påbegyndt og at planlægningen er fuldbragt i 2009,” forklarer Martin Lidegaard..

Læs også om EU-kommissionens
energiudspil på side 12–13.

Karen frustrerer K
I VENSTRE ER DER EUFORI over at have kapret Karen

Jespersen som medlem og folketingskandidat. Blandt De
Konservative vokser frustrationerne, fordi man frygter, at hun
både vil stjæle stemmer fra partiet og gøre det sværere for De
Konservative at fastholde en – relativt set – mere human linje i
indvandrerdebatten.
Allerede nu er der konservative spåmænd- og koner, som
forudser, at det kan ende med, at De Konservative står uden
for regeringen efter næste valg, hvis VKO fortsat får ﬂertal.
Berlingske Tidende skrev bl.a. følgende i en analyse:
”Kilden er allerede i gang med at forestille sig, hvad partiet
kunne gøre uden for en regering: ’Så kunne vi stemme sammen
med De Radikale om mange ting ...’.”

Læs mere om De Konservative på side 15–18.
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En anden
verden er mulig
80.000 deltog, da World Social
Forum for første gang fandt sted
i Afrika
Af Niels Johan Juhl-Nielsen
STOP EU’S AFTALER med Afrika om øko-

nomiske partnerskaber. Opbyg demokrati
nedefra. Udbyg mikroﬁnans med en social
dimension. Kvindekampen fortsætter. Gør
kampen mod HIV/Aids til en integreret del af
kampen for bæredygtig udvikling. Stop den
vestlige rovdrift på naturen. Og så videre.
Temaerne er som sædvanlig mange, når
titusinder af græsrødder og aktivister mødes
til World Social Forum. Men overalt på det
store stadionanlæg ses, at temaerne knytter
det lokale og det globale sammen. Og fra
de store internationale demonstrationer og
manifestationer gennem de sidste 10 år er
bevidstheden om det globale civilsamfunds
indﬂydelse intakt. En anden verden er mulig!

Netværk og inspiration
Nyt er denne gang deltagelse af de kinesiske
NGO’ere, at ”Det andet Amerika” er massivt
tilstede og nyt er det ekstra fokus på de inter-

nationale institutioner (WTO, Verdensbanken,
IMF, G8, FN) og deres særlige rolle i den globale udvikling. De religiøse grupper hører også
denne gang til de mest spektakulære, ikke
blot det katolske Caritas, men også det danske Folkekirkens Nødhjælp er aktivt tilstede.
På World Social Forum gør det globale
civilsamfund en slags status. Der berettes om egne indsatser og erfaringer, men
måske først og fremmest hentes inspiration
og opbygges netværk til fortsatte og nye
udfordringer. WSF vedtager – som et ”open
space” – ingen proklamationer.
Der blev også lyttet til musik, danset,
studeret udstillinger og boder. Danske Jens
Galschiøt ﬁk den største lokale presseomtale
med sine skulpturer og Mellemfolkeligt Samvirke stod – sammen med partnere fra Kenya
og Uganda – for en omfattende præsentation af projektet ”Democracy – a way of life”.

DA. Baseret på 15 nationale Sustainability
Rapporter konkluderes bl.a. følgende:
• Rammerne for den markedsorienterede økonomiske og handelsbaserede
udvikling giver for lidt plads til miljømæssige hensyn.
• Svag regeringsførelse viser sig ved
manglende evne til at gennemføre en
afbalanceret økonomisk udvikling.
• Fravær af velfungerende institutionelle rammer skævvrider samfundene og
efterlader specielt de lokale samfund i
armod.
• Politiske principper om bæredygtig
udvikling modarbejdes ofte af andre
politikker.
• Utilstrækkelige ressourcer, som alene
kan ses af de lave oﬀentlige og private
investeringer i bæredygtig udvikling.

Sustainability Watch

I ly af den pågående afrikanske sol mødtes jeg
med kenyanske venner. Kritikken mod arrangørerne af dette års Sociale Forum var hård:
”Vi er kun to busfulde fra Mombasa og
vi ﬁk lovning på, at vore aktivister ville få
tilskud til at deltage. Vi forstod også, at det
var de lokale små restauranter og cafeer,
der skulle have lov til at stå for et mangfoldigt udbud af afrikansk mad. Men de store
restauranter lagde ﬂest penge på bordet
og nu bliver deltagerne spist af med menuer, som I ligeså godt kunne have købt i jeres hjemlande”, lød kritikken blandt andet.
Senere på eftermiddagen blev restauranter invaderet af fattige afrikanere, som
denne dag gratis blev budt indenfor, men
som – måske inspireret af de mange globale aktivister – på vej hjem løb med mange
af madgryderne.

Et eksempel på en aktivitet ved WSF var
fremlæggelsen af rapporten fra Sustainability Watch om barrierer for bæredygtig
udvikling. Projektet er bl.a. støttet af den
danske 92-gruppe og sponsoreret af DANI-

WORLD SOCIAL FORUM
Mens Sovjetstatens sammenbrud og 11. september for mange vel står som de seneste års
mest markante begivenheder,
så ser Social Forum-bevægelsen
snarere FN’s Rio-konference i
1992 om bæredygtig udvikling
og demonstrationerne ved WTO
forhandlingerne i Seattle i 1999
som de afgørende begivenheder, der viser en anden vej
(”En anden verden er mulig”).
Siden 2001 har det globale
civilsamfund over for World
Economic Forum etableret sig
i World Social Forum, der har
aﬂæggere kontinentalt, nationalt og også lokalt.

World Social Forum er stedet, hvor NGO’er, græsrødder og aktivister af enhver slags mødes for at
skabe netværk og hente inspiration til kampen for en socialt mere retfærdig verden.
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Løb med madgryderne

Socialt Forum i Danmark
Der er næsten tradition for, at danskere på
World Social Forum – forskellige satsninger til trods – mødes en aften til en uformel
snak. Det skete også i år, hvor størstedelen
af de næsten 100 danske deltagere invaderede byens mest eksotiske restaurant.
Måske også for hjemme at arbejde sammen
om det næste Danmarks Sociale Forum, der
ﬁnder sted i weekenden 28.–30. september.

Niels Johan Juhl-Nielsen er medlem af det
udenrigspolitiske udvalg og aktivist i Mellemfolkeligt Samvirkes Handelsrøveri-kampagne.

T E M A : STR E SS
Diagnose: Stress
Danmark lider af en alvorlig sygdom: Stress. Det Radikale Venstre
mener, at der er akut behov for
behandling, og derfor lancerer
partiet nu et politisk udspil, især
med fokus på den oﬀentlige
sektor. På de følgende sider gennemgår vi det radikale stressudspil, som også kommenteres fra
forskellig side, lige som vi bringer
forskellige facts om stress.
Hele udspillet kan læses på partiets hjemmeside: radikale.dk
26. marts afholdes der i radikalt
regi en lukket konference med
deltagelse af politikere og eksperter. Formålet er at kortlægge
stress-problemerne og forsøge at
komme med endnu ﬂere konkrete løsningsforslag, end udspillet
allerede lægger op til.
Temaet om stress er skrevet af free
lance journalist Jesper Madsen.

Forebyggelse
er den eneste vej
Stress er et voksende samfundsproblem. Derfor kommer Det Radikale Venstre nu med et udspil,
der skal sætte emnet til debat og
skabe grundlag for politiske tiltag
VI KENDER DET ALLE: Du har travlt, din

partner har overarbejde, og kollegaen
klager over, at bunkerne vokser. Men for
nogle mennesker er der tale om noget,
der er langt mere alvorligt: De bliver
syge af stress.
Hver dag melder 35.000 danskere sig
syge som følge af stress, og det svarer
til en fjerdedel af sygefraværet på de
danske arbejdspladser. Dette sygefravær
koster hvert år samfundet og arbejdsgiverne 14 mia. kroner, ikke mindst i form
af førtidspensioneringer – og problemet
er hastigt voksende.
Derfor har Det Radikale Venstre taget
initiativ til en bred og grundig debat om

stress, en debat, der gerne skulle munde
ud i konkrete politiske tiltag på tværs
af folketingssalen. Som det første skridt
har partiet udarbejdet et politisk udspil
(se faktaboks) og i marts arrangeres en
konference med deltagelse af politikere
og eksperter.

Mange misforståelser
Én af initiativtagerne er Elisabeth Geday,
partiets arbejdsmarkedsordfører. Hun
siger om baggrunden for udspillet:
”Dårligt psykisk arbejdsmiljø er det
hurtigst voksende arbejdsmiljøproblem,
og vi kan ikke leve med, at så mange
mennesker bliver syge eller kommer på
overførselsindkomster. For den enkelte
betyder det nedslidning og lidelse, at
man invalideres af sit arbejdsliv, og samfundsmæssigt har vi ikke råd til det. Det
må simpelthen stoppes.”
”Men der er mange misforståelser om-

kring stress, og det er vigtigt at skelne
mellem travlhed og sygdom. Der er ikke
noget galt i at have meget travlt i en
periode, ’at føle sig stresset’, men problemet opstår, når der bliver tale om en
permanent tilstand. Så går det ud over
både helbred og livskvalitet, og det er
det, vi skal forebygge,” siger Elisabeth
Geday.
”Det er også en misforståelse at rette
opmærksomheden mod den enkeltes
hverdag og sige, at stress opstår, fordi
man også lige skal klare vasketøjet og
havearbejdet eller nå at køre børnene til
badminton. Løsningen ligger i ændringer i arbejdslivet, ikke i hjemmet.”

Det offentlige i fokus
”Det Radikale Venstre ønsker at hæve vidensniveauet på arbejdspladserne, både
hos lønmodtagere og arbejdsgivere, og
Fortsættes side 6

»
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T E M A : STR E SS
FO R EBYGG EL SE ER D EN EN E S T E V E J. . . fortat fra side 5

» ikke mindst at øge ledernes op-

mærksomhed på stress. Som noget
nyt er det psykiske arbejdsmiljø kommet ind som et led i de obligatoriske
arbejdspladsvurdelinger (APV), og det
ser partiet som et skridt i den rigtige
retning.”
Arbejdsmarkedets parter, Arbejdsmiljørådet og regeringen er enige om, at
vi skal have reduceret sygefravær som
følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø med
10 pct. fra 2005 til 2010. Men Det Radikale Venstre mener, at der især er behov

Dårligt psykisk arbejdsmiljø er det
arbejdsmiljøproblem, der vokser
hurtigst i disse år.

for en indsats i den oﬀentlige sektor,
og at man her bør satse på at reducere
stressbetinget sygefravær med hele 15
pct. inden 2010.
I sit udspil sætter Det Radikale Venstre
fokus på tre typer arbejde, som indebærer en særlig risiko:
• Énsidigt arbejde, hvor medarbejderne
har ringe indﬂydelse på arbejdets indhold og tilrettelæggelse
• Arbejde med mennesker/klienter:
Jobs, der kræver både omsorg og professionalisme, og hvor man bruger megen tid på kontrol og afrapportering samtidig med at man udsættes for store
følelsesmæssige belastninger
• ”Det grænseløse arbejde”, hvor man
aldrig rigtig har fri, og hvor hjemmearbejdet opsluger fritid og familieliv.

Et liv i flere faser
”Jeg vil gerne understrege, at ’det grænseløse arbejde’ ikke automatisk fører til
stress i ordets alvorlige betydning. Og
hører man til i den kategori, kan det måske være svært at forstå belastningerne
i de to andre typer. Derfor er det vigtigt,
at vi ikke kun tager udgangspunkt i vores eget liv, når vi taler arbejdsmiljø,”
siger Elisabeth Geday.
”Det grænseløse arbejde kan være en
belastning, men vi skal huske, at man
som fx kontorchef, selvstændig eller
folketingsmedlem har gode muligheder for selv at vælge og handle. Det har
rengøringsassistenten og socialrådgiveren ikke.”
”Men vi vil forsøge at skabe større
åbenhed om hjemmearbejdspladser for
at gøre det klar, hvad der forventes af
medarbejderen. Og vi skal i højere grad
anskue livet i forskellige faser, så man fx
i alderen 28-40 år, hvor man har mindre
børn, stiller mindre krav til arbejdsindsatsen, mens man til gengæld efter de 40
kan fortsætte karrieren på fuld kraft.”
”Når det gælder dem, der arbejder med
mennesker, er problemet at mange i dag
laver noget andet end det, de er bedst til.
For eksempel bruger socialrådgivere og

DET RADIKALE UDSPIL
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stresspolitik på alle oﬀentlige arbejdspladser
Kurser i forebyggelse af nedslidning og stress for oﬀentligt ansatte ledere
Forsøg med nye ledelsesformer
Mere forskning og formidling af viden om stress
Flere hænder på arbejdsmarkedet
Særlige tiltag overfor stress inden for tre typer arbejde i den oﬀentlige sektor
Nedsat tempo mht reformer og ændringer i den oﬀentlige sektor
Det Radikale Venstres mål er inden 2010 at nedbringe stressbetinget sygefravær i den oﬀentlige sektor med 15 pct. og i den private sektor med 10 pct.

lærere alt for megen tid på administrative
og bureaukratiske opgaver, og samtidig
tager de ofte det følelsesmæssige med
hjem efter fyraften. De har et stort behov
for supervision, dvs. at få noget kvaliﬁceret vejledning og tale om deres oplevelser med én, der er uddannet til det.”

