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intet over og intet ved siden af 
vores frihedsrettigheder

lige som man troede, at muhammed-krisen var 
et overstået kapitel, har de reaktionære islami-
stiske fundamentalister, herhjemme og i 
udlandet, igen rustet sig til en kulturkamp mod 
ytringsfriheden.

pet afslørede i starten af februar, at herboende 
tunesere planlagde at myrde den danske karika-
turtegner, kurt Westergaard, som stod bag en 
af de berømte muhammed-tegninger. det fik 
stort set den samlede danske dagspresse til at 
genoptrykke muhammed-tegningerne for at 
informere, om hvad sagen drejede sig om og for 
at forsvare ytringsfriheden. det var medvirkede 
til, at danmark i de efterfølgende dage 
oplevede de værste bølleoptøjer i nyere tid. der 
blev antændt mere end 700 brande over hele 
landet. biler, containere, skoler og daginstitu-
tioner gik op i røg, og politiet foretog over 100 
arrestationer – alle muslimer med indvandrer-
baggrund. enkelte helt ned til 13 års alderen, 
hvilket afspejler et nærmest utilgiveligt foræl-
dresvigt. 

ytringsfriheden er kernen i vores demokrati. 
der er intet over og intet ved siden af vores fri-
hedsrettigheder. hverken bølleoptøjer, afbræn-
dinger af dannebrog eller trusler om boykot af 
den danske eksport kan knægte vores forsvar af 
frihedsrettighederne. fundamentalisterne skal 

vide, at danskerne står sammen. ytringsfrihe-
den er ikke til forhandling.

derfor er det beskæmmende at opleve, hvordan 
hitz but tahrir, via en ophidset demonstration, 
opildner til kamp mod vores værdier. det er de-
mokratiets styrke, at det tillader demonstratio-
ner og ytringer imod selve demokratiet. 
Normalt har jeg heller ikke nogen problemer 
med anti-demokratiske ytringer. men hvis rigs-
advokaten mener, at hitz but tahrir er en 
voldelig organisation, hvis fundament strider 
imod grundloven, vil jeg ikke tøve et sekund 
med at arbejde for at få kendt organisationen 
ulovlig. i sidste ende er det naturligvis op til 
domstolene at afgøre, om organisationen kan 
tvangsopløses.

muslimer skal, som alle andre i dette land, 
have lov til at dyrke deres religion. men religio-
nen hører i sin aggressive udtryksform ikke til i 
det offentlige rum. den måde at blæse til kul-
turkamp er ikke bare udansk. den er et anslag 
imod vores grundlæggende værdier, og derfor 
skal svaret fra både politiet og fra politisk side 
være resolut og kompromisløst.

venlig hilsen

bendt bendsen

danmark har igen fået hovedrollen i en international værdikamp.
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McCain var totalt undertippet i starten, men 
kom så fra baghjul i New Hampshire og har 
siden ryddet enhver modstander til side 
med sit ”straight talk” til vælgerne. 
Han siger tingene lige ud, og han møder 
sine vælgere i øjenhøjde.

den konservative pressechef, frank korsholm, 
møder hillary Clinton, da hun gjorde stop 
undervejs på den lange valgturné. 

Chelsea følger med kampagne-
bussen rundt og supporter mor i 
valgkampen. 

mcCain, som skal 
forsøge at løfte den 
republikanske arv.

barak obama 
har tilført den 
amerikanske 
valgkamp en 
ny retorisk 
dimension. på 
det punkt står 
obama klart 
svagere.



 Man kan ikke undgå at blive impo-
neret og lade sig rive med af den 
amerikanske valgkamp. hvor vi i 

danmark har en intens valgkamp på ca. 3 
uger, så er de amerikanske præsidentkan-
didater på landevejene i op mod et år med 
hundredvis af vælgermøder og konstant 
rullende tv-kameraer.

det er verdens mægtigste embede, der 
kæmpes om i disse måneder i usa. det er 
et valg, som har det hele. der er action og 
spænding. der er følelser, tårer og intriger i 
et drama, som var det skrevet af de bedste 
hollywood-forfattere.

sammen med en række nuværende og 
forhenværende politiske rådgivere var 
jeg starten af januar en lille uge i New 
hampshire for at følge primærvalget på 
tætteste hold. det blev til et par møder 
med John mcCain og tre møder med barack 
obama og hillary Clinton, hvor toppen af 
kransekagen blev et tilfældigt møde på en 
kaffebar og lidt ”small talk” med hillary og 
datteren Chelsea, som har været en trofast 
følgesvend under den lange valgkamp.

karimatisk krigsveteran
det ligger nu fast, at det bliver mcCain, 
som skal forsøge at løfte den republikanske 
arv. han er 71 år, karismatisk og gammel 
krigsveteran. han har stadig synlige 
mén efter fem års tortur i fangelejrene i 
vietnam. vælgerne har derfor let ved at se 
ham i rollen som ”commander in chief.

han var totalt undertippet i starten, men 
kom så fra baghjul i New hampshire og 
har siden ryddet enhver modstander til side 
med sit ”straight talk” til vælgerne. 

han siger tingene lige ud, og han møder 
sine vælgere i øjenhøjde. her er ingen 
uldne svar. spørgsmål fra vælgerne bliver 
besvaret kontant, og han indleder gerne 
lange diskussioner med vælgerne. 

mcCain er ikke så konservativ, at det 
gør noget! han er midtsøgende og går ty-
deligvis efter de uafhængige vælgere, som 
svinger mellem de to partier.

samme vælgersegment har obama. 
hans konstante mantra er håb og foran-
dring - og budskabet trænger ind. som 
tilskuer kan man ikke undgå at blive revet 
med af hans taler.

i kulissen 
venter Chelsea
Hillary ledsages ofte af både Bill og Chelsea. Hun bruger en 
god times tid til spørgsmål og debat med vælgerne.

