
Kære alle i Radikale Venstre, Vordingborg

Jeg håber virkelig at se jer alle til medlemsmødet på tirsdag den 28/10 på det gamle rådhus i 
Stege. Efter 3 år i regering er der virkelig behov for at få noget inspiration – og måske en god 
opsang – direkte fra græsrødderne i partiet. 

Jeg har i dag (21/10) et debatindlæg i Politiken om Uffe Elbæks nye parti Alternativet. 
Baggrunden er, at han i lørdags i samme avis var ude med fiskesnøren efter – utilfredse - 
radikale vælgere. Mit budskab er kort: Visioner om et nyt samfund hvor ”vækst” ikke er den 
eneste drivkraft, men hvor bæredygtighed og anstændighed er værdier på linie med frihed og 
konkurrence, de visioner behøver man ikke oprette nye partier for at fremme. De findes 
allerede hos de radikale – vel og mærke side om side med ansvar for at få den daglige butik til
at køre. Et ansvar som jeg vurderer at Elbæk på linie med f.eks. Enhedslisten ikke vil tage på 
sig. 

Men vi ved også godt alle sammen, at et regeringssamarbejde tærer på visionerne. Det bliver 
stort set kun den daglige ”husholdning” vi kommer til at repræsentere i pressen. 
Derfor er mit ønske til jer: Duk op på tirsdag og klæd mig godt på som folketingskandidat til 
også at kunne fremme jeres visioner om et Danmark i fremtiden. Jeg har naturligvis mine 
egne bud. Og de handler både om bæredygtighed og anstændighed, kan jeg vist godt afsløre. 

Jeg har opfordret til en udvidelse af vores kendte slogan ”Tag ansvar” til i stedet at hedde ”Tag
ansvar – fordi…” Og ”fordi” - det omfatter netop vores visioner. Vi laver reformer – fordi… Ja, 
f.eks. fordi vi vil have råd til en god socialpolitik, når vores børnebørn er blevet gamle. 
Vi er i det hele taget så hamrende ”ansvarlige” fordi vi vil noget andet og mere med 
samfundet. Det skal vil aldrig glemme – og heller ikke glemme at gøre opmærksom på.
Jeg glæder mig virkelig til jeres bud på hvad vi skal bruge alt vores ansvar til!

Som I nok har set, kommer Birgitte også og fortæller om det kommunale – og Karen Melchior, 
som var opstillet til EP-valget, giver også sit bud på hvad temaerne ved det kommende 
folketingsvalg bliver. Så der bliver rig mulighed for at diskutere de aktuelle emner på alle 
planer! 

vi ses i Stege

på gensyn

Jan Heidebo
Kandidat til Folketinget i Vordingborgkredsen

Efterårsferie? Borgcenteret i Vordingborg, naturligvis.... 
 