Ledere skal rustes bedre
De tre arbejdstyper er meget forskellige, og derfor er der behov for forskellige tiltag for at nå de politiske mål om
stressbekæmpelse i den oﬀentlige sektor. Men der vil også være brug for mere
generelle initiativer, fx omkring ledelse,
fastslår Elisabeth Geday:
”En del af løsningen er at ruste lederne bedre til at forebygge stress. Derfor
mener vi, at man bør overveje obligatoriske lederkurser for at sikre, at alle får en
basal viden om stress. Vi er også bange
for at lave alt for ﬁrkantede rammer, og
det er bl.a. det, vi gerne vil have til debat, men det er ikke kun på arbejdspladserne, man kan forebygge stress i det
oﬀentlige.”
Elisabeth Geday understreger, at politikerne bag kommunalreformen må

”Prisen for at forebygge stress kendes ikke,
men det bliver helt sikkert dyrere ikke at gøre
noget. Og det koster ikke noget, at vi som
politikere tænker os mere om på det overordnede plan,” fastslår Elisabeth Geday.

SÅDAN FÅR VI FLERE HÆNDER
PÅ ARBEJDSMARKEDET
• En skattereform, hvor skatten på arbejde sættes ned.
• Efterlønsalderen skal forhøjes, og med
tiden skal efterlønnen afskaﬀes og er
stattes af en behovsbestemt seniorpension.
• Vi skal tiltrække og fastholde kvaliﬁceret arbejdskraft fra udlandet.

Stress er skyld
i en fjerdedel af
sygefraværet på
danske arbejdspladser.

STRESSBEKÆMPELSE
I FORSKELLIGE ARBEJDSTYPER I DET OFFENTLIGE
Tiltag overfor stress i ensidigt
arbejde:

vedkende sig et ansvar for den aktuelle
belastning af den oﬀentlige sektor, hvor
usikkerhed, arbejdspres og frustrationer præger tusinder af især kommunalt
ansatte.
”Det koster ikke noget, at vi som
politikere tænker os mere om på det
overordnede plan, og her er reformen
et aktuelt eksempel: På den ene side
kræver vi mere af de oﬀentligt ansatte,
og på den anden side udsætter vi dem
for strukturændringer, der belaster dem
voldsomt. Vi er nødt til at overveje tempoet, inden vi søsætter nye reformer i
den oﬀentlige sektor.

Dyrere at lade stå til
Man kommer ikke uden om spørgsmålet: Hvad vil det koste at gennemføre et
sådant initiativ omkring stress? Det skal
naturligvis også diskuteres, men indtil
videre er der tale om et udspil og debatoplæg, som først i en senere fase skal udmøntes i lovforslag og andre tiltag, hvis
der viser sig at være politisk opbakning i
Folketinget.
”Vi ved ikke, hvad en indsats vil koste,
det er jo et meget kompliceret område.
Men vi er sikre på, at det vil koste meget

mere, hvis vi forholder os passive. Og på
tværs af partiskel er der bred enighed
om, at der skal gøres noget.”
”Nationaløkonomisk set vil det under
alle omstændigheder være en udgift at
gøre en indsats for bedre arbejdsmiljø,
men vi forventer naturligvis, at der senere vil komme nogle besparelser i form af
færre sygedage, pensioner og sundhedsudgifter.”
”Det er heller ikke alle vores idéer, der
kræver investeringer, men naturligvis vil
det fx koste penge at ansætte vikarer, hvor
det måtte være løsningen. Blot skal det
understreges, at vi ikke kan ansætte os ud
af problemerne,” siger Elisabeth Geday.

Skatten skal ned
Det Radikale Venstre mener derimod, at
en del af løsningen kan være at nedsætte
skatten på arbejdet. Det vil bl.a. betyde,
at det for nogle kan betale sig at blive lidt
længere på arbejdsmarkedet og dermed
aﬂaste dem, der er udsat for stress.
Andre kan modsat nøjes med at arbejde mindre og alligevel få det samme
udbetalt på grund af den lavere trækprocent. Dermed er der råd til at ’stresse
ned’ i en periode af sit liv.

STRESS I STORE TAL

MERE VIDEN OM STRESS

• Stress er skyld i en fjerdedel af
sygefraværet. Det svarer til, at
35.000 danskere hver dag melder sig syge pga. stress.
• Sygefravær som følge af stress
koster hvert år samfundet og
arbejdsgiverne 14 mia. kroner.
Især førtidspensioneringer
vægter i regnskabet.

• Grundforskningen i stress skal
styrkes
• Systematisk opsamling og formidling af viden om årsager og
metoder til at forebygge stress.
• Øget formidling af resultater
fra projekter om bekæmpelse
af stress og nedslidning.

• At arbejde for formidling og videreudvikling af metoder indenfor
ledelse og arbejdsorganisering,
som fremmer den enkelte medarbejders indﬂydelse på og ansvar
for eget arbejde.
• Bedre tilrettelæggelse af arbejdet,
så der er mere variation i belastningen, f.eks. forsøg med nye jobtyper
og former fo r jobudvidelse.

Tiltag overfor stress i arbejde
med mennesker/klientarbejde:
• Opfordring til forhandling om vejledende normer for hvor meget
kontrol og afrapportering må fylde
i forhold til det faglige arbejde.
• Opfordring til at aﬂaste de faggrupper med store krav til dokumentation og afrapportering,
f.eks. sygeplejersker, hjemmehjælpere, skolelærere og socialrådgivere med faglige og administrative
støttefunktioner, ændrede sagsgange og brug af ny teknologi.
• Fremme af teamarbejde og supervision.

Tiltag overfor stress i det
grænseløse arbejde:
• Det skal være et krav til oﬀentlige
arbejdspladsers stresspolitik, at
den indeholder aftaler om acceptabelt hjemmearbejde/balancen
mellem arbejdsliv og familieliv.
• Ansatte skal bedre mulighed for
deltid i perioder af livet. Og generelt skal vi arbejde på at øge accepten af, at den enkelte i perioder
kan vælge familien frem for jobbet,
uden at det afholder ham eller
hende for et senere karriereforløb. Det indebærer et helhedssyn
på arbejdslivet, hvor man kan arbejde i forskelligt tempo i forskellige faser, som knytter sig til ens
livssituation og ikke ens alder.
• Opgør med fastsatte aldersgrænser, f.eks. for pligtmæ ssig fratræden.
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God ledelse bedre
end faste regler
Simple politiske løsninger på
komplicerede problemer batter ikke, og speciﬁkke regler og
politikker er ikke vejen, mener arbejdsmiljøchef i Ledernes Hovedorganisation
”DET ER MEGET POSITIVT, at Det Radi-

kale Venstre forholder sig til stress i arbejdslivet. Vi har et stigende problem, og
det er rigtigt set, at både oﬀentlige og
private virksomheder, arbejdsmarkedets
parter, politikerne og den enkelte har et
ansvar,” siger Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Ledernes Hovedorganisation.
”Politikerne er nødt til at engagere
sig, ikke mindst på grund af de store
samfundsmæssige omkostninger som
personalegennemtræk, sygefravær og
de mange førtidspensioneringer er et
udtryk for. Jeg synes derfor ikke, der er

noget forkert i, at politikerne er opmærksomme på hvad der foregår på arbejdsmarkedet. De beslutninger folketings- og
især kommunalpolitikere tager, kan have
stor betydning for de rammer og vilkår
som både ledere og medarbejdere er underlagt, og dermed for de faktorer som
har betydning for udviklingen af stress.”
”Men det bør være op til den enkelte
virksomhed og institution at iværksætte de
konkrete initiativer. En velmotiveret leder
som er godt klædt på, når der skal fusioneres eller omstruktureres, og som har støtte i
en omhyggeligt indrettet personalepolitik,
er også bedst rustet til at forebygge stress.”

Brug for fleksibilitet
Lars Andersen ﬁnder det positivt, at man
i udspillet tænker nogle rammer ind for
de tre forskellige typer arbejde, men han
er skeptisk overfor speciﬁkke forslag til
regler og politikker. Det gælder fx udspillets forslag om, hvordan oﬀentlige
arbejdspladsers stresspolitik konkret skal
indeholde aftaler om balancen mellem
arbejdsliv og familieliv.
”Hvis det fx betyder, at man laver nogle
normer og regnestykker, der skal lande
på 37 timer, tror jeg ikke på det. Firkantede regler vil altid blive omgået, især
fordi der netop er behov for ﬂeksibilitet
og fordi mange jo kan lide deres arbejde.
Derfor tror jeg mere på at skabe en god
kultur om arbejdslivet, så det er muligt
både at yde noget og at have et privatliv.”

Ikke brug for mere papir

Der skal mere fokus på ledelse for at bekæmpe stress – men hvordan får man de dårlige
ledere på kursus?
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Også når det gælder forslaget om at alle
oﬀentlige arbejdspladser skal udarbejde
en stresspolitik, er Lars Andersen skeptisk:
”I bedste fald kommer der til at stå ﬂere ringbind på hylden – i værste fald får
man endnu en manual, som kun skaber
mere arbejde og bureaukrati. Det handler om at forebygge, at stress opstår. Derfor er man godt rustet, hvis man har en
samlet og fornuftigt indrettet personalepolitik, og her kan der selvfølgelig godt
være et kapitel om stresshåndtering.”
”Jeg synes generelt det er et problem,
at man altid vil have en politik for alle
tænkelige områder. Men det handler
mere om en generel ledelsesindsats, fx
i form af situationsbestemt ledelse. Hvis
der opstår usikkerhed i en organisation,
vil mange føle sig stresset, og de har først

og fremmest brug for klare meldinger fra
ledelsen – uanset hvilken situation, man
beﬁnder sig i,” siger Lars Andersen.

Verden forandrer sig
”Der sker i disse år store forandringer i
både oﬀentlige og private virksomheder. Man går i udspillet galt i byen, når
man konkluderer, at man skal holde igen
med reformerne i det oﬀentlige. Det er
rigtigt, at mange kommunalt ansatte i
dag er stressede på grund af den store
usikkerhed, men jeg er ikke enig i at løsningen er generelt at nedsætte tempoet
for oﬀentlige reformer. Det er simpelthen urealistisk, da verden og kravene jo
forandrer sig hele tiden, og man kan ikke
regne med, at der kommer lange, rolige
perioder, hvor tingene er stabile.
”Det handler om at tilrettelægge nogle
ledelsesmæssige rammer og vilkår, hvor
man kan gennemføre fusioner og omstruktureringer uden at miste overblikket.
Det vil være et vilkår i årene der kommer.”
”Fokus på lederskab, bedre ledelse og
større ledelsesrum er nøglen til, at de
omstillinger, der skal til for at kunne indfri forventningerne til den oﬀentlige sektor, rent faktisk kan gennemføres uden
stress,” siger Lars Andersen.
”Stress på arbejdspladsen er et problem,
der involverer mange faktorer, og jeg synes
det er godt, at Det Radikale Venstre nu vil
have det ordentligt belyst. Mit ærinde er
blot at erindre om, at der sjældent ﬁndes en
simpel løsning på et komplekst problem.”

”Politikerne er nødt til at engagere sig i stressproblematikken, men vi har ikke brug for ﬂere
ringbind på reolen, fastslår Lars Andersen fra
Ledernes Hovedorganisation.

T E M A : STR E SS

Politikerne skal
levere rammerne
Politikerne skal understøtte det
forebyggende arbejde, der i forvejen ﬁnder sted på arbejdsmarkedet, og de skal bremse op mht
tempoet i de oﬀentlige reformer,
mener FTF
”JEG KAN BÅDE GENKENDE og tilslutte

mig den diagnose, der stilles i Det Radikale Venstres udspil. Der er tale om
problemer, som rammer medarbejdere
på alle niveauer. I FTF kan vi se ﬂere og
ﬂere eksempler på, at folk over længere
tid ikke kan komme til at løse deres opgaver, der bliver tale om menneskeligt
’overload’ – og til sidst melder de sig
syge.”
Det siger Henrik Billehøj, formand
for FTF Region Sjælland samt Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning &
Forskning.
”Det er en rigtig strategi, at det oﬀentlige skal gå foran, og det er uhyre fornuftigt, at man vil styrke grundforskningen
i stress – alene det at blive enige om en
deﬁnition er en stor opgave.”
Henrik Billehøj er tilfreds med den
danske tradition for at arbejdsgivere og
lønmodtagere selv løser problemerne,

men han synes det er positivt, at Det
Radikale Venstres udspil lægger op til at
politikerne kan understøtte organisationernes arbejde yderligere.
Han ﬁnder det dog overﬂødigt at
søsætte en særlig stress-politik i det offentlige, fordi det i forvejen sker via en
aftale mellem de oﬀentlige arbejdsgivere og KTO (Kommunale Tjenestemænd
og Overenskomstansatte), baseret på en
EU-aftale fra 2004.