Obama tager ikke mod 
spørgsmål og går derfor ikke 

i direkte dialog med sit 
publikum. Det vil kun forstyr-

re hans politiske skønsang. 

obama er en blanding af en rockstjerne 
og en vækkelsprædikant. han pisker en 
stemning i vejret, og han har publikum i 
sin hule hånd. han er blevet beskyldt (af 
bill og hillary) for at stjæle fra andres 
taler. ikke mindst fra martin luther king 
og J.f. kennedy. det ændrer dog ikke på, at 
obamas taler er politisk popmusik, når det 
er bedst. 

politisk retorik
der er således ingen tvivl om, at obama 
har tilført den amerikanske valgkamp en 
ny retorisk dimension, som mange år frem 
bliver inspiration for spindoktorer og tale-
skrivere i hele verden.

over for obamas moderne retorik står 
hillarys mere klassiske fremtoning. alle 
har en mening om Clinton-familien, og den 
giver ikke plads til mange nuancer. enten 
hader man dem, eller også elsker man dem. 
hillary er ingen undtagelse. 

på vælgermøderne, hvor hillary ofte 
ledsages af både bill og Chelsea, bruger 
hun en god times tid til spørgsmål og debat 
med vælgerne.

som mcCain er der gods i hende. hillary 
er skarp og kontant. en sundhedsreform for 
alle amerikanere er hjerteblod for hende. 
derfor gør hun sig godt på vælgermøderne, 
da usa er fyldt med skæbner, der har 
været i klemme mellem sundhedssystemet 
og forsikringsselskaberne. det giver hillary 
substans.

på det punkt står obama klart svagere. 
han tager ikke mod spørgsmål og går 
derfor ikke i direkte dialog med sit 
publikum. det vil kun forstyrre hans 
politiske skønsang. 

i november bliver det afgjort. obama er 
midt i fyrrene og har fremtiden for sig. det 
er derfor næppe sidste gang, man kommer 
til at høre fra ham, selv om det glipper 
denne gang. for mcCain er det første og 
sidste gang har får forsøget. hillary har 
passeret 60 år. misser hun forsøget i år, er 
det også slut for hende. 

men måske ikke for Clinton-familien. for 
i kulissen venter Chelsea.

valgkamp i usa  / 5

de 
amerikanske præsident-kandidater er på landevejene i op mod et år

tekst    Frank Korsholm, Pressechef
foto     Frank Korsholm, Pressechef, SXC
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skrap dame
på borgernes side
den primære grund til at vi sætter folk i fængsel er 
ikke, at vi tror det nødvendigvis gør dem til bedre 
mennesker – vi gør det af hensyn til offeret, til offerets 
familie og af hensyn til alle de lovlydige borgere. 
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 D
iskussionen er højlydt 
inde på lene espersens 
store ministerkontor 
denne fredag formiddag 
– hvorfor finder de nye 
hjemmerøverier sted? Er 
det tilfældige mennesker, 
det går ud over? Hvem 

står bag? Justitsministeren, hendes departe-
mentchef og to embedsmænd vender nattens 
hjemmerøveri, der oven i købet har fundet 
sted på ministerens hjemmebane, Harken, en 
landsby i det sydlige Vendsyssel. En presse-
meddelelse med overskriften ’Strenge straffe 
for røveri i private hjem’ er ved at blive gjort 
klar.

”Skal der ikke stå ’strengere’,” spørger mini-
steren sin spindoktor, da de drøfter udkastet, 
men de bliver enige om, at ’strenge’ dækker 
bedst.

Og strenge straffe er jo netop blevet Lene 
Espersens brand – hun betegnes som justits-
ministeren, der ikke kan se en straframme 
uden at hæve den. Hun er regeringens sled-
gehammer, der ikke alene skal stå for lov 
og orden, men som også skal sikre tryghed 
i gaderne, i nattelivet, hos nervøse forældre 
og i samfundet som sådan. Men hvad synes 
hun selv er det vigtigste, hun indtil nu har 
foretaget sig som konservativ justitsminister?

”Jeg tror, det vigtigste er at sikre hensynet til 
den almindelige borgers retsfølelse – det skal 
altid være i højsædet. At sikre at vores lovgiv-
ning udvikler sig i takt med tiden – det er jo 

rigtig konservatisme: at forandre for at bevare. 
Hvis strafniveauet viser sig at være for lavt – 
for eksempel, hvad angår sexforbrydelser mod 
børn – så er det bare om at sætte straffen op. 

Jeg hører tit folk sige: ’Lene, du har sat folk 
i fængsel, og de ryger meget længere tid i 
fængsel, efter du er blevet justitsminister, 
men der er jo ingen mennesker, der bliver 
bedre mennesker af at være i fængsel’. 

Til dem vil jeg sige, at den primære grund 
til at vi sætter folk i fængsel er ikke, at vi tror, 
det nødvendigvis gør dem til bedre mennesker 
– vi gør det af hensyn til offeret, til offerets 
familie og af hensyn til alle de lovlydige 
borgere. Vi viser, at der er forskel på folk, der 
overholder loven og dem, der bryder den. 

