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Kære medlem af Radikale Venstre

Foråret er så småt ved at få fat i landet – og det er som om optimismen også breder 
sig mange steder. Lidt mere gang i hussalget. Endnu flere i arbejde. Fine karakterer til
Danmark i de internationale målinger. Man fornemmer en større tro på fremtiden end 
set længe.

Og alligevel er der jo rigtig, rigtig meget arbejde der stadig skal gøres, før Danmark er
kommet op i omdrejninger, og vi for alvor kan få søsat nogle af de store visioner vi 
har for et grønnere og mere holdbart samfund. Flere reformer der skal gennemføres, 
og flere politiske slagsmål der skal tages... Jeg håber så inderligt, at den store 
respekt, der faktisk er for regeringens arbejde – også blandt mange vælgere, der 
traditionelt stemmer på andre partier - at den respekt kan blive vekslet til endnu 4 år 
i regering. Det ville være så ærgerligt at se resultaterne af de sidste års hårde kampe 
blive soldet væk (igen..) af en anden regering, der tænker mere på taburetter og 
populisme. 

Så: Jeg håber du er klar til valgkamp, og at du ser muligheder for at være aktiv 
ambassadør i den kommende tid for Radikale Venstre og for en regering der har 
genoprettet økonomien, vedtaget en ambitiøs klimaplan, oprettet togfonden – og 
meget, meget andet godt. Vi kan alle finde hår i suppen, som vi ikke er vilde med, 
men prøv lige at sætte det i forhold til et VKO flertal...

Apropos hår i suppen – så har vi jo traditionelt et aktivt og kritisk ”bagland” hos de 
radikale. Og det er godt! 
Regeringens nylige fremlæggelse af ”terror-pakken” er vist et meget godt eksempel. 
Det var især forslaget om at Forsvarets Efterretningstjeneste kunne aflytte danske 
statsborgere i udlandet blot med godkendelse af FE's øverste chef, der vakte debat. 
Vores forsvarsordfører Zenia Stampe forsvarede det oprindelige lovforslag, som tillod 
aflytning uden dommerkendelse og skrev til de radikale medlemmer:

”Derfor er jeg ikke bekymret for, at FE vil bruge de nye beføjelser til at overvåge danske statsborgere i 
udlandet, medmindre de vurderer, at det er ekstremister, som udgør en trussel. Jeg mener, det er en 
god og balanceret terrorpakke, som regeringen fremlagde i går. Der er tale om styrkelse af helt 
konkrete målrettede indsatser for at bekæmpe terrortruslen mod Danmark”

Rundt om i baglandet var mange af os uenige med hende. Min lokale forening var en 
af de mange, der indsendte protest til folketingsgruppen om, at man her bryder med 
retsprincipper, som er radikalt hjerteblod.  Her var vi enige med mange jurister og 
andre. Regeringen måtte i sidste ende bøje sig for argumenterne  og dommerkendelse
kom med i teksten. Det viser for mig, at ”baglandet” spiller en uhyre vigtig rolle i 
partiet og i demokratiet – netop ved at kunne spille ind med argumenter og 
nuancering – selv når vores folketingsmedlemmer ikke finder det nødvendigt. 
Det er faktisk en af de ting jer er stolt af ved vores parti: At der ganske ofte bliver 
lyttet til de menige medlemmer. 



Debatten ligger i lige linie med mit 
debatindlæg i aviserne i februar om 
reaktionerne efter skuddrabene i 
København – og jeg synes det viser, at vi 
SKAL spille rollen som kritisk bagland – 
f.eks. når der gives køb på 
grundlæggende menneskerettigheder. 
Vi må gerne vise, at der faktisk er forskel 
imellem regeringspartierne, og at vi ikke er
til fals for populisme eller frygt.

Og nu vi taler om populisme...Så fik vi et 
nyt parti opstillet til folketinget. Uffe Elbæk
og hans alternative flok, bejler åbenlyst til 
de radikale vælgere, ved at love, at han 
kan få 100% radikal politik igennem, med 
bæredygtighed og humanisme - uden at 
man behøver fedte sig ind i dagligdags 
politik…. 
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Jeg synes at ordet ”café-latte populisme” passer meget godt til Elbæks storby-parti! 
Det appellerer – dygtigt må man sige – til vores drømme om, at det hele kan gøres 
meget bedre, meget nemmere og helt anderledes...uden man i øvrigt føler sig 
forpligtet til konkret at anvise hvordan.   

Jeg har på det netop afholdte hovedbestyrelsesmøde opfordret alle medlemmer af 
bestyrelsen til at gå tilbage til deres kredse i hele landet, og gå offensivt ind i 
valgkampen mod de partier, der på den måde kaster om sig med holdninger – uden at
pege på konkrete løsninger. En grøn fremtid, og ærlige politikere f.eks. Det er jo 
radikale mærkesager – og vi kan faktisk vise resultater. Til kamp mod populisme...!  

Jeg er – som I måske nok kan høre - klar 
til valgkamp! Plakater er klistret, 
kampagnevognen har fået luft i dækkene – 
og de første foldere omdeles i postkasser 
her før påske. Jeg har også - som lovet 
sidst - fået oprettet diverse sider på nettet,
hvor man kan læse mere om hvem jeg er 
og hvilken politik jeg står for. 

De adresser står her – og jeg vil blive hjertensglad for enhver kommentar til hvordan 
de sider kan blive endnu bedre. Send mig en mail, hvis der er ting du savner – eller 
noget du synes fungerer dårligt. Du må selvfølgelig også gerne skrive, hvis du bare er
glad ;-) heidebo/radikale.dk og heidebo.dk   

Mange gode radikale hilsner                              
Jan

 Jan Heidebo  Knud Lavardsvej 102   4174 Jystrup  –  heidebo.radikal@gmail.com    

http://heidebo/radikale.dk