Ikke tid til kurser
”Jeg er ikke enig i at vi skal have ﬂere
regler og politikker. Vi har fx allerede
kurser for oﬀentligt ansatte ledere, men
hvordan får man de dårlige ledere på
kursus? Her hjælper det ikke at lave ﬂere
regler. Desuden bliver lederne i øjeblikket kørt over ende af økonomiske og
administrative opgaver – så meget, at de
slet ikke har tid til at tage på kursus.”
”I stedet gælder det om at ﬁnde en
model, et værktøj, der virker, og det
kunne fx være den såkaldte ’balancemodel’. Det er en model, som inddrager
samtlige ressourcer og krav hos både ledere og medarbejdere. Den arbejder på
ﬂere niveauer og omfatter alle personer

og teams på arbejdspladsen,” forklarer
Henrik Billehøj.
”Denne model anbefales af både Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning
& Forskning og Kommunernes Landsforening, og det synes at være den bedste
form for forebyggende indsats, vi har
til rådighed. I FTF synes vi, at det er der,
man skal tage fat – før det går galt.”

Vi har værktøjet
”Vi har altså selv nogle gode redskaber,
og politikerne på Christiansborg bør
derfor stille sig selv spørgsmålet: Hvad
kan vi gøre for at understøtte de tiltag,
der allerede er i gang? Her vil det netop
være rigtig godt at give gode arbejdsbetingelser til branche-arbejdsmiljørådene
og den nye forebyggelsesfond, som omtales i udspillet.”
”Det er også et godt element i udspillet, at man vil have tempoet i regeringens reformer sat ned. Vi har knap nok
afsluttet en kommunalreform, og nu vil
regeringen have en kvalitetsreform! Folk
kan simpelthen ikke følge med. Det er
meget vigtigt at slå fast, når vi taler om
stress, at dette er helt uacceptabelt,” siger Henrik Billehøj.
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Et jubilæum
af de sjældne
71-årige Birgit Jensen nåede at
fejre 40 års jubilæum som radikal
kommunalpolitiker, før hun trak
sig i forbindelse med kommunalreformen. Hun har været viceborgmester i Middelfart i 16 år, været
meget tæt på at blive borgmester
og også siddet i Fyns Amtsråd i en
periode. Det er gået op i en højere
enhed trods ﬁre børn, fuldtidsjob
som medhjælpende hustru og et
aktivt fritidsliv.
Tekst: Karin Kaas,
free lance journalist
Foto: Jonas Ahlstrøm

Efter 40 års arbejde med at fremme radikale
mærkesager i Middelfart, er der stadig fuld fart
på den nu 71-årige Birgit Jensen. Motionscenteret skal helst besøges tre gange om ugen, og nu
vil hun til at lære at spille klaver.

1966.

Det var året, hvor Den gode, Den onde
og Den grusomme havde premiere.
England vandt verdensmesterskabet i
fodbold, Børge Krogh blev europamester
i professionel boksning, og kulturrevolutionen brød ud i Kina. Og så var det året,
hvor Birgit Jensen lidt utilsigtet tog hul på
den kommunalpolitiske karriere hun først
forlod ved årsskiftet – 40 år senere.
Egentlig sagde hun ja til at stå på
den radikale liste ved sognerådsvalget i
Kauslunde lidt uden for Middelfart, fordi
der ikke var nogen udsigt til, at hun blev
valgt. Hun var med sine 30 år alt for ung,
forsikrede den afgående radikale repræsentant. Og hun havde heller ikke rigtig
tid. Dagen så rigeligt besat med to små
børn og arbejdet med sammen med
manden Niels at bygge deres installatørforretning op.
Men valgt blev hun altså, selvom hun
stod sidst på listen, og det er hun blevet
10 gange siden – de 9 til kommunalbestyrelsen i Middelfart Kommune, som
Kauslunde blev lagt sammen med ved
kommunalreformen i 1970, og 1 gang til
Fyns Amt. Hver gang med store personlige stemmetal.

Op på cyklen
Nær ved og næsten. Birgit Jensen havde borgmesterposten i Middelfart inden for rækkevidde,
men De Konservative sprang i målet.
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Der er en verden til forskel på det, der
krævedes af en kommunalpolitiker i
1966 og det, jobbet indebærer i dag.
Først og fremmest er arbejdsbyrden
steget støt og roligt. Mange ﬂere møder

og mange, rigtig mange, ﬂere rapporter
og notater, som den kommunalpolitiker, der vil have indﬂydelse, er nødt til at
sætte sig grundigt ind i.
Til gengæld forlanger vi ikke længere,
at politikerne selv hopper på cyklen for
at undersøge, om borgerne kan få hjemmehjælp, som Birgit Jensen gjorde det
i sin tid i sognerådet i Kauslunde. Og de
skal heller ikke selv medbringe madpakke til møderne i kommunalbestyrelsen.
Det herskende billede af en radikal
– ung, moderne, veluddannet, politisk korrekt – er ikke det, man ser ved
et besøg hos Birgit Jensen i hende og
mandens hjem. Etplanshuset, som de
byggede ved siden af forretningen i
1972 for at samle hjem, børn og arbejde, har godt nok sine PH-lamper. Men
her er ikke mange bøger eller moderne
malerier. Til gengæld er der familiefotos
på enhver ledig plads, porcelænsﬁgurer
og magelige sofaer, og den kaﬀe, Birgit
Jensen serverer sammen med hjemmebaget, er af den gode, stærke slags, der
ikke har set skyggen af pisket mælk.

Viceborgmester
Hun er radikal af den gamle husmandsskole, fra før det blev trendy. Født til at
være radikal, for ”det var hele min familie”, og hun har aldrig tvivlet på, at det
var her, hun hørte hjemme. Og på god
radikal vis har hun været i stand til at
sikre sig en politisk indﬂydelse, der har
rakt ud over antallet af radikale stemmer
i Middelfart.
Det blev til 16 år som viceborgmester,
en post som hun har været oprigtig glad
for.
”Det var en meget spændende tid,
hvor jeg ﬁk lejlighed til at prøve en masse forskelligt,” siger hun, og hæfter sig
især ved modtagelsen af udenlandske
gæster, medvirken ved byens to dronningebesøg og hvervet som giftefoged.
Posten som viceborgmester ﬁk hun
første gang i 1982, og uden den var hendes kommunalpolitiske karriere næppe
blevet så lang. På det tidspunkt havde
hun siddet så længe som menigt byrådsmedlem, at hun alvorligt overvejede, om hun gad blive ved – indﬂydelsen

Ud over det tidkrævende arbejde som udvalgsformand og viceborgmester har Birgit Jensen også opdraget ﬁre børn og været medhjælpende
hustru i mandens forretning. ”Børnene siger, jeg ikke har svigtet dem, men det følte jeg måske nok selv,” siger hun i et tilbageblik.

var for lille og stod ikke rigtig mål med
de afsavn, det politiske arbejde medførte for ikke mindst de ﬁre børn, som det
var blevet til.

Tid til børnene
Og så var der også alt det andet, der
skulle passes. Jobbet som i den grad
medhjælpende hustru, hvor Birgit Jensen har stået for installationsforretningens regnskab, indkøb og butik, haven
både i Kauslunde og i sommerhuset ved
Båring Vig, svømning, skiløb, surﬁng og
dansen, som ægteparret har dyrket hele
livet.
”Når jeg ser tilbage, synes jeg måske
nok, jeg har svigtet mine børn, selvom
de siger noget andet i dag. Jeg har haft
meget travlt,” siger hun, men ligner nu
ikke en, der fortryder. Hun er både stolt
over og glad for de politiske resultater,
hun har været med til at få igennem. De
breder sig over en bred front – skoler,
ældrepleje, børn, unge, fritid og især
energiområdet. Og hun fortæller begejstret om den sidste store opgave, hun
har sat ﬁngertryk på, nemlig Kulturøen i
Middelfart, som er et af de mere vellykkede sammenskudsgilder mellem den
private og oﬀentlige sektor. På en kunstig ø i havnen er der bygget et markant
hus, der rummer både bibliotek, turistinformation, restaurant, biograf og har
plads til foredrag og koncerter.
Den manglende tid, da børnene var
små, tager hun revanche for nu, hvor
der er blevet tid til at tage til Ribe for at
passe datterens nyfødte søn Frederik, til
København for at hjælpe den ene af de

tre sønner med at male lejligheden, og
til sønnen i Hørsholm, der får en hånd
med de to børnebørn der. Den ældste
søn og svigerdatter, der har overtaget
forretningen, har stor glæde af det tætte
naboskab ikke mindst fordi Birgit Jensens mand Niels trods sine 78 år stadig
møder på arbejde hver dag.

Lige ved og næsten
Hvis der er noget, der ærgrer hende, er
det, at det ikke lykkedes at blive borgmester. Det var ellers meget tæt på,
fordi Socialdemokraterne i 1997 mistede
deres ﬂertal i byen og Venstre og De
Konservative pegede på hende. Men
drømmen bristede, da De Konservative
sprang i målet og i stedet overtog både
viceborgmesterposten og formandsposten i energiudvalget, som Birgit Jensen
havde siddet på i en årrække.
”Den post ville jeg altså gerne have
haft,” siger hun og fortryder også lidt,
at hun kun stillede op til amtsrådet en
gang. Arbejdet som både viceborgmester, formand for energiudvalget, bestyrelsespost i Fynsværket og hvad der nu
ellers fulgte med, var så tidskrævende,
at hun sagde stop efter en periode. Men
efter den konservatives studehandel
kunne hun godt have fortsat.
For det var lige så interessant, som det
var arbejdskrævende, at sidde i blandt
andet sygehusudvalget, fortæller hun.
”Det gav et helt andet – og langt mere
positivt – billede af sygehusvæsenet,
end det, man får gennem pressen.”
Birgit Jensen, der netop har fejret sin
71-års fødselsdag, opretholder et aktivi-

tetsniveau, der nok kan give en og anden sved på panden. Motionscenteret
skal helst besøges tre gange om ugen,
og familien og vennerne skal passes.
Og der er nye planer. En af dem er, at
hun vil lære at spille klaver, mest af alt
fordi ”det da kunne være sjovt, hvis
Niels (som spiller harmonika) og jeg
kunne spille sammen.”

Rusland på 1. klasse
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Energiske
EU?
EU-Kommissionen foreslår, at EU-landene
inden år 2020 EU skal spare 20 pct. på det
samlede energiforbrug, men Parlamentet
ønsker at gå længere.

EU-Kommissionens energi- og
klimapakke er for uambitiøs
– men den er trods alt mere vidtgående end regeringens udspil.
Af Katrine Skipper Pedersen og
Marie Kirkebæk Brandt
EU-medarbejdere for Anders Samuelsen
DET VAREDE LÆNGE , inden det blev rig-

tig vinter i Danmark og i resten af Europa
denne gang: Forårsblomster sprang ud i
december. Mange begyndte at frygte, at
de planlagte skiture ville blive helt uden
sne i år. Tankerne og diskussionerne gik
derfor i retning af, hvad Danmark, EU
og det internationale samfund kunne,
skulle og burde gøre ved den globale

opvarmning. Midt i forårsblomster, sommerjakker og afbestillingerne af skiture
fremlagde EU-Kommissionen sin energiog klimapakke og ryddede forsiderne på
de danske aviser. Som var det hele timet
og tilrettelagt.