Men den gode historie er faktisk også, at 
Danmark er blandt de bedste i verden til at 
gøre folk til lovlydige borgere, når de har været 
i fængsel. 

Vi har nu 42 behandlingsprogrammer for 
folk, der har været i fængsel – det er jo ikke 
nok at sætte folk i fængsel i 6-7-8 år, vi skal 
også gerne sikre os, at de ikke begår en ny 
forbrydelse, når de kommer på fri fod,” siger 
Lene Espersen.

skrap dame
på borgernes side

Men du har fået ry for at være en 
skrap justitsmoster, der sætter 
straffene op og op – er det fortjent?
”Det håber jeg da!” - stor latter.

Du er glad for ryet?
”Jeg har det fint med det. For min linje er kon-
sekvent. Men det er også meget fortegnet, 
for faktum er, at jeg og regeringen bruger 
utrolig meget tid på forebyggelse. Det nytter 
jo ikke noget, at vi udelukkende straffer. For 
mig at se er det en kerneydelse, at vi som 
samfund forsøger at forhindre, at folk bliver 
kriminelle og samtidig hjælper de kriminelle 
på ret kurs igen, når de er trådt over stregen. 
Det er bare ikke så tit, der bliver skrevet om 

de historier i pressen. Det første man oplever, 
når der sker noget er jo, at pressen ringer for 
at høre, hvordan vi vil straffe de kriminelle. 
Så for at svare på dit spørgsmål: Ja, jeg har 
det fint med mit ry, men folk skal bare ikke 
tro, at jeg kun går op i straf. Sådan er jeg ikke. 
Tværtimod. For mig er det en balance mellem 
forebyggelse og straf. Og endelig skal man 
jo også huske på, at mange af de initiativer, 
regeringen har for forebyggelse, ligger under 
Velfærds-, Integrations- og Undervisningsmini-
steriet, så det er ikke altid, at jeg får lov til at 
stå som fortaleren for regeringens mere bløde, 
forebyggende kurs – selvom jeg går meget op 
i forebyggelse og står bag flere programmer, 
der tjener netop det formål”

Hvorfor har det været nødvendigt med 
en hård kurs?
“ Straffeloven skal gerne afspejle, hvordan 
vi som samfund ser på etik og moral. Og 
der nytter det altså ikke noget at sige, at 
økonomisk kriminalitet ikke er så slemt. For 
det kræver jo virkelig, at man bruger sin 
hjerne til at udtænke, hvordan man snyder 
samfundet, og der kan jeg godt forstå, at man 

skal mange år i fængsel. Men samtidig må jeg 
også sige, at vi lever i et samfund, der sætter 
den personlige frihed samt kvindens ligestil-
ling og seksuelle frihed i højsædet, og der 
er det vigtigt, at man kan se den personlige 
integritet, respekten for det enkelte menneske 
i straffelovgivningen. Så alt det med at straf 
ikke nytter, preller af på mig. Det er vigtigt, at 
man i straffelovgivningen kan se, at forbrydel-
ser mod mennesker er noget, vi ser på med 
stor strenghed. Når folk så kommer i fængsel, 
skal vi nok gøre, hvad vi kan for at gøre dem 
til bedre borgere, men i fængsel, det skal de 
kriminelle.

Dét er min grundlæggende, konservative 
tilgang til det, og det er der heldigvis blevet 
meget stor opbakning til i folketinget. Der er 
jo sket det helt fantastiske, at efter vi Konser-
vative igennem 70’erne, 80’erne og 90’erne 
forgæves kæmpede for at skærpe en masse 
lovgivning, så ændrede Socialdemokraterne 
holdning, efter at jeg var blevet justitsminister 
– de kunne godt se, at det var uholdbart at 
køre deres slappe retspolitik, og de har sådan 
set bakket op omkring al min lovgivning lige 
siden. Nu kommer jeg jo snart med en stor 
strafskærpelsespakke omkring våbenloven 
– der skal være strengere straffe for at bære 
skydevåben, varetægtsfængsel for at bære et 
skydevåben på gaden og fængsel første gang 
man bliver taget med ulovlig kniv – det vil SF 
og de radikale også støtte!

 Så der er faktisk en bevægelse i retning af 
at det gamle dogme om, at straf ikke virker, 
er blevet afløst af, at det er helt i orden at 
samfundet signalerer, at der er noget, vi bare 
ikke vil acceptere.”

Så det er ikke ligegyldigt, om det er 
en Konservativ eller en anden borger-
lig, der sidder som justitsminister?
”Det mener jeg bestemt ikke. Det er vigtigt, 
at der sidder en person på posten, som kan 
slå hårdt ned på de kriminelle, 
men som samtidig også tør sige 
fra, når forslagene bliver for 
vidtgående. Vi skal også passe 
på, at vi ikke sætter vores rets-

Jeg tror, det vigtigste er at sikre hensynet til 
den almindelige borgers retsfølelse – det skal 
altid være i højsædet.

straffeloven skal gerne 
afspejle, hvordan vi som 

samfund ser på etik og 
moral. og der nytter det 

altså ikke noget at sige, at 
økonomisk kriminalitet ikke 

er så slemt.

