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Kære medlem af Radikale Venstre i Vordingborg

Jeg håber alle har haft en god jul. Selv skal jeg bestemt ikke klage. Tid med familien, 
god mad og glade børn...
Der falder ligesom også mere ro på det politiske her i julen. Monstro det skyldes, at 
aviserne ikke udkommer, og at tv kører på nød-bemanding og genudsendelser...? 

Ude i verden er der bestemt ikke ro. Kriserne går ikke over, blot fordi vi spiser 
andesteg og ris á la mande. Folk lider stadig i de krige og konflikter som mennesker 
har startet rundt omkring – og vi skal stadig hjælpe. 
Morten Østergaard var her i december i Mellemøsten, og alle har vel bemærket hans 
realistiske gennemgang af  forholdene i de lande vi modtager krigsflygtninge fra. De 
flygtninge kommer vi til at hjælpe i en lang periode – det kan alle se, og vi skal derfor
satse på at få dem med i det danske samfund fra dag 1. Hvis de kommer her alene i 
første omgang, så lad os bruge muligheden for intensiv sprogundervisning lige fra 
starten, job- og bolighjælp der virkelig batter – så de står stærkt, når familien også 
kommer hertil. Vi må ikke gentage fortidens fejl, hvor de stemmer der konstant råber 
”Send dem hjem!” fik os til at skabe et meningsløst vakuum for sådanne i forvejen 
udsatte mennesker, med store menneskelige omkostninger til følge. 

En anden vinkel på konflikten i Syrien er de unge mennesker, som føler trang til at 
drage i krig for IS. Et af mine debatindlæg i aviserne her i december handlede om 
netop dette.

Der blev i avisen ikke plads til min afslutning – den bliver så eksklusivt for radikale  
medlemmer...: Vi skal passe på, at vi ikke begynder at reagere som USA gjorde efter 9/11 2001. I 
panik at sætte grundlæggende værdier i vores retssamfund over styr. At inddrage folks pas er måske 
ikke ligefrem Guantanamo, men det er et grundlæggende indgreb i den personlige frihed, som man nu 
foreslår kan foretages på dårligt underbygget mistanke alene. Det er ikke et retssamfund værdigt.  Jeg 
ved du kan gøre det bedre, Mette Frederiksen.



Det var så noget af den aktuelle debat, men når vi nu står her ved årets afslutning er 
det også vel også passende at se på 2014 som helhed med radikale briller. 

2014 blev jo året hvor vi skiftede politisk leder. Margrethe rejste sydpå, og Morten tog
over. Jeg har haft - og har - et fortrinligt samarbejde med begge, og kan forsikre, at 
det er en både samvittighedsfuld og dygtig politiker der har taget over. Nogle synes 
måske det var et uheldigt tidspunkt at skifte leder ret kort før et valg, men faktisk var
timingen god: Margrethe har om nogen repræsenteret den økonomisk ansvarlige 
radikale politik – så godt at der er masser af ”ansvarligt” spillerum for en ny radikal 
politisk leder. Det er ikke nogen dårlig situation, at gå ind i en valgkamp i.

Jeg er personligt glad for, at der kom mere fokus på vores sociale profil. Det er noget 
jeg selv har efterlyst på hovedbestyrelsesmøder, og på landsmødet i år. Jeg vil så 
gerne have, at vores (snart gamle) slogan ”Tag ansvar” bliver udvidet med et lille 
”fordi”. Et lille ”fordi” der fortæller alt det vi gerne VIL. Grøn omstilling, socialt ansvar 
for de svage, muligheder for alle. Vi er blevet kendt som det økonomisk meget 
ansvarlige parti – nu skal vi for alvor ud at fortælle, hvad vi egentlig vil bruge 
pengene til...
Jeg glæder mig meget til den valgkamp der kommer i det nye år. Jeg føler, at vi som 
radikale virkelig har baggrunden i orden for at komme med forslag til at forbedre 
vores samfund. Fordi vi allerede har vist ansvar. 

Personligt har mit 2014 selvfølgelig også været præget af folkeskolereformen. Jeg 
sidder selv i skolebestyrelse, har børn i 3. og 6. klasse, og har - synes jeg selv - et 
rigtig godt og tillidsfuldt forhold til lærerne på vores skole. Så jeg kender problemerne
og udfordringerne. Jeg arbejder sådan set selv med at løse dem på vores skole. Man 
behøver ikke være enig med Antorini for at se muligheder i reformen. Som jeg ser 
det, er vores opgave, at få de radikale visioner, man kan se i den nye skole, frem i 
forreste række. At få HELE mennesker ud af skolen, at få fællesskabet og betydningen
af hver enkelt i det fællesskab i forreste række. Og så få givet mulighed for de lokal-
aftaler og hvad ved jeg, der ellers skal til, for at give lærerne rimelige arbejdsvilkår. 
Jeg nærer personligt dyb, dyb respekt for den gode lærer. Det er en af samfundets 
vigtigste funktioner vi taler om! Vi må have genskabt noget tillid her. 

Med ønsket om et rigtig godt nytår, vil jeg slutte med en opfordring til alle om at 
dukke op til medlemsmøde her den 8. januar kl. 19 på rådhuset i Vordingborg.
Som du kan se her er jeg klar til valgkamp – jeg mangler bare lige....DINE input!

Med de bedste hilsner fra Jan – og på gensyn!

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