•

Bekæmpe klimaændringerne
Kommissionens energi- og klimapakke
har to hovedformål: For det første at
bidrage til, at EU bekæmper klimaændringerne. For det andet at mindske EU’s
stigende afhængighed af importeret
energi. Pakken indeholder på den baggrund en lang række målsætninger. De
vigtigste dele er følgende:
• EU skal mindske udslippet af CO2

Står fast på traktaten
DET RADIKALE VENSTRE ØNSKER IKKE , at EU skal vedtage en

”mini-traktat” i et forsøg på at komme ud over den nuværende forfatningskrise. Partiet står fast på, at man skal forsøge at få vedtaget
den nuværende forfatningstraktat – gerne med en tilføjelse af et
”socialt charter”, som den socialdemokratiske, franske præsidentkandidat har foreslået.
Det fastslog den radikale hovedbestyrelse på et møde i starten af
februar. Her diskuterede man emnet fordi den tyske kansler Merkel,
der i dette halvår har formandskabet i EU, har erklæret tænkepausen
slut og er begyndt at arbejde på at strikke en løsning sammen.
En minitraktat vil være en meget kortsigtet løsning, mener hovedbestyrelsen. En tilføjelse om EU’s sociale dimension kan vise sig at
være den ændring, der skal til for at få et ﬂertal af de franske vælgere til at stemme ja til traktaten.
Hvis der endelig skal åbnes for ændringer i det nuværende traktatudkast, skal det være i Del 3, der omhandler de konkrete politikområder.
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med mindst 20 pct. inden 2020 (målt
i forhold til 1990).
EU’s indre marked for el og gas skal
færdiggøres.
EU skal spare 20 pct. på det samlede
energiforbrug inden 2020 gennem
energibesparende foranstaltninger,
herunder en stigning i forbruget af
biobrændstoﬀer på 10 pct..
20 pct. af energiforbruget skal være
vedvarende energi i 2020, og derfor
skal der forskes meget mere i, hvordan omkostningerne ved vedvarende
energi kan reduceres.
EU skal udarbejde strategiske gennemsyn af energiforbruget hvert andet år.
EU skal oprette et energiobservato-

Vil du være
EU-kandidat?
KUNNE DU TÆNKE DIG at blive lokalvalgt EU-kan-

didat – eller kender du nogen, som du synes skulle
være det?
Så er tiden ved at være inde til at sætte handling
bag overvejelserne. Som følge af den nye valgkredsinddeling skal der vælges 10 lokale EU-kandidater – 1
i hver af de 10 nye storkredse. Det sker på generalforsamlinger i maj/juni måned. Desuden skal der vælges
en suppleant i hver kreds.
Næste valg til Europa-Parlamentet ﬁnder sted i juni
2009. På landsmødet i september 2008 vælges yderligere 5 kandidater og 5 suppleanter. Derefter vælger
landsmødet en spidskandidat blandt de 15 opstillede
og fastlægger rækkefølgen af de øvrige kandidater.

rium i 2007, der kan sikre gennemsigtighed og koordination mellem de
europæiske energimarkeder.
Anders Samuelsen, medlem af
Europa-Parlamentet for Det Radikale
Venstre, er som udgangspunkt positiv
overfor Kommissionens plan:
”Danmark eller andre EU-lande kan
ikke rykke noget alene i forhold til den
globale opvarmning. Og vil vi tvinge
USA, Rusland, Kina osv. ind i ambitiøse
aftaler på klima- og energiområdet, ja
så skal EU stå sammen. Kommissionens
energi- og klimapakken kan gøre det
muligt. Det er jeg som udgangspunkt
rigtig glad for. Samtidig er det virkelig
positivt, at målsætningerne i Kommissionens pakke bliver juridisk bindende.”

reducere udslippet med 30 pct. i 2020.
Parlamentet vil ikke afvente internationale forhandlinger for at se, om de
andre vil være med. Europa må gå foran
og vise vejen. I forhold til vedvarende
energi besluttede vi, at 25 pct. af det
samlede energiforbrug i EU skal stamme fra vedvarende energi”, siger Anders
Samuelsen.
Kommissærerne har internt været
uenige om målsætningerne for CO2-reduktion. Miljøkommissær Stavros Dimas
ønskede en reduktion i drivhuspasser
på 30 pct., mens kommissionsformand
Barroso og industrikommissær Verheugen kun ønskede 20 pct.. Udfaldet blev
altså hverken til Miljøkommissærens,
Europa-Parlamentets og Det Radikale
Venstres fordel.

Ikke ambitiøst nok

Fogh vil for lidt

Kommissionens plan ligger imidlertid et
godt stykke fra den radikale vision. Anders Samuelsen peger på, at EU burde
være mere ambitiøs:
”Kommissionens pakke er et skridt
i den rigtige retning – det er bare ikke
langt nok. I Det Radikale Venstre så vi
gerne, at EU stilede højere. Vi burde
satse meget mere massivt på at reducere CO2-udslippet med 45-50 pct. i
2020. Det samme gælder vedvarende
energi, hvor målet i mine øjne skal være
35 pct.”
Europa-Parlamentet har også behandlet spørgsmålet om en fælles europæisk energi- og klimapolitik, og på en
række punkter var Europa-Parlamentet
tættere på den radikale holdning, end
det Kommissionen nu lægger op til.
”Det ærgrer mig, at Kommissionen
ikke har lyttet mere til Europa-Parlamentet. Vi vedtog sidste år, at EU skal

Men sneen faldt alligevel i Europa, som
slappede naturen af efter Kommissionens energi- og klimapakke. Frosten
meldte sig, vinterjakkerne blev udsolgt
og skiturene blev alligevel til virkelighed. Men det er først nu, forhandlingerne og diskussionerne for alvor begynder i Danmark og resten af EU. Den
danske regering er også kommet med
et energiudspil. Til det siger Anders
Samuelsen: ”Jeg synes, det er rystende,
at den danske regering ikke engang er
lige så ambitiøs som Kommissionen, når
det gælder energiforbruget. Regeringens målsætning er et uændret energiforbrug i Danmark, mens Kommissionen ønsker en besparelse på 20 pct.
i EU. Det er ikke noget godt udgangspunkt for at sikre en mere ambitiøs
europæisk energipolitik”.
Rådet forventes at vedtage Kommissionens plan den 8.–9. marts 2007.

OverskudsDanmark
Deltag i politik-udvikling for
åbent tæppe på www.overskudsdanmark.dk
GENNEM HELE FEBRUAR vil der på hjem-

mesiden www.OverskudsDanmark.dk
blive diskuteret alt fra digital forvaltning
til ’pervasive computing’, ’open source’
og bredbåndsudbredelse – inspireret af
en række eksperter fra ind og udland, der
vil spænde fra den danske it-guru Preben
Mejer til verdensﬁrmaet Microsoft.
”Vi vil gerne give ordet frit, så alle de,
der gør sig tanker om det danske it-potentiale, bliver hørt. Så kan politikerne efterfølgende plukke de bedste ideer og undersøge, om de kan blive til virkelighed,”
siger den radikale digitaliseringsordfører
Morten Østergaard.
Med februar måneds tema om det teknologiske ﬁx, tager Det Radikale Venstre
fat på en større satsning, hvor der på debatbloggen hen over foråret skal være en
ambitiøs, åben diskussion om Danmarks
rolle i en globaliseret verden ud fra et erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt og
kulturelt perspektiv. Debatten skal identiﬁcere områder, hvor Danmark har særlige
styrker – og de barrierer der forhindrer os
i at udnytte dem.
UDGANGSPUNKTET ER , at danskheden

er Danmarks største resurse. Den er aktiv,
fremadrettet og global og ikke defensiv
og navlepillende. Danmark skal bruge
danskheden oﬀensivt. Det skal ske med
afsæt i den kreativitet, viden og åbenhed, der er danske kerneværdier. Men
hvordan gør vi det – det skal diskuteres
på www.overskudsoanmark.dk
”overskudsdanmark.dk tilbyder altså
en ny og unik måde at få politisk indﬂydelse på. Det er poli-tikudvikling for åbent
tæppe – og alle er velkomne. Vi tjekker
ikke partibogen, men håber bare på debatbloggen kan fungere som platform for
en masse frugtbare diskussioner,” siger
Morten Østergaard.
EFTERFØLGENDE ER DET meningen at

debatten på OverskudsDanmark.dk skal
inspirere Det Radikale Venstre til en Globaliseringens 2015-plan. Planen skal rumme ambitiøse, håndfaste mål for det danske samfunds globale gennemslagskraft
samt en række globale vinderforslag, der
kan bidrage til, at Danmark når målene i
2015-planen.

Den varme vinter med frygt for mangel på sne i Alperne har for alvor skabt en
folkelig bekymring og bevidsthed i EU-landene om klimaforandringerne.
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Det nye to-partisystem
DET ER EN BEMÆRKELSESVÆRDIG

vending, dansk folkestyre har taget siden
systemskiftet i 2001. Folkestyret med en forskellighed af partier, der samarbejder mellem
valgene, er erstattet af en blokpolitik, hvor
partierne er blevet opdelt i to blokke: en regeringsblok og en oppositionsblok.
Det er tilmed efter en A/S-model, hvor det
er partiet med de ﬂeste ”aktier” (mandater),
der har den bestemmende indﬂydelse i blokken. De mindre aktieindehavere må rette ind
og rette sig efter aktiemajoritetens valgløfter
og dermed valgstrategi.
Det er blevet til det politiske korrekte siden
ﬂertalsregeringen trådte til i 2001.
HØR EN GANG FRA POLITIKEN d. 5. feb.,

hvor Peter Mogensen nu skal skrive kommentarer om politik: ”… på trods af et sådant
katastrofeår er regeringsblokken i adskillige
målinger fortsat større end oppositionen.”
Og så sammenligne han med Schlüter-regeringerne og Nyrup-regeringerne, der ikke
havde ﬂertal i målingerne. Fogh står altså
langt stærkere, mener Peter Mogensen.
Der var selvfølgelig et ﬂertal, der sikrede
henholdsvis Schlüter og Nyrup statsministerposten, men den gang var der ikke
blokpolitik, der udartede til et reelt to-partisystem, som vi ser det nu. Eksempelvis er

alle ﬁnanslovsaftaler siden 2001 indgået
mellem VKO, selv om både Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre hvert år har
ønsket at medvirke.
I 80´erne og i 90´erne havde vi mindretalsregeringer, der samarbejdede bredt med
partierne, og ﬁnanslovsaftalerne blev kaldt
kludetæpper, fordi mange partier deltog hen
over midten, som det hed.
MED ET TO-PARTISYSTEM er der ikke plads

til at dele sig efter anskuelser. Venstre og Socialdemokraterne holder hinanden i skak på
nogle fastlåste positioner som det såkaldte
skattestop og den nuværende udlændingepolitik. Der kan ikke rokkes et komma. Uanset
alle de problemer, der følger med netop den
fastlåsning af politikken på de to områder.
Der går ikke en dag uden at skattestoppet erkendes som en asocial og uansvarlig
politik. Der er alvorligt brug for reformer
i stedet for. Regeringens netop fremlagte
skattepakke er en ren tilståelsessag. Dagligt
støder danske virksomheder ind i blokerende visumregler, og dagligt oplever helt
almindelige, danske statsborgere chikaneagtige tilstande, der skal hindre dem i at bo
med deres ægtefælle og børn i Danmark.
Uden anden påviselig eﬀekt, end at der bliver færre familiesammenføringer til danske

Iværksætterne mangler støtte. Ellers
mister vi arbejdspladser i fremtiden.

statsborgere og færre i arbejdsstyrken.
Men Peter Mogensen skriver: ”Jelveds ultimative krav til et regeringssamarbejde udelukker, at de to partier går til valg som
et hold.” Hør hvor musen gungrer.
MEN DE SÅKALDTE ULTIMATIVE Jelved-

krav er blot at få indﬂydelse på Venstres og
Socialdemokraternes fastlåste skattepolitik og regler for familiesammenføring for
statsborgere. Når radikale stemmer bliver
afgørende for et ﬂertal, så mener ikke bare
Jelved, men Det Radikale Venstre, at der
skal radikale ﬁngeraftryk på den politik, radikale bliver medansvarlige for. Og der skal
samarbejdes bredt.
Og kommentarerne fortsætter: ”Om Jelveds krav kommer af storhedsvanvid eller
en heroisk indsats for at forhindre den radikale højreﬂøj … i at få endnu mere magt,
er ligegyldig.”
Det er nu ikke så indviklet, som de på
bjerget vil gøre det til. Må vi have lov at
arbejde for radikal politik og radikal indﬂydelse? Når det efter vores opfattelse vil
gavne Danmark, at vi går en anden vej,
end den VKO har lagt sporene til? Vi vil
nemlig af med Fogh, med Foghs regering
og også med Foghs politik. Der er nemlig
masser at komme efter.

Hjælp til asyl-børn
DET RADIKALE VENSTRE MENER IKKE , at danske asylcentre er

velegnede som opholdssted til børn mere end seks måneder. Med et
nyt beslutningsforslag vil partiet måle anstændigheden i Folketinget.
”Det her handler ikke om jura og regler, men om anstændighed
fra folketingspolitikernes side. Børnene skal ud af centrene senest
efter seks måneder, så de kan møde andre børn og få en normal
hverdag med skolegang og fritidsaktiviteter,” siger integrationsordfører Morten Østergaard.

Facts om homoseksuelle
Iværksættere bremses
DET ER BEKYMRENDE, AT DANMARK ifølge den GEM-rap-

port (Global Entrepreneurship Monitor), der blev oﬀentliggjort i
januar – er bagud på iværksætteri. Danmark skal være med helt
fremme, når det gælder iværksættere, mener erhvervsordfører
Poul Erik Christensen.
I dag må iværksættere ofte kæmpe mod det danske skattevæsen for at blive selvstændig erhvervsdrivende – og de mangler tilbagebetaling af forkert opkrævede afgifter og skatter.
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SUNDHEDSSTYRELSENS UNDERSØGELSE ’Ung 2006’ viser, at

godt halvdelen af unge mænd og knap en fjerdedel af pigerne ﬁnder homoseksualitet uacceptabelt. Simon Emil Ammitzbøll, ﬁnder
tendensen dybt bekymrende:
”Sundhedsstyrelsens undersøgelse kan være udtryk for en svindende tolerance blandt danske unge, hvilket er foruroligende. Personligt håber jeg, at noget af forklaringen kan ﬁndes i, at man i den
alder ikke vil skille sig ud, og derfor vil gøre alt for ikke at afvige,”
siger Simon Emil Ammitzbøll. Han foreslår en forbedring af seksualundervisningen for at komme fordommene til livs.

FO K US PÅ D E KO N S E RVATIVE
FOTO : J EN S N Ø R G A A R D L A R S EN , S C A N PI X .