Fortsættes 
næste side
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vi skal køre en 
nul-tolerancekurs over 

for dem, der træder ved 
siden af. de skal 

mærke, at samfundet 
handler konsekvent 

over for dem.

resolut og konsekvent ind, så skal vi heller 
ikke overdrive problemstillingen, så folk går 
rundt og tror, at situationen er værre, end den 
rent faktisk er. Og det er ikke farligt at færdes 
i det danske samfund! Man kan færdes ude 
både om aftenen og om natten, uden at der 
er den store sandsynlighed for, at man bliver 
overfaldet. Det er jo typisk unge mennesker, 
der begår kriminalitet, men der er færre og 
færre unge, der begår kriminalitet. De er 
langt mere lovlydige, end vores generation 
var. Men tilbage er en lille hård kerne, som 
bliver mere og mere kriminelle, og som hver 
især begår mange forbrydelser. Det er blandt 
andet derfor, jeg har nedsat Ungdomskom-
missionen, for samfundet har ikke et godt nok 

værn i forhold til de helt unge, som starter 
en kriminel løbebane, måske som 8-9-årige, 
og som ender som forhærdede forbrydere og 
begår røverier som 12-13-årige. Vi ser det med 
pigebander nu, og det har jo noget at gøre 
med, at der er en lidt anti-autoritær strømning 
blandt unge mennesker, og så tror jeg person-
ligt, at de behandlingstilbud, vi har, simpelt-
hen ikke er gode nok – hverken til pigebander-
ne eller dem, der bliver forhærdede kriminelle 
i en tidlig alder. Og så er der et meget stort 
problem i forbindelse med forældreansvar.

Mange forældre gør rigtigt meget ud af at 
lære deres børn, hvad der er rigtigt, og hvad 
der er forkert. Men vi har fået et samfund, 
hvor begge forældre arbejder, og hvor børnene 
opholder sig i institutioner fra de er babyer til 
de er voksne, og ulempen er, at de er så lidt 

sammen med deres forældre. Og dér tror jeg, 
at mange forældre glemmer, at det er deres 
opgave at opdrage deres børn.”

Men der er også mange, der kommer fra 
indvandrer- og flygtningefamilier. De er 
jo overrepræsenterede i kriminalstati-
stikken, og deres børn går jo netop ikke 
i vuggestuer og børnehaver.
”Nej, men der er så det andet problem, at der 
nogle gange er nogle kulturelt betingede fa-
miliemønstre, der gør, at nogle børn får lov til 
at gå alt for meget for sig selv. I nogle kulturer 
er det sådan, at pigerne opdrager man på - de 
skal være jomfruer, de skal opføre sig ærbart 
- mens drengene er overladt til sig selv. Og 

hvis en 8-9-årig dreng får at vide, at han er en 
lille mand, han skal tage vare på sig selv og 
ikke får nogen som helst form for vejledning 
og hjælp fra sine forældre til at vide, hvordan 
man agerer i et samfund, så er der tendens 
til, at de lader sig trække med i alt muligt, der 
ikke er særligt smart. Enten af storebrødre 
eller ældre kammerater.

Jeg tror, der er to hovedforklaringer på, at 
de etniske grupper har en meget stor over-
repræsentation i statistikken: Den ene er, at 
ikke alle forældre er lige opmærksomme på, 
hvor vigtigt det er, at man overholder reglerne 
og lovene i det samfund, man er i. Og det 
andet er, at folkeskolen på mange måder har 
fungeret alt for dårligt. Det har betydet, at 
mange af de unge ikke har en ordentlig ud-
dannelse. De har ikke lært at læse, regne eller 
skrive. Og så er det tillokkende at lade sig 
trække ud i kriminalitet, hvis de ikke tror på, at 
de kan få et job.

For mig at se handler det om både at få 
gang i integrationen – at få begge forældre 
ud i samfundet – og så at sørge for, at fol-
keskolerne bliver mere opmærksomme. Til 
gengæld skal samfundet være benhårdt 
over for de unge, som træder ved siden af. 
Jeg tror, at for meget sniksnak og for meget 
socialmedarbejder-tilgang ikke fungerer over 
for alle grupper – der er nogle steder behov for, 
at man går lidt mere konsekvent til værks og 
for eksempel tvangsfjerner børn fra hjemmet, 
hvor forældrene ikke magter opgaven. Man ser 
jo tit den tendens, at storebror er kriminel og 
forældrene gør ingenting, og så smitter det af 
på lillebroren.”

Og der er flere lillebrødre end store-
brødre, så problemet kan vel godt gå 
hen og eksplodere, som vi så det med 
de omfattende ildspåsættelser over 
hele landet i midten af januar?  
”Det er rystende og bekymrende med den 
slags uroligheder. Det er helt uacceptabelt, 

Ikke alle forældre er lige opmærksomme på, 
hvor vigtigt det er, at man overholder reglerne 
og lovene i det samfund man er i.

samfund over styr. Og jeg synes egentlig, at vi 
har fundet en meget fin balancegang mellem 
både at styrke den enkeltes retssikkerhed 
og samtidig sikre, at vi har et velfungerende 
samfund.”

Sker det nogensinde, at du selv føler 
dig utryg i Danmark?
”Nej, det gør det ikke, og selvom jeg modtager 
breve fra folk, der ikke altid er lige glade for 
de ting, jeg gør, så føler jeg mig ikke utryg på 
noget tidspunkt. De tryghedsundersøgelser, 
der er blevet lavet i et par årtier viser også, 
at den danske befolkning føler sig mere og 
mere tryg. Og det har jo noget at gøre med, at 
der er færre og færre, der bliver udsat for en 
forbrydelse. Så det danske samfund er blevet 
mere trygt set med befolkningens øjne.”

Men er det ikke lidt mærkeligt, for 
statistikken viser jo også, at antallet 
af anmeldelser om vold stiger, og det 
er vel vold, folk er mest bange for?
”Set med mine øjne, er det en god tendens, 
at anmeldelserne er steget. For grunden til 
at der er flere, der anmelder vold i dag end 
for bare fem år siden, er, at folk bare ikke vil 
finde sig i det! Den gruppe, hvor voldsanmel-
delserne er steget mest, er hos de offentligt 
ansatte – typisk socialarbejderen, buschauf-
føren, togføreren. Hvor de før i tiden vendte 
ryggen til, måske fordi de vidste, at straffen 
bare var en løftet pegefinger, så finder de sig 
ikke i det i dag. De anmelder det, og typisk vil 
den person, der begår vold, få en ubetinget 
frihedsstraf.”  

Hvad med tryghed i gaderne – det 
pæne Strøget er jo snart det farligste 
sted i Danmark?
”Det er det sådan set ikke, selvom der har 
været et par episoder, som har fyldt meget 
i medierne. Det frygtelige knivoverfald, hvor 
en ung mand på 19 år mistede livet, er selv-
følgelig noget, der skaber en umiddelbar 
utryghed. Men ser man tilbage på det sidste 
år, så har der ikke fundet så mange overfald 
sted på Strøget. Og selvom vi skal sætte 
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at man opfører sig sådan i et demokratisk 
samfund. Vi skal køre en nul-tolerancekurs 
over for dem, der træder ved siden af. De skal 
mærke, at samfundet handler konsekvent 
over for dem. De skal stilles for en dommer 
og gøres ansvarlige for deres handlinger. Det 
bliver en negativ spiral, der starter, for så 
bliver det forskellige etniske grupper, der lige 
pludselig er overrepræsenterede i kriminalsta-
tistikkerne, og det bliver så noget, der bliver 
diskuteret i befolkningen, og så bliver det stig-
matiserende, og så ender det med, at vi får 
flere parallelsamfund. Vi må undersøge, om 
der er behov for nye initiativer. Kan vi gøre for-
ældrene økonomisk ansvarlige, så har de altså 
et meget større incitament til at forhindre, at 
deres børn render rundt og brænder biler af i 
gaderne, og så skal vi give kommunerne bedre 
incitamenter til at tage hånd om de unge…”

Hvad virker bedst på problemet – pisk 
eller gulerod?
”Jeg tror på begge dele. Når man starter et 
forløb, skal man starte med gulerod, man 
skal starte med at inddrage forældrene, med 
at forsøge at hjælpe de unge, der kan ende i 
noget snavs. Det er vigtigt både at køre den 
hårde model med nul tolerance og konsekvens 
og samtidig også sige, at vi bliver nødt til at 
påtage os et ansvar for at sikre, at de unge 
får gode klubtilbud, uddannelsesmuligheder, 
lektiehjælp og generelt gode omgivelser at 
bo i. Under valgkampen var den konservative 

valgbus forbi en rigtig spændende amatør-
bokseklub i Viby ved Århus, og det var vildt 
spændende, for mange at de unge dér sagde, 
at hvis de ikke kom og boksede, ville de kede 
sig og ikke have noget sted at være, og så 
ville de blive kriminelle.

Men så er der nogen, der er uden for pæ-
dagogisk rækkevidde, som griner og siger 
’hahaha, hvad gør det danske samfund, når 
jeg røver? 

Det tilbyder mig en gratis billet til fodbold-
klubben’. Og dér tror jeg, at man skal bruge 
noget, der ligger tættere op af deres kultur, 
altså nogle lidt skrappere foranstaltninger, hvor 
det kan være pensionerede fængselsbetjente 
eller politifolk, som simpelthen mandsopdæk-
ker dem. Og derfor er Ungdomskommissionen 
i gang med at se på, hvad man gør i andre 
lande. For man må erkende, at over for nogle 
grupper virker en rimelig fast hånd, og det 
kan være første skridt til, at de får noget ro 
på deres tilværelse, for mange af dem har jo 
ikke haft nogen rammer eller krav, de har bare 
kunnet gøre, som de ville.”

Du siger, vi er blevet mere trygge, 
men er der ikke samtidig sket en forrå-
else – vi ser kriminalitet, vi ikke før 
kendte: gamle med rollator får røvet 
deres penge, pigebander, skudopgør, 
knive…
”Jo, der er sket en forråelse på nogle områder, 
og det har jo dels noget at gøre med den in-
ternationale udvikling, at der er internationale 
bander på tværs af grænserne, det er blevet 
nemmere for de kriminelle netværk at samar-
bejde på tværs.”

Hvad kan man gøre ved det?
”Vi har gjort det, at vi har lavet en særlig 
indsats mod organiserede bander, ligesom vi 
gjorde mod rockerne i sin tid. Vi overvåger alle 
banderne, og samtidig har vi samarbejde i EU 
med Europol. For både når det gælder trickty-
veri og hjemmerøvere, så er der tale om krimi-
nelle, der rejser rundt mellem landene.”