En
farlig
mand
Peter Norsk vil gerne sende Pia Kjærsgaard og resten af Dansk Folkeparti ind i et politisk ”sort hul”. Foreløbigt må han dog nøjes med som leder
af dansk rummedicinsk forskning at være med til at teste og udvælge potentielle danske astronauter. Her er han sammen med videnskabsminister Helge Sander ved at teste en aspirant.

Alle partier har sine pariaer. Dem,
som siger det, som ikke må siges
før et valg. Hos De Konservative
består brøden i at tale om et samarbejde med De Radikale.
Af Rasmus Lindboe,
pressechef
DETTE ER EN HISTORIE om den evin-

delige krig mellem De Konservative og
Dansk Folkeparti. Og det konservative
bejleri til De Radikale.
Men historien begynder ikke dér, på
den politiske slagmark, hvor den slags
historier normalt skrives eller fortælles.
Vores historie begynder hos en mand.
Hos en professor i gravitations- og
rumfysiologi på Svanevej i Nivå. Denne
professor, i dag en lidt ældre herre, har
haft en løbetråd gennem sit liv, som gør
ham interessant for vores historie. En

slags besættelse vel nærmest, som har
fulgt ham lige siden de glade 70’erne,
hvor han bestemt ikke var på de langhåredes side. Som fulgte ham, da han siden
blev læge og gik i ﬂyvevåbenet, ﬁk børn
og blev formand for Natteravnene i Karlebo (forældre, der går rundt i nattelivet for
at skabe tryghed for unge, der fester).
Vores professor i gravitations- og rumfysiologi sætter sig ofte ved sin computer og bliver en anden mand – en politiker. Og her begynder vores historie.

Dansk Folkeparti skærer alle muslimer
over én kam, og ønsker dem tilbage til
”muslimland”.
Professor og læge Peter Norsk er på
talerstolen i Bella Center i København. Tilhørerne i salen, de ﬂeste ældre, dannede
mennesker, klapper taktfast af det garvede medlem af partiets hovedbestyrelse.
Fortsættes side 16

»

H E R E R VI E NIG E
HER ER DE KONSERVATIVE tættere på De Radikale end på Dansk Folkeparti:

• EFTERLØN. Både R og DF ønsker efterlønnen aﬂøst en form for seniorydelse.

• MILJØ. Connie Hedegaard har kritiseret DF for at blokere for en miljø-

FAK TA

•
•

60 PROCENT af de konservative

•

vælgere ønsker ifølge en meningsmåling ikke at samarbejde
med Dansk Folkeparti.

•

”En stemme på Bendt Bendtsen er en stemme på Marianne
Jelved”. Søren Espersen (DF) til BT
sidste år.

København, oktober, 2004.
Fase 1 af den nyere krig mellem
konservative og pianister.

•
•

aftale med bl. a. De Radikale. De Konservative betragter det som en kerneværdi at værne om naturen.
EU. Begge partier vil ophæve de danske forbehold.
DAGPENGE. Ikke fuld enighed, men begge partier vil afkorte perioden,
men hæve de maks. beløb.
SKAT. Begge partier vil hæve grænsen for topskat, afskaﬀe mellemskat
og sænke marginalskat ved en reform. Uenighed om hvordan pengene
skal ﬁndes.
BOLIGSTØTTE. Begge partier vil omlægge støtten, så den gives efter
behov.
GLOBALISERING. Begge partier har det grundlæggende syn, at det er
en positiv udvikling, som giver os muligheder.
MENNESKERETTIGHEDER. Begge partier anerkender FNs konventioner og ønsker, at Danmark lever fuldt op til disse krav.
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Det tager tid at skifte
Hans Engell, tidligere konservativ partiformand og minister, tror
ikke på, at V og K vil skifte Dansk
Folkeparti ud med De Radikale
efter et valg, selv om det kunne
forlænge deres tid på regeringstaburetterne.
Af Bjarke Larsen
VI SKAL GØRE OP MED den politiske

blokpolitik, der hærger dansk politik i
disse år. I stedet skal vi genoplive det
samarbejdende folkestyre hen over
midten, og derfor skal vi ikke på forhånd
’vælge side’ og binde os til f.eks. Socialdemokraterne.
Det er en af de vigtigste begrundelser
for, at Det Radikale Venstre har kastet sig
ud i projektet ”En Anden Vej for Danmark”.
Men argumentet bider ikke på hos Hans
Engell. Fra sit chefredaktionelle hjørnekontor på Ekstra Bladet med ﬂot udsigt

E N FA R L I G M A N D. . .

FO TO : JA N J Ø R G E N S E N , S C A N PI X

som han skærer ind til benet af. Han begrunder sin analyse således:
”Ude i naturen tager det tid for et dyr
at skifte ham. Det gør det også i politik.
At skifte Dansk Folkeparti ud med De
Radikale efter et valg vil ikke kunne lade
sig gøre for De Konservative og da slet
ikke for Venstre. Og det ikke selv om både
statsminister Anders Fogh Rasmussen og
De Konservatives leder Bendt Bendtsen
evt. trådte tilbage. Dertil er der for mange, der har forpligtet sig personligt på en
politik sammen med Dansk Folkeparti.
Det vil heller ikke være politisk troværdigt
at skifte så hurtigt, for der er jo ret stor
forskel på Pia Kjærsgaard og Marianne
Jelved og de partier, de står i spidsen for.”

SKR en mulighed – senere
Marianne Jelved har nævnt muligheden
for et SKR-samarbejde efter et valg. Hans
Engell vurderer, at De Konservative i den
første periode vil ligge ﬂadt og stå for en

fortsat fra side 15

”Hvis man tror, at
videnskab er dyrt,
så prøv fordummelse,” har Peter
Norsk sagt. Her
ligger måske en
del af forklaringen på hans indædte modstand
mod De Konservatives samarbejde med Dansk
Folkeparti.

» Det er et landsråd, som det årlige kon-

servative træf hedder, i anti-pianismens
tegn. Miljøminister Connie Hedegaard har
været på talerstolen og vel nærmest gjort
grin med Pia Kjærsgaard for ikke at vide,
hvad globalisering egentlig er for noget.
Flere andre har fulgt trop. I tiden forinden har der været skærmydsler i aviserne
mellem Dansk Folkeparti og De Konservative. Truer det relativt nye regeringssamarbejde med at brække over allerede,
spørger både konservative og andre væl-
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over Rådhuspladsen, der dækkes af hvirvlende sne, tager den tidligere konservative
partiformand og forsvarsminister temperaturen på Det Radikale Venstre:
”Jeg forstår godt tankegangen hos
Marianne Jelved, men de faktiske forhold
i jernindustrien er sådan, at det eneste
fornuftige for hende nu er at ﬁnde en
god begrundelse for at opgive det radikale projekt, presse nogle aftaler ud af
Socialdemokraterne og gå til valg i en
fælles front med den øvrige opposition.
Hvis VKO-ﬂertallet forsvinder, vil der
blive dannet en SR-regering. Jeg tror ikke
på hverken VKR eller SKR.”
Hans Engell, der også har en fjern fortid
som informationschef for De Konservative (i dag ville man kalde det spindoktor),
er i dag en af de politiske kommentatorer, der står størst respekt omkring. Han
er fordomsfri og fair men samtidig skarp i
analysen og kendt for at kunne ﬁnde det
ømme punkt i enhver problemstilling,

gere sig selv? Selv Lene Espersen er på talerstolen for at tale om en blød retspolitik.
I krogene hviskes om et samarbejde med
De Radikale efter næste valg.

Fredericia, april, 2006.
Fase 2 af den nyere krig mellem konservative og pianister.
Jeg kan ikke lide Dansk Folkeparti.
Professor i gravitations- og rumfysiologi Peter Norsk er usædvanlig klar i mælet
overfor Berlingske Tidendes journalist. Den
konservative hovedbestyrelse er netop
mødtes efter en usædvanlig krads konservativ kritik af Dansk Folkeparti i aviserne.
Derfor er Dansk Folkeparti på lang sigt de
forkerte at samarbejde med, fortsætter Peter Norsk. Tonen er stadig skarp, men der
er sket noget, siden sidste omgang krig
med Dansk Folkeparti.
Eller retter sagt, en erkendelse har fæstnet sig – også hos Peter Norsk. Valget i
2005 betød igen, at De Konservative ikke
har noget alternativ til Dansk Folkeparti,
hvis partiet vil fortsætte i regering sammen med Venstre. De Radikale nåede
akkurat ikke op på så mange stemmer, at
partiet kan levere det ﬂertal, som der skal

bruges i Folketinget, for at få noget som
helst gennemført.
Der er blevet talt med store ord på hovedbestyrelsens møde. En ”åbenhjertig
debat”, som partiformand Bendt Bendtsen
siger bagefter.

Christiansborg, januar, 2007.
Fase 3 af den nyere krig mellem
konservative og pianister.
En sådan form for diskriminerende og despektfuld retorik hører ikke hjemme i en civiliseret debat.
Peter Norsk er vred. Han har lige hørt
Pia Kjærsgaard i radioen. Hun sammenligner De Konservative med ”herrefolk” for
hundrede år siden.
Professor i gravitations- og rumfysiologi
Peter Norsk har fået nok. Oven på fyringen
af forbrugerminister Lars Barfoed har de
konservative en nul-tolerance over for fornærmelser fra Dansk Folkepartis side. Partiformand Bendt Bendtsen afviser at drikke
forsonende kaﬀe med Pia Kjærsgaard.
Tidspunktet, hvor vore veje må skilles, nærmer sig, hvis Dansk Folkepartis
indﬂydelse vokser, skriver professoren fra
Svanevej i Nivå.

ham
hård oppositionspolitik – og sandsynligvis også ﬁnde en ny partileder.
Men derefter ser han muligheder for, at De Konservative
kan bryde de tætte bånd til
Venstre og lave forlig med
en SR-regering om emner
som velfærd, skat, erhvervspolitik, udenrigspolitik (herunder EU) og sikkert også
miljø. Modsat den gængse
holdning hos mange radikale
skal man dog ikke tro, at det
bliver lettere, hvis den midtsøgende ﬂøj med Connie
Hedegaard vinder et formandsvalg frem for den
mere traditionelt konservative ﬂøj med Lene Espersen som bannerfører. Måske
tværtimod:
”Det vil være lettere for en konservativ leder at indgå forlig med ’fjenden’,
hvis vedkommende ligger til højre i spektret, end hvis det er en, der beskyldes for
at være skabs-socialdemokrat,” mener
han.
Når Hans Engell tror på en konservativ løsrivelse hænger det sammen med,
at partiet har brug for en skarpere proﬁl
for at genﬁnde det, han kalder ”den naturlige størrelse”, som ifølge ham ligger
på i hvert fald 15 pct. af vælgerne. Hans
Engell var partileder, da De Konservative i
1995 koblede Venstre helt ud af forhandlingerne og indgik et historisk forlig med
SR-regeringen. Politiske feinschmeckere
kan endnu huske billederne i tv-avisen
af Uﬀe Ellmann-Jensen, hvis mundvige
hang så langt nedad, at de næsten rørte
gulvet, mens han med dramatisk stemmeføring talte om, at ”16 års borgerligt
samarbejde ligger nu i ruiner”.
”Jeg valgte at gå enegang af to grunde,” forklarer Hans Engell:
”For det første blev vi taget lige lovligt
selvfølgeligt af Venstre og for det andet
var der tale om et forlig med en masse
politisk substans, som tiltalte et konservativt hjerte: politi, forsvar etc.”
”Det er selvfølgelig ikke et mål i sig selv
at skabe borgerlig splid, men det kan blive nødvendigt i en oppositionsperiode.”

Helle kan presses
Hvis Det Radikale Venstre vælger at
holde fast i ”En Anden Vej for Danmark”

Klemt mellem to stærke kvinder: Kan Bendt Bendtsen skifte Pia
Kjærsgaard ud med Marianne Jelved som politisk partner efter
et valg? Hans Engell tror, der først skal være en vis karenstid.
FOTO : K R I S T I A N J U U L PED ER S EN , S C A N PI X

risikerer Marianne Jelved at komme til at
stå med ansvaret for et valgnederlag, for
at have ansvaret for at give VKO-ﬂertallet
en ny periode og for at have marginaliseret sit parti, vurderer Hans Engell:
”Den radikale enegang og den splittede opposition er Foghs bedste kort i
øjeblikket.”
Derfor mener han, at De Radikale skal
forhandle de nødvendige indrømmelser i hus på bl.a. de fem områder, der er
dækket af ”En Anden Vej”:
”Socialdemokraterne har en klar interesse i at give de nødvendige indrømmelser, og efter at nye undersøgelser
har vist, at der er en meget stor andel af
vælgerne, som ikke ønsker ﬂere stramninger på indvandrerområdet, bør det
ikke være noget problem.”
Han mener, at det er muligt at ﬁnde en
aftale, der både tilgodeser det socialdemokratiske ønske om at fastholde en
stram udlændingepolitik og det radikale krav om, at danske statsborgere skal
kunne bo i Danmark med deres ægtefælle og børn:
”Det er et spørgsmål om politisk vilje,
selv om en sådan aftale selvfølgelig skal
være meget konkret og detaljeret, fordi
VKO vil lede efter enhver antydning af
sprække.”