Er dit job ikke lidt at sammenligne 
med at stoppe huller i et dige: Hver 
gang du har stoppet en form for 
kriminalitet, dukker en ny – for eksem-
pel hjemmerøverierne – op?
”Jo, noget af det er lidt digelapperi – nye 
typer forbrydelser dukker op. Som nu det at 
bekæmpe rockerkriminalitet – det betyder så, 
at der dukker andre bander op i stedet. Og de 
kører rundt og skyder med skydevåben, mens 
de sætter sig på præcist det samme område, 
nemlig narkoen. Så når man med succes har 
bekæmpet én gruppe, dukker en anden op.”

Er det ikke frustrerende?
”Nej, det er det ikke, for der er også rigtig 
mange succeshistorier. Det, jeg er rigtig stolt 
over, er det kriminalpræventive arbejde, SSP-
samarbejdet, og det forebyggende arbejde. Og 
der er simpelthen så mange succeshistorier.”

Til gengæld er der en del, der ikke kan 
finde ud af, hvor politiet er blevet af 
efter politireformen…
”Ja, jeg har været lidt ked af, at der har været 
så mange historier om det. For politiet er 
derude, der er ikke færre betjente på patruljer, 
tværtimod. Men der er en frustration i politiet, 
fordi mange af dem har fået nye opgaver, 
og så er der nogle, der føler en usikkerhed 
i deres hverdag. Men nu skal folk, der har 
passet telefon og aldrig været på patrulje i 
weekenden, ud og patruljere, og for dem er 
hamrende irriterende. Og det giver negative 
historier, men i over 90 procent at tilfældene 
har det ikke noget med politireformen at gøre. 
Og endelig kører Socialdemokraterne og Dansk 
Folkeparti på at bestemte offentlige grupper 
skal have mere i løn, og politifolkene føler sig 
ekstremt glemte. Men jeg tror 2008 bliver et 
stabiliseringsår, hvor befolkningen kommer til at 
opleve et mere synligt og et mere tilfreds politi.”

tekst    Henrik Winther
foto     Ulrik Jantzen DAS BURO, SXC
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 Konservative kommunalpolitikere skal 
styrkes i samarbejdet på tværs af kom-
munegrænserne. Gode ideer og erfarin-

ger med konservative resultater i én kommune 
kan blive fødselshjælpere til konservative sejre 
i andre. Ligesom en styrket kontakt til folke-
tingsgruppen vil være vigtig. Det er grunden 
til, at der som noget nyt på den årlige kom-
munalkonference blev opstartet kommunale 
netværk inden for områderne: social og 
sundhed, beskæftigelse/integration, børn/
unge, samt teknik og miljø. 

aktive kommunalpolitikere
Netværkene afspejler, at kommunalpolitikere 
arbejder med alt fra skolesammenlægninger 
og tvangsfjernelse af børn til anlæggelse af 
cykelstier og aktivering af ledige. Og derfor 
skal netværkene netop være med til at skabe 
et rum for udveksling af idéer og erfaringer 
– både med hinanden og med folketingsgrup-
pen.

På konferencen var der livlig debat i net-
værksgrupperne, hvor blandt andet klimami-
nisteren drøftede indsatsen for øget bæredyg-
tighed i kommunerne, og sundhedsministeren 
diskuterede forebyggelsesindsatsen med det 
kommunale bagland. 

Ved evalueringen af konferencen blev der 

kommunalkonferencen og 
opstart af kommunale netværk

seNd diNe forslag 
•  Hvis du har nogle forslag til, hvordan 

vi arbejder videre med de kommunale 
netværk, er du velkommen til at 
kontakte vores kommunalpolitiske 
medarbejder tina gonzález-schelbeck, 
på kftigs@ft.dk

tekst + foto   Tina Gonzáles-Schelbeck

udtrykt tilfredshed med mødeformen, fordi 
den styrker muligheden for debat og kontakt 
med andre kommunalpolitikere. Der var derfor 
stor opbakning til fortsættelse af arbejdet med 
opbygningen af netværkene.

”Det er jo vigtigt for partiets sammen-
hængskraft, at der er en aktiv dialog og tæt 
kontakt mellem folketings- og kommunal-
bestyrelsesmedlemmerne og et godt sam-
arbejde hen over kommunegrænserne. Vi er 
simpelthen nødt til at befinde os i den samme 
virkelighed for at kunne forstå hinanden lokal- 
og landspolitikere imellem, men også dyrke 
og udnytte erfaringerne, som er forskellige 
alt efter, om man er i “regering” eller op-
position i den enkelte kommunalbestyrelse” 
udtaler borgmester og formand for partiets 
kommunale organisation, Mads Lebech.

Han fortsætter; ”Vi vil i Det Kommunale 
Forretningsudvalg fortsætte arbejdet med at 
opbygge de kommunale netværk, som blev 
startet op på kommunalkonferencen. 

Det er utroligt vigtigt, at en række kom-
munalpolitikere har sagt ja til at trække slæbet 
med at være tovholdere inden for hvert deres 
område. 

Det giver en solid forankring i den “virkelige 
kommunale verden”, men også et større 
potentiale ved at samle det bedste fra hver 

De kommunale netværk afspejler, at kommunalpolitikere arbejder med alt fra skolesammen-
lægninger og tvangsfjernelse af børn til anlæggelse af cykelstier og aktivering af ledige.

enkelt tovholders egen politiske hverdag, og 
dermed flere kort at spille med.”

valg og genvalg
Udviklingen af de kommunale netværk vil 
blive udbygget med blandt andet en netværks-
konference senere i år, en styrkelse af den 
virtuelle platform og arbejdet med at få afsat 
tid til partigruppemøder i tilknytning til eksem-
pelvis KL’s temamøder.  

Konferencen betød også genvalg til tre 
medlemmer af Det Kommunale Forret-
ningsudvalg, nemlig udvalgsformand Søren 
Pape, borgmester Rolf Aagaard-Svendsen og 
borgmester Kurt Hockerup. Endvidere blev 
borgmester Kurt Hockerup genvalgt til partiets 
hovedbestyrelse.

møde i netværket for 
social- og sundhed.

oplæg om 
folkeskolens fremtid 
ved uddannelsesord-

fører henrik 
rasmussen

møde i netværket for 
beskæftigelse og 
integration.
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 Vi snakker alt for meget om problemerne 
– det er det, der kommer i medierne – i 
stedet for at fokusere på, og lære af, 

de gode eksempler’. Ordene er integrations-
konsulent, tolk og foredragsholder Esma Birdis 
på dette års udgave af den årligt tilbageven-
dende konservative kvindekonference. Konfe-
rencen fandt sted i januar, i en næsten fyldt 
Fællessal på Christiansborg, under temaet: 
Integration af etniske minoritetskvinder – ud-
fordringer og muligheder.

Helle Sjelle er landsformand for Det Konser-
vative Kvindeudvalg og var efter arrangemen-
tet en meget tilfreds værtinde. Som integrati-
ons- og ligestillingsordfører havde Helle valgt 
den oplagte mulighed for netop at kombinere 
sine fokusområder i Folketinget på dette års 
kvindekonference. Esma Birdis udsagn illustre-
rer meget præcist det, der netop var Helles 
udgangspunkt for årets kvindekonference – at 
tage fat i de gode eksempler på integration 
og lære heraf. Derfor er det også Helle Sjelles 
intention at tage de mange gode erfaringer og 
pointer, som dagens oplægsholdere bragte på 
bane, med i hendes videre arbejde som inte-
grationsordfører.

udfordringer og muligheder
På konferencen var der særligt fokus på de 
udfordringer og muligheder, der eksisterer 
i mødet mellem indvandrerkvinderne og 
virksomhederne, samt på kulturelle værdier 
og familiemønstre, der både kan begrænse 
og fremme integrationen af etniske minori-
tetskvinder. En række veloplagte oplægshol-
dere bidrog med humor og stor indsigt med 
indspark til integrationsdebatten.

Anette Ridder, projektkoordinator i ISS, 
præsenterede ISS som et godt eksempel på 
en virksomhed, der har formået at gøre en 
betydelig indsats for integrationen. Virksom-
heden har formået at skabe et rekrutterings-
forløb, der har betydet, at mange indvandrer-
kvinder – og mænd, for den sags skyld – er 
blevet vellykket integreret på det danske 
arbejdsmarked. Hos ISS mener man, at deres 
succes primært består i det kombinerede fokus 
på kompetenceudvikling, sprogundervisning 
og sidemandsoplæring af den enkelte indvan-
drer. Sidstnævnte indebærer, at den enkelte 
indvandrer bliver tilknyttet en person på 

det handler 
om at slå rødder

arbejdspladsen, der har ansvar for at oplære 
og vejlede denne. ISS har endvidere en mål-
sætning om opkvalificering af 300 nye ledere 
med anden etnisk baggrund senest i 2011.

familien i centrum
I forbindelse med integration af kvinder med 
indvandrerbaggrund på arbejdsmarkedet poin-
terede integrationskonsulent Esma Birdi, at 
det er vigtigt at have in mente, at indvandrer-
ne typisk kommer fra kollektivistiske samfund, 
med særlige hierarkier, mens det danske 
samfund er et individualistisk samfund. Dette 
har særlig betydning for indvandrerkvinderne, 
fordi beslutninger tages i familien og ikke 
af kvinden alene. Et eksempel kunne være, 
at det er i orden for familien, at kvinden får 
arbejde i et køkken, men ikke i Tivoli, fordi 
dette er et forlystelsessted. Pointen er, at det 
er uhyre vigtigt at have øje for hvilke værdier 
og normer, den enkelte indvandrer og dennes 
familie har med i bagagen, når der skal findes 
en løsning, der kan tilfredsstille såvel kvinden 
som hendes familie og det danske samfund.

Oplægsholderne fra Kvinderådet og Amneh 
Hawwa fra FAKTI – ’Foreningen Af Kvinder 
Til fremme af Integration’ – lagde vægt på, at 
netværk eller foreninger ofte er vejen til arbejds-
markedet for indvandrerkvinderne. Dette fordi 
det både styrker kvindernes sociale relationer og 
psykiske overskud at komme ud blandt andre 
mennesker i det danske samfund. Dette er et 
vigtigt område at tage fat på, ikke mindst fordi 
det i de føromtalte kollektivistiske samfund, som 
indvandrerne typisk kommer fra, ikke er normen, 
at man selv bestemmer sine sociale relationer, 
det gør familien.

man må pendle mellem kulturerne
Endelig pointerede integrationskonsulent 
Manu Sareen, at det er afgørende for integra-
tionen af især de mest problemfyldte indvan-
drergrupper, at indvandrerne selv vælger at slå 
rødder og dropper tanken om engang at skulle 
tilbage til deres oprindelsesland. Før de gør 
dette, er de ikke i stand til at blive integreret. 