Marianne Jelved har bl.a. afvist ønsket
fra S og SF om en fælles oppositionsblok
frem til valget med den begrundelse, at
det er meningsløst i en situation, hvor
Socialdemokraterne har kopieret store
dele af regeringens politik. Men det argument køber Hans Engell ikke:
”Den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt trak også sit parti, Moderaterne,
meget langt ind mod midten på samme
måde som Fogh har gjort. Alligevel kunne man lave en fælles blok, hvor det var
tydeligt for vælgerne, at der var tale om
et reelt valg mellem to forskellige kurser.
Det samme vil man kunne gøre i Danmark, for der er stadig masser af områder, hvor man er forskellige. S og V tolker
jo heller ikke begrebet en stram udlændingepolitik på samme måde f.eks.”

Jelveds store troværdighed
Men vil De Radikale kunne skifte kurs på
den måde, han foreslår, uden at miste en
meget stor portion troværdighed? Engell er ikke i tvivl:
”Marianne Jelved kan. Vælgerne opfatter hende som ærlig og troværdig i en
helt særlig grad – selv når hun taler det
store ﬂertal midt imod. Hun er en af de
få politikere, der ikke anses for altid at
Fortsættes side 18
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» tænke taktisk og operere med spin.

Hans Engell er ikke i tvivl: ”Uanset, hvor stædig Marianne Jelved er, så er hun nødt til at bide hovedet af al skam og gå målrettet efter en SR-regering. Det er det eneste realistiske i øjeblikket.”

-bruger alle brikker

Derfor ved vælgerne godt, at Det Radikale Venstre ikke opgiver sine grundholdninger, men vil blive ved med at kæmpe
for at få sin politik igennem i en situation, hvor man har indgået et forlig med S
uden at få alle ønsker opfyldt.”
”Uanset, hvor stædig Marianne Jelved
er, så er hun nødt til at bide hovedet af
al skam og gå målrettet efter en SR-regering. Det er det eneste realistiske i
øjeblikket.”
”Projektet om en anden vej blev til i
en periode, hvor De Radikale stod meget
stærkt, mens Socialdemokraterne var
meget svage. Jeg kan godt forstå, at partiet ikke ville trækkes med ned den gang.
Men nu er situationen anderledes, og de
radikale plejer altid at være gode til at tilpasse deres taktik i takt med, at tingene
udvikler sig. Det bør de også gøre nu.”

Redigeres af Radikal Ungdom. Indlæg sendes til redaktør Asser Gregersen på
asser@radikalungdom.dk – deadline for næste nummer er: 26. februar 2007.

Stress som et symptom
Af Anna Allerslev
Næstformand for Radikal Ungdom
NÅR VI FORSØGER AT LØSE stresspro-

blematikken, er det vigtigt, at vi holder os
for øje, at stress kan opfattes som kroppens sunde reaktion på et udefrakommende fremmedlegeme. Kroppen ved, at
den vil blive syg og reagerer med et modangreb – stress.
Desværre opfattes stress nemt som
den enkeltes problem, herunder den enkelte arbejdsplads’ problem. Fokus bliver
dermed snævert og indsatsen kortsigtet. Interne planer og initiativer for den
enkelte arbejdsplads må ikke stå alene.
Stressproblematikken bør i stedet opfattes som et symptom på, at noget er galt
i samfundet. Hvis vi virkelig vil komme
stressepidemien til livs, skal løsningerne
ﬁndes på samfundsniveau.
Stress i den oﬀentlige sektor har en
paradoksal karakter: på den ene side er
stress et samfundsmæssigt problem, på
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den anden side skyldes stigende stress i
den oﬀentlige sektor delvis samfundets
strukturer. Skattestoppet, efterlønnen og
regeringens stigende tendens til detailregulering aﬀøder alle den konsekvens, at
oﬀentlige ansatte udsættes for stigende
krav men manglende ressourcer. Dette
udgør en farlig cocktail. Resultatet er, at
stressreaktioner inden for det oﬀentlige
er stigende. Det cementeres dermed
endnu en gang, at ambitiøse velfærdsreformer er bydende nødvendige.
VELFÆRDSFORLIGET ER BLOT et lille

skridt på vejen til de reformer, der er
nødvendige for et sundt og velfungerende samfund. Et samfund, hvor stress
ikke behøver at være en del af hverdagen. Som radikale skal vi derfor fastholde kravet om de velfærdsreformer, der
endnu ikke er en realitet. Vi skal blive ved
med at være modige, og vi skal blive ved
med at tænke nyt. Eksempelvis kunne vi
ﬁnansiere et kvalitetsløft på plejehjem-

mene ved at afskaﬀe ældrechecken. Vi
kunne også overveje at indkomstbasere
børnechecken og i stedet forbedre vilkårene for landets institutioner.
Essentielt er det, at skattestoppet afskaﬀes, og at politikerne på Christiansborg anerkender det decentrale kommunale selvstyre. Det er vores opgave
at skabe rammerne for, at oﬀentlige
ansatte kan udføre et tilfredsstillende
stykke arbejde. Folkeskolelæreren, hjemmehjælperen og pædagogen må ikke
føle sig ukvaliﬁcerede eller utilstrækkelige på grund af de rammer, vi har skabt.
Vi skylder alle oﬀentlige ansatte ordentlige arbejdsforhold, og vi skal derfor
aktivt skabe disse. Kun sådan bryder vi
stresscirklen – kun sådan lever vi op til
vores ansvar!

Ny Kongensgade 185.tv • 1557 København V • tlf. 33 13 02 31 • ru@radikalungdom.dk • radikalungdom.dk

Tilliden skal i centrum
SOCIALDEMOKRATERNES KVALITETSUDSPIL fra den sidste

dag i januar bliver hilst velkommen af Det Radikale Venstre. Margrethe Vestager har udtalt, at hun oplever Socialdemokraternes
udmelding som en åbning for diskussionen af, hvordan vi kan få
mindre bureaukrati – og i stedet mere kvalitet. Om end Margrethe Vestager noterer sig, at Socialdemokraterne i udspillet stadig
ikke får løst problemet med manglende arbejdskraft og økonomi.

Verden til Danmark

Derfor
En Anden Vej for
Danmark

DET RADIKALE VENSTRE HAR i januar fremlagt sin strategi

for en markedsføring af Danmark. Derefter har også regeringen
været ude med en lignende strategi, som på nogle punkter ligner den radikale.
F.eks. støtter Det Radikale Venstre regeringens plan om at oprette en markedsføringsfond for Danmark, men fonden bør være uafhængig af regeringen og oprettes som en selvstændig institution,
som har frihed til at støtte regeringsuafhængige initiativer.
Samtidig vil regeringen gøre mere for at tiltrække udenlandske studerende og turister, men det bliver svært, da regeringens
udlændingepolitik blokerer for de udenlandske gæster:
”Hvad hjælper det at gøre sig til over for verden, hvis man dybest
set ikke vil have verden til Danmark? Visumpolitikken er en forhindring. Udenlandske studerende i Danmark må ikke medbringe deres ægtefælle, ligesom de ikke har ret til at arbejde i Danmark efter
endt uddannelse. Det skræmmer de studerende væk,” siger den
kulturpolitiske ordfører Elsebeth Gerner Nielsen.

Venstre vil øge social ulighed
”DANSKERNE BETALER ALLEREDE i dag det hvide ud af øj-

nene, når de går til tandlægen.”
Det siger Charlotte Fischer om forslaget fra Venstres sundhedsordfører Jørgen Winther om at hæve tandlægeregningen
for den enkelte dansker:
”Det gør det næsten umuligt for folk med små indtægter at
klare tandlægeregningerne. Derfor er det alt andet end intelligent, når Venstre vil sætte tandlægeregningen op – for på den
måde at betale for danskere med meget dårlige tænder. Vi skal
selvfølgelig hjælpe patienter med meget dårlige tænder, men
Venstres forslag er at bede om endnu større social ulighed i
tandsundheden.”
Danskerne egenbetaler i dag mere end 80 procent af udgifterne til deres tandlægehjælp.

Jelved
Danmar s
k

Håndtasken
slår til
igen
Bjarke L

arsen

Hun er skarp.
Hun har sine meningers mod.
Hun tør gå mod strømmen.
I en samtalebog med redaktør og forfatter Bjarke Larsen forklarer den
sprudlende veloplagte radikale gruppeformand, hvorfor Det Radikale
Venstre har revet sig løs fra den traditionelle blokdannelse på Christiansborg og lanceret sloganet ”Der er brug for En Anden Vej for Danmark”.
Jelved ser tilbage på den sidste periode med SR-regeringen, hun beskriver
de værdiskred, hun har set ske under det fasttømrede VKO-ﬂertal, og hun
begrunder, hvorfor Socialdemokraterne har svigtet sit værdigrundlag.
Hun redegør for de politiske krav i En Anden Vej for Danmark, for kravet
om, at hun skal være statsminister, og for den radikale vision om Det
Kreative Danmark.
Sidst i bogen sætter Bjarke Larsen den radikale strategi i sammenhæng
med de mere overordnede, politiske strømninger, opbruddet i vælgerbefolkningen og moderne former for politisk kommunikation.
Endelig begrunder Lars Kolind, hvorfor det efter hans mening er nødvendigt for Danmark at komme på en ”Kolind-kur” – noget der passer som fod
i hose til de radikale tanker.

“Bogen rammer plet”
I en anmeldelse i Holbæk Amts Venstreblad skriver Knud Munksgaard
bl.a. følgende:
“En ny bog om Marianne Jelveds politiske tanker beskriver et afgørende
skisma i vort demokrati og politik i moderne tid.
Lad det være udtrykt med det samme: Jeg var skeptisk! Ikke så lidt endda,
da jeg ﬁk til opgave at anmelde en bog på 174 sider om Marianne Jelveds
politiske tanker. Et langt interview med kendte problemstillinger. Pligtlæsning ventede forude. Troede jeg! Men jeg måtte tro om igen. Bogen
fængede og blev gennemtrawlet stort set i et træk.
Bogen rammer plet, hvis man har trang til at kende lidt til den politiske
proces og den politiske udvikling i Danmark – og sikkert overalt i de
moderne demokrater.”

Bestillingskupon:
Navn:
Adresse:

Venstres forslag
om at omlægge
egenbetalingen
hos tandlægen vil
øge den sociale
ulighed.

Postnummer:

By:

Antal eksemplarer af Jelveds Danmark:
At betale: 199,- kr. pr. bog + 35,- kr. i forsendelse pr. bestilling. Ialt:

kr.

Beløbet skal enten vedlægges i check eller indsættes på
reg. nr. 9800 konto 0000 340 952
Send, fax eller mail din bestilling til: Forlaget Pressto, Ulvedalen 2, 6400 Sønderborg.
Telefon 74 43 14 44, fax 74 43 14 10, e-mail: jp@pressto.dk
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De sidste
smagsdommere

I Odsherred er man nået langt med
en ny form for indsats til fordel
for de psykisk syge.

JEG HAR LÆNGE UNDRET mig over,

hvorfor Etisk Råd har fået lov til at fortsætte som det gør. Også efter at regeringen har bandlyst al oﬀentlig støttet
smagsdommeri.
For mig at se er det et problem, at
Etisk Råd proﬁlerer sig på amatører,
som i medier og andre steder udtaler
sig med deres egne personlige holdninger til etiske dilemmaer. For hvor
er professionalismen? Hvem beskæftiger sig professionelt med etik til
dagligt?
En professisonalisering vil være
rigtig godt for Etisk Råd. For dels bør
rådet have et synligt fundament i
en forskningsenhed og dels have
rådgivende funktion, som ikke giver
borgere, elever og politikere de ’rigtige’ holdninger, men i stedet giver os
redskaber med argumenter til nemme
som svære etiske spørgsmål. Etisk Råd
bør også give slip på sit image som
angste for livets yderpunkter og fremtidens teknologi ved at beskæftige
med bredere emner i samfundet og
menneskers liv – alt fra sprøjtning af
vores fødevarer til isolationsfængsling
af kriminelle. Vi har i høj grad brug for
et Etisk Råd – og at gøre etisk tænkning til en integreret del af alle livets
og samfundets forhold.
Helgi Breiner
København Ø

Gode psykiatri-erfaringer
APROPOS ARTIKLERNE i Radikal Politik nr. 1

om det radikale udspil om både ﬂere penge
til psykiatrien og om holdningsændringer
i forhold til samme, så har vi i Odsherred
gode erfaringer med at arbejde med nogle
af de metoder, der foreslås.
Siden januar 2004 har vi i Odsherred arbejdet med et Recovery-orienteret forsøg
på Åben Dialog (ÅD) med en ﬂerfaglig indgangsvinkel – et samarbejde mellem behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og
i øvrigt alle, der samarbejder med psykisk
syge i Odsherred. Det sker bl.a. på baggrund af 3 studieture til Lapland, (hvor man
som omtalt i Rad. Pol. er nået langt med
en lignende metode, red.), og vi forventer,
at ÅD bliver en væsentlig del af fremtidens
psykiatri i Odsherred. Vi har p.t. ca. 65 netværksteams, og der arbejdes ud fra samme
model fem forskellige steder i landet.
Min erfaring er, at en dansk udgave af

Laplandsmodellen med Åben Dialog, som vi
arbejder med i Odsherred, er endnu bedre
end de psykoseteams, som partiet foreslår. Vi
har ikke – som i psykose-teams – tværfaglige
teams udelukkende med personer inden for
behandlingssystemet, men ﬂerfaglige teams,
der omfatter både behandlings- og socialpsykiatrien, praktiserende læger, kommunale
sagsbehandlere, hjemmeplejen, Sundhedscentret mm – kort sagt alle, der i lokalområdet samarbejder med psykisk syge.
En hurtig, målrettet hjælp, med udgangspunkt i den enkeltes egen oplevelse af problemet, og med inddragelse af de netværk,
der kender til problemerne og kan hjælpe
med løsningen heraf, tror jeg er fremtiden.
For mig ikke et enten-eller, men et både-og.
Livet er for kort til at ikke ﬂest mulige skal
have det så godt som muligt.
Bente Bastrup
Nykøbing Sjælland

Tvunget studiekreds
VÆLGERFORENINGEN FAABORG Radikale

Venstre eksisterer ikke længere takket være
en centralistisk og i nogens øjne grænsende
til det ”uradikale” beslutning fra Landsforbundets side.
Ja det er måske lidt hårde ord, men vi har
netop afviklet Faaborg Radikale Venstre og
fusioneret til den nye Faaborg-Midtfyn Radikale Venstre efter ”diktat” fra landsledelsens
side. Det har ikke været med vores gode vilje,
at vi blev tvunget til fusion uden mulighed for
selv at vurdere, hvornår tiden var inde til en
sammenlægning. En større forening er vi ikke
som sådan modstander af, blot medlemmerne i hele det berørte område er klar til det.
Efter henvendelse til Søren Bald fra vores
kredsformand Solvejg Hansen ﬁk hun den
klare besked, at foreningerne skulle lægges
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sammen, og hvis vi ønskede en fortsat speciﬁk lokal forankring måtte vi lave en studiekreds – det har vi så gjort nu.
Men det klæder ikke det eneste rigtige social
liberale parti i Danmark, at man indfører centralistiske organisatoriske beslutninger i samme
alt for hurtige tempo, som vores regering har
gennemtrumfet kommunalreformen. Vi har
ﬂere meget lokale initiativer i gang, som vi
fortsætter med i Faaborg i den nye studiekreds
med Solvejg Hansen som formand, men vi kan
blive lidt betænkelige ved, om vi kan fastholde
de forholdsvis få medlemmer vi har i lokalområderne på sigt, når vi skal jage tingene igennem på denne måde.
På generalforsamlingen i den hedengangne Faaborg Radikale Vælgerforening
blev der stemt ja til fusionen ”fordi vi skulle”.

Havde alle stemt med hjertet var forslaget
blevet forkastet.
Peter Wøbbe, tidl. fung. formand i Faaborg
Radikale Venstre, og Alfred Andersen, fhv.
borgmester i Faaborg kommune

Kære Fåborg-Midtfynmedlemmer
Landsmødet besluttede med overvældende
majoritet, at partiets bærende led skal være
kommunerne. Ingen talte imod dette. Vi valgte
bevidst ordet ”kommuneforeninger”, for hvis
der var steder, hvor man i en kommune ville
have et niveau under kommunen, så skulle det
være muligt med navnet lokal- eller vælgerforening. Den ret har I som alle andre.
Med venlig hilsen
Søren Bald, landsformand

R A D I K A L D E BAT

Social-liberalismen har sejret
ad helvede til
HELLE THORNING-SCHMIDT blev valgt som S-for-

mand på intentionen om at ”forhandle regeringen ud
af ministerkontorerne”. Efter at dette er mislykkedes,
har S-kursen været kendetegnet ved ensidig tilretning
til regeringens kurs i substansen, kombineret med verbale kanonader med løst krudt. Så hvis man skulle bedømme den politiske situation alene ud fra V, K og S’s
udmeldinger, så må man sige, at den politiske kamp i
dag navnlig drejer sig om lederskab og personligheder, og ikke om substantielle politiske forskelle.
Eller bøjet i neon: Social-liberalismen har ideologisk set sejret ad helvede til! Hvilket er noget af en
udfordring for eksistensberettigelsen af DRV, som
denne ideologis oprindelige bannerfører. Jeg ser
partiets nuværende overﬂadiske krisetegn (udtrykte
behov for ”stærk m/k”, loyalitetskrav mod personer,
etc.) som symptomer på en mere grundlæggende
men også naturlig, nødvendig og eksistentiel krise
for partiet.
Som jeg ser det, går den eneste afkørsel til ”En
Anden Vej” over en genbesindelse på de oprindelige
radikale frihedsværdier kombineret med en sammenhængende, ﬂergenerationers socioøkonomisk
strategi.
Michael Loft
Store Heddinge

Havet stiger
(næsten) 100 m
I RADIKAL POLITIK AF 24. JANUAR 2007 bliver Jes

Forchhammer og redaktionen enige om, at hvis alt is
(på kloden) smelter, vil verdenshavene kun stige ca.
7-8 meter, og dermed ikke 100 meter, som tidligere
nævnt i Radikal Politik 12/2006.
Det er ikke korrekt. Artikler på BBC News Science/
Nature (og fra Galatheaekspeditionen) fremhæver
en (global) havstigning på ca. ½ meter, hvis samtlige gletschere rundt om på kloden smelter. Og det
er der tegn på, at de gør. Hvis den grønlandske indlandsis også smelter, kan vi lægge en stigning på ca.
7 meter oveni. Men den virkelige bombe er Antarktis (Sydpolen). Her tegner ismasserne på Vestantarktis sig for en stigning på ca. 5 meter, hvis disse
forsvinder. Men ragnarok på jord bliver en realitet,
hvis også ismasserne på det gigantiske Østantarktis
forsvin-der. Det vil nemlig – skønnet – få verdenshavene til at stige et sted mellem 60 og 80 meter.
Sidstnævnte kræver dog mange graders stigning
(formentlig over 10 grader), men vi bør for vores
egen og kommende generationers skyld ikke afprøve, konkret hvor mange grader det drejer sig om.
Søren Peter Kongsted
Smørum

Bland dig...
Du kan også være med i debatten. Både her i Radikal Politik
og på partiets hjemmeside.
Debatindlæg til bladet kan sendes via email til
redaktion@radikale.dk eller til Det Radikale Venstre, debatredaktionen, Christiansborg, 1240 København K.
Skriv kort og præcist, så er der plads til ﬂere stemmer i debatten.
Indlæg til debatsiderne skal holde sig under 200 ord, mens bagsidens
„Indspark“ kan rumme helt op til 400 ord. Og husk at debatten fortsætter på nettet, hvor du selv kan uploade dine indlæg.
DEBATTEN FORTSÆTTER PÅ NETTET: Har du kommentarer til nogle af

de indlæg, der bringes på disse sider – så gå ind på vores hjemmeside,
log dig på og skriv dit svar. Du kan også gå ind for at se, om andre – f.eks.
nogle af MF‘erne – har svaret på nogle af indlæggene.

Ungdomshuse
i hele landet
DET RADIKALE VENSTRE BURDE TAGE SIG sammen og ﬁnde en løs-

ningsmodel på for de unge i huset på Jagtvej, inden VKO får tegnet
et billede af den danske ungdom, som ukontrollerbare, voldelige elementer, der kun har en kriminel livsstil.
Forholdene omkring ungdomshuset er uacceptabel. Det skal være
muligt at rumme de unge mennesker i det danske samfund. Man burde lave en landspolitisk løsning på problemet ved at stille muligheder
til rådighed for de unge mennesker.
Da man accepterede operahuset som gave, accepterede man også
en årlig driftsudgift på 140 millioner kr. På lignende vis kunne man
afsætte 140 mill. til drift af en række steder i hver region, hvor de unge
ﬁk selvbestemmelse over husets brug og indhold. De kunne oprettes
som selvstyrende borgergrupper
Det ville tilgodese alle unge i alle regioner og sikre, at ungdommens
kreativitet ﬁk lov til at udfolde sig, indtil de blev færdiguddannet og
etablerer sig med kæreste, egen bolig og børn, og begynder at leve et
liv med et ansvar over for andre mennesker.
Stederne skulle være forbeholdt unge fra 15 til 26 år.
Vi kan derved i fremtiden undgå situationer som dem, vi har oplevet, med et sammenrend af udenlandske elementer, som kun har vold
og ballade som interesseområde.
Carsten Hallqvist Jensen
Struer

Vi bør bruge lige så
mange penge til driften af ungdomshuse
over hele landet, som
staten bruger på driften af Operaen, mener
en debattør.
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L AN D ET R U N D T
LANDET RUNDT I STORKREDSE
Landet Rundt medtager kun arrangementer som har almen interesse i en bredere
radikal kreds. Dato og tidspunkter på lokale
formøder m.v. henvises til de lokale blade
og hjemmesider.
Sidste frist for indlevering af meddelelser
til Landet Rundt i førstkommende nummer af Radikal Politik er mandag den
26. februar kl. 10.00. Den anførte deadline er stof til Landet Rundt og annoncer.
Sendes til: Hanne Roed, e-mail:
hanne_roed@hotmail.com
UDGIVELSESPL AN :
NR.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EU-tema

DEADLINE

UDKOMMER

26.02
19.03
16.04
14.05
11.06
13.08
10.09
01.10
29.10
19.11
–

14.03
04.04
02.05
30.05
27.06
29.08
26.09
17.10
14.11
05.12
27.12

Forslag til redaktionelt stof bedes sendt til:
redaktion@radikale.dk

NORDSJÆLLAND
Formand: Peer Tidemand-Petersson
Skovvænget 35, 2970 Hørsholm
tlf. 45 76 56 35, e-mail:
peer.tidemand@mail.tele.dk
HOLTE: DEBATMØDE OM BY- OG BOLIGUDVIKLING, BL.A. I RUDERSDAL KOMMUNE
Onsdag den 28. februar kl. 19.30. Sted: Pilehuset (FDF), Øverødvej 27 vis-a-vis Repriseteatret, 2840 Holte. Debatoplæg af Lars Olsen
(”Det delte Danmark”) og Martin Ågerup (CEPOS). Der er gratis adgang, og alle er velkomne
HELSINGE: MØDE MED ELSEBETH GERNER
NIELSEN OM ”DEN KREATIVE KOMMUNE”
Onsdag den 14. marts kl. 19.30. Sted: Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge. Arrangør: Gribskov Radikale.

BORNHOLM
Formand: Torsten Nielsen
Hammershusvej 76, Sandvig, 3770 Allinge
tlf. 86 26 37 50 / 20 20 13 30
e-mail: 2rst1@mail.dk

SJÆLLAND
Storkredsredaktør: Bjarne Sommer
Den lille Gade 13, 2680 Solrød Strand
tlf. 56 14 15 40, e-mail: ete@sol.dk

KØBENHAVN
Formand: Peder Mandrup Knudsen,
Njalsgade 65, 2300 København S
tlf. 32 54 00 48 / 27 59 65 23
e-mail:pmk@ruc.dk
MEDLEMSMØDE: KAN VI REDDE
KLIMAET MED SKATTEN?
Torsdag den 22. februar kl. 19.30. Sted: Vartov.
Deltagere: Skatteminister, Kristian Jensen (V) og
Det Radikale Venstres energi- og klimaordfører,
Martin Lidegaard, mødes og diskuterer Danmarks fremtidige energipolitik.

KØBENHAVNS OMEGN
Formand: Martin Bertelsen
Gærdesangevej 5, 2630 Taastrup
tlf. 43 73 65 99 / 40 27 65 99
e-mail: drv@tuja.dk
DEBATMØDE OM SKAT
Tirsdag den 27. februar kl. 19.30. Sted: Skovlunde
Medborgerhus, Bybjergvej 10. Deltagere: Morten Helveg MF, Det Radikale Venstre og Jacob
Axel Nielsen MF, Det Konservative Folkeparti.
Alle er velkomne.

FYN
Kontaktperson: Jesper Olesen
Agnetevej 26, 5000 Odense C
tlf. 65 91 10 71, e-mail: j.ole@webspeed.dk
ODENSE: MØDE OM ENERGIPLAN 2050
Onsdag den 14. marts kl. 19.00. Sted: Det Radikale Hovedkvarter, Pantheonsgade 4, 2., Odense.
Martin Lidegaard kommer og drøfter DRVs energiplan 2050.
MIDDELFART: NIELS HELVEG PETERSENS
30 ÅRS JUBILÆUM
Fredag den 16. februar kl.15.00–17.00. Sted:
Middelfartsalen på Kulturøen, Havnegade 6,
Middelfart. Der afholdes reception i anledning
af Niels Helveg Petersens 30 års jubilæum som
folketingsmedlem valgt i Middelfartkredsen.

ØSTJYLLAND
Kontaktperson: Ejner Hviid Jensen
Sjællandsgade 116st, 8000 Århus C,
tlf. 86 12 56 18, e-mail: ehj@stofanet.dk

SYDJYLLAND
Kontaktperson (øst): Per Kleis Bønnelycke
Møllegården 22, 6340 Kruså,
tlf. 75 67 67 67, e-mail: kleis@mail.dk
Kontaktperson (vest): Thomas Bjørndal
Frihedsvej 21A, 6700 Esbjerg, tlf. 75 13 53 86
e-mail: bjoerndal@tiscali.dk
AABENRAA: FYRAFTENSMØDE
MED BENTE DAHL (MF)
Mandag den 12. marts kl. 19.30. Sted: Nygadehuset, Nygade 23, Aabenraa

VESTJYLLAND
Kontaktperson: Lene Rix Flarup
Sønder Allé 9, 8800 Viborg, tlf. 86 67 69 53
e-mail: leneﬂarup@adslhome.dk
SKIVE: SKATTEPOLITISK DEBATMØDE
Mandag den 26. februar kl. 19.00. Sted: Skive
Folkeblad, Gemsevej 7–9, indgang B, 7800 Skive.
Spørgepanel samt efterfølgende debat, med
bl.a. skattepolitisk ordfører MF Poul Erik
Christensen. Kontakt evt.: Susanne Jensen,
Præstegårdsmarken 1, Lem, 7860 Spøttrup,
tlf. 29 80 82 90. Alle er velkomne.
Se endvidere www.skiveradikale.dk
HERNING: DUELMØDE OM SKATTEPOLITIK
Tirsdag den 27. februar kl. 19.00–22.00.
Deltagere: Marianne Jelved og skatteminister
Kristian Jensen. Sted: Kulturellen, Nørregade 7.
HERNING: FORÅRSFEST FOR MEDLEMMER
Lørdag den 31. marts kl. 19.00. Spisning, underholdning, politisk snak og samvær. Sted: Børneskolen Bifrost, Kaj Munks Vej 3–5. Tilmelding:
Troels Johansen tlf. 9712 1356 eller Edna Bjærre
tlf. 97 12 72 76

NORDJYLLAND
Kontaktperson: Jørgen Harder, Elverhøj
34, 9400 Nørresundby, tlf. 98 17 31 76
e-mail: jharder@stofanet.dk
AALBORG: RU-MØDE OM
MENNESKERETTIGHEDER
Torsdag den 15. februar kl. 19.00. Sted: RU’s lokaler på Forchhammersvej 5. Besøg af repræsentant
fra foreningen SILBA, som arbejder med menneskerettigheder i Østeuropa, primært Baltikum.
BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:
MEDLEMSMØDE OM TRAFIK OG ENERGI
Onsdag den 28. februar kl. 19.00. Sted: Hjallerup
Kulturhus. Med DRVs ordfører for miljø og traﬁk,
Martin Lidegaard og Torsten Schack.
AALBORG: RU-MØDE MED
ELISABETH ARNOLD
Onsdag den 14. marts. kl. 19.00. Sted: RU’s lokaler på Forchhammersvej 5.
Se også www.radikale.dk/nordjylland > Kalender.

R EG I O N E R
SJÆLLAND:
DEBAT OM DEN NYE SYGEHUSSTRUKTUR
Torsdag den 15. marts kl. 19.00. Sted: Regionshuset, Alleen 15 i Sorø. Den nye sygehusstruktur i Regionen skal fastlægges i løbet af foråret. Mød vores
2 regionsrådsmedlemmer og deltag i debatten.
MIDTJYLLAND:
DEBAT OM ”EN ANDEN VEJ FOR DANMARK”
Onsdag den 28. februar kl. 19.00. Sted: Mødesalen på Naturgas Midt-Nord, Vognmagervej
14, 8800 Viborg. Debatmøde med deltagelse af
MFerne: Marianne Jelved, Margrethe Vestager,
Johs. Poulsen og Poul Erik Christensen. Alle radikale medlemmer fra øst til vest i Regionen er
meget velkomne.

Dannelse og duelighed
Weekenden den 24. og 25. marts er Grundtvig-Akademiet på Vartov i København vært
for en konference med overskriften ”Dannelse og duelighed – kampen om skolen.”
Blandt oplægsholderne er lektor Ove Korsgaard, professor Ove Kaj Pedersen, Bertel
Haarder og Marianne Jelved. Hele programmet kan ses på www.vartov.dk, hvor man
også kan tilmelde sig.

STU D I ETU R TI L B E R LI N
i St. Bededagsferien: torsdag den 3. til søndag den 6. maj 2007
DET TYSKE EU-FORMANDSKAB
Tyskland har EU-formandskabet i det indeværende periode. Regeringen med kansler Angela
Merkel i spidsen vil polere lidt på EU’s image. Hvilke tiltag venter os? Hvordan griber tyskerne sagen an? Hvad kan vi lære om EU-politik af vores naboer sydpå? Hvordan ser forfatningstraktatens fremtid ud?
Få svar på disse og andre spørgsmål ved studieturen til Berlin i St. Bededagsferien, hvor vi
tager afsted torsdag aften og er hjemme igen søndag aften.
PR O G R A M M E T vil bl.a. indeholde samtaler med tyske regeringsrepræsentanter, og det

tyske udenrigsministerium, den danske og de andre nordiske ambassader og ﬂere tyske partier. Desuden vil der blive rig mulighed for at opleve byen som turist: Sightseeing, kultur-arrangementer, museumsbesøg og selvfølgelig det unikke natteliv alt efter smag og energi.
PRIS OG TILMELDING: Vi rejser højst sandsynligt i bus. Prisen pr. person for busrejsen, ind-

kvartering og morgenmad er ca. 1500 kr. (der søges p.t. tilskud, så rejsen kan blive billigere.)
Alle er velkomne. EP-kandidater opfordres dog i særlig grad til at deltage.
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Tilmelding og information ved rejseleder: Stefan Seidler, mail@stefan-seidler.dk, mobil: 24 44 17 33.

Isefjordstævnet 2007
Lørdag den 3. marts kl. 9.00–16.00 på Holbæk Seminarium
PROGRAM:
09.00:
09.15:
09.20:
09.45:
10.00:

Ankomst og afregning (benyt venligst indgangen ved Kuben)
Velkomst og morgensang
“En radikal opsang” v/PETER LARSEN , skuespiller
Kaﬀepause
“Hvordan sikres kvaliteten i den oﬀentlige sektor?”
– Hvad er kvalitet? Omsorg? Støtte til udvikling? Retssikkerhed? Overholdelse af budget? Er kvalitet afhængig af økonomi? I så fald hvor
meget? Forsvinder kerneydelsernes kvalitet i takt med den stigende
kontrol? Hvordan sikres den rette balance mellem de ansattes frihed
til at sikre den bedste kvalitet af kerneydelserne og myndighedernes
sikring af kvaliteten ved hjælp af kontrol?
v/TROELS LUND POULSEN , politisk ordfører (V), ALICE FABER ,
direktør i Greve Kommune, og PALLE MIKKELSEN , forskningsleder,
Institut for Oﬀentlig Økonomi og Udvikling.
12.00: Frokost
13.00: “Hvad skal vi med forsvaret nationalt og internationalt”
– Hvordan skal fremtidens forsvar være? Hvorfor indrette forsvaret efter
fortidens behov i stedet for fremtidens? Hvordan får vi indrettet forsvaret,
så det passer til det, vi ønsker nationalt og internationalt? Hvad er der brug
for, materielt og uddannelsesmæssigt? Hvilken lære kan vi drage af vores
deltagelse i Irak-krigen og andre internationale indsatser?
Debat med SØREN GADE , forsvarsminister (V), MORTEN HELVEG
PETERSEN , forsvarspolitisk ordfører (R), MIKKEL VEDBY RASMUSSEN ,
chef for Dansk Institut for Militære Studier
15.00: Kaﬀepause
15.15: Underholdning v/“INTAKT”, sanggruppe fra Holbæk

Isefjordsstævnet er et politisk vinterstævne
arrangeret af en komite under den radikale
vælgerforening i Holbæk. Stævnet er åbent
for alle interesserede.

TILMELDING:
Tilmelding skal ske senest lørdag den 24.
februar til: Lene Jørgensen, tlf. 59 43 91 31
– Ida Møller, tlf. 59 49 89 99 – eller Gunner
Nielsen, tlf. 59 44 18 76.
Tilmelding kan også ske pr. e-mail:
gunner@post3.tele.dk eller skriftligt til
Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300
Holbæk. (Husk at angive ønske om frokost og øvrig forplejning).

PRIS:
• Stævneafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 70
• Kaﬀe/te (form. og efterm.) . . . . . . . . . . . kr. 10
• Frokost (salatbord med glaseret
skinke, kalkun, ﬂutes og smør) . . . . . . kr. 70
(Dvs. i alt 150 kr. pr. person alt inklusive).
NB: Der ydes rabat på stævneafgiften til
studerende på 25 kr. pr. person. Der betales
fuld pris for frokost og kaﬀe.

PÅ D E N
ANDEN
SIDE

Der er meget, det vil være ”slut, forbudt” med i 2012, hvis det radikale
formynderi får overhånd.

I SENESTE NUMMER af Radikal Politik

kræver Camilla Hersom forbud mod reklamer for usunde fødevarer målrettet børn.
Og i Frederiksborg Amtsavis kræver en
radikal folketingskandidat, Mads Dydensborg, et forbud mod såkaldte sukkerreklamer. Det svirrer med radikale forbudsforslag om alt fra parfume til påbudte
cykelhjelme, og moraliserende partifæller
vil begrænse prostitution og porno med
løftede pegeﬁngre. Da Folketinget indgik
forlig om rygeforbud, stod Det Radikale
Venstre som eneste parti udenfor, fordi
man ikke fandt forbudet vidtgående nok.
Det er en trist tendens for os radikale,
der mener, borgerne selv skal have lov til
selv at bestemme over deres eget liv. De
mange radikale forbudsudmeldinger lader
hånt om vores partis socialliberale tradition
for frisind og plads til, at mennesker er forskellige. Efterhånden gyser jeg ved tanken
om, hvor trist og fornøjelsesfattigt livet kan
blive i en radikal forbudsstat år 2012:

Vagter og dufthunde
Mens jeg står under bruseren, standser en ny
lovpligtig afbryder det varme vand efter tre
minutter. Jeg klæder mig på og cykler iført
obligatorisk cykelhjelm til biografen, men
undervejs får jeg en bøde for at overskride
den nye cykelfartgrænse på 20 km i timen
– en regel indført for at beskytte fodgængere, der har forvildet sig ud på cykelstien.

Ved indgangen til biografen kontrollerer
vagter og dufthunde, at jeg ikke overtræder parfumeforbudet i det oﬀentlige rum.
Jeg slipper gennem kontrollen og når endelig frem til mine venner inde i biografsalen. Filmen er allerede så småt begyndt,
for der var kun en enkelt reklame i aften.
De andre var blevet afvist af reklamevogternes råd, der fandt budskaberne usunde,
sexistiske eller miljøskadelige.
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Den radikale
forbudsstat

Slørede sex-scener
Efter ﬁlmen formaner en højttalerstemme os
om ikke at lade os forlede af ﬁlmens sexscene
(der var sløret af censuren) til at opsøge prostituerede bagefter. Fra biografen går vi over
på et af de få tilbageværende værtshuse, som
har overlevet politikernes reguleringsiver. Vi
har mest lyst til gin og tonic, men dropper
det, fordi Danmark har kopieret det norske
forbud mod at sælge spiritus i dobbeltmål.
Det bliver simpelthen for kedeligt. I stedet
tager vi en øl indenfor og en cigaret udenfor.
For guds skyld ikke omvendt!
Måske skulle vi slet ikke klage, for vi må
endnu ryge udenfor. Men kun til Folketinget vedtager et radikalt forslag om at
forbyde al rygning på gader og stræder.
Røgen kan jo slå forbipasserende ihjel, og
rygningen kan lokke unge i uføre.

Sidste omgang
Klokken 23.45 er det sidste omgang. Den
nye bevillingslov forbyder nemlig alkoholudskænkning efter midnat for at beskytte

samfundets svage sjæle mod deres eget
forlystelsessyge sind. Godt jeg har cykel
med, for den sidste natbus kørte klokken 23.30, en regel indført for at beskytte
buschauﬀørernes familieliv. Og taxaer er
blevet forbudt, fordi de bruger for meget
diesel og er usolidariske overfor folk, der
ikke har råd til samme luksus.
Puh, så kunne man godt trænge til en uge
på en sydhavsø uden for den radikale reguleringsivers rækkevidde. Men desværre har den
radikale traﬁkminister lukket lufthavnen efter
støjklager fra parcelhusejere på Amager.
Det eneste, vi kan gøre, er at tage toget
til Malmø. Her er sukker stadig tilladt, så vi
kan svælge os i kaﬀe og kanelboller. Lidt
fornøjelse skal man da have lov at have!

Thomas R. Kristensen er journalist,
MA i political science og medlem
af Det Radikale Venstre.