Samtidig opfordrede Manu Sareen det 
danske samfund til at hjælpe med at punktere 
de sværest integrérbare indvandreres nostal-
giske vakuum. Dette vakuum fastholder dem 
ofte i en tankebane, der cirkulerer omkring, at 
alting var meget bedre i deres oprindelsesland. 
Nostalgien omkring deres oprindelsessted 
forhindrer denne gruppe indvandrere og deres 
familier i at slå rødder i den danske jord, og 
nogle reflekterer ikke over deres situation. De 
glemmer, at de flygtede fra krudt og kugler. 
Nu, hvor de er i sikkerhed i Danmark, bryder 
deres verden sammen, og de sætter ligheds-
tegn mellem Danmark og deres elendighed. 
Manu Sareen slog i denne forbindelse fast, 
at de, der opnår en succesfuld integration 
– hvilket heldigvis er langt hovedparten – er 
dem, der forstår at reflektere over egen 
situation og samtidig at pendle mellem den 
danske og deres oprindelige, etniske kultur. 
Det er derfor vigtigt at målrette integrationstil-
gangen mod den enkelte.

Konservative vil fortsætte med at sætte 
fokus på de gode eksempler – det er dem, vi 
skal arbejde videre med og udbrede i integrati-
onsindsatsen!

fakta om kvinders erhvervsfrekvens
•  Erhvervsfrekvens for danske kvinder:  75 %  (mænd: 81 %) 
•  Erhvervsfrekvens for indvandrerkvinder generelt:  47 %  (mænd: 62 %)
•  Filippinske kvinders erhvervsfrekvens: 78 %
•  Somaliske kvinders erhvervsfrekvens: 23 %
•  Ledighed for indvandrerkvinder/efterkommere: 15,1 %  (mænd: 12,8 %)
•  Ledighed for danske kvinder: 5,2 % (mænd: 3,6 %) 
•  Hvis andelen af indvandrerkvinder i arbejdsstyrken var på samme niveau, som 

andelen af etnisk danske kvinder, ville 30.000 flere indvandrerkvinder være i job
•  Der er flere indvandrere ansat i den private sektor end i den offentlige sektor

Kilde: DA (2005-tal)

Den årligt tilbagevendende konservative kvindekonference 
fandt sted i en næsten fyldt Fællessal på Christiansborg.

tekst + foto   Marie Louise Thorstensen

helle sjelle, manu sareen og esma birdi var alle oplægshol-dere på årets kvindekonference 



Gripen Next Generation – Fremtidens Jagerfly

GripenDKteam

Saab har igennem generationer udviklet state-of-the-art jagerfly, og seneste skud på stammen er Gripen Next 
Generation, der bliver et nyudviklet, højteknologisk, ægte multirole jagerfly, som effektivt kan løse mange forskellige 
opgaver; fx forsvare nationale grænser og støtte soldater på internationale missioner.

Gripen Next Generation er:
 
> Et højteknologisk og fuldt ud NATO-kompatibelt jagerfly.

> Et internationalt jagerfly: en tredjedel produceres i Sverige, 
 en tredjedel i USA og en tredjedel i andre europæiske lande.

> Et jagerfly med en garanteret fast og kendt pris.

> Et jagerfly, der involverer 100% modkøbsaftaler med industrien.

Gripen DK Team er en medlemsorganisation, 
der tæller ca. 25 danske virksomheder over hele 
landet. Som medlem af Gripen DK Team kommer 
din virksomhed i frontlinjen som industrisam- 
arbejdspartner for SAAB AB og medvirker til, 
at industrisamarbejder mellem danske virksom-
heder og SAAB AB udmøntes optimalt til glæde 
for medlemmerne og samfundet. Kontakt os på 
telefon +45 96 29 63 67 eller gripen@hih.au.dk, 
og hør nærmere.

Center for Underleverandører ApS

Birk Centerpark 40    DK-7400 Herning 
Tel. +45 9629 6367  Fax +45 9629 6378     gripen@hih.au.dk
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 Efter folketingsvalget fik Jakob Axel 
Nielsen overdraget ansvaret for sundhed 
og forebyggelse. 

Og der er nok at gribe fat i, for danskerne 
har deller som aldrig før. Særlig tung er ud-
viklingen dog hos børnene. Hvert fjerde barn 
i Danmark er i dag overvægtig i mere eller 
mindre grad – og flere kommer til.  

”Det er foruroligende, at så mange forældre 
lader stå til. Som voksen har du et person-
ligt ansvar for din egen sundhed. Men som 
forældre skal vi også bære det personlige 
ansvar for vores børn. Derfor er det et for-
ældreansvar, at børnene får en sund start på 
livet, men flere og flere får åbenlyst problemer 
med at løfte det ansvar,” siger Jakob Axel 
Nielsen. 

”Jeg vil gerne gøre det lettere for dem at 
bære ansvaret. For eksempel ved, med frivil-
lige aftaler med detailhandlen, at få slik og 
søde sager væk fra børnehøjde. Men forældre-
ne skal spille med, hvis det skal nytte noget. 
Det hjælper jo ikke noget, at alt det usunde 
bliver sværere at nå i butikkerne, hvis det er 
lettilgængeligt derhjemme i køkkenskufferne.”

sundhed og motion
Står det til ministeren for sundhed og forebyg-
gelse, så må forældrene ”se at blive voksne og 
turde tage opgøret med deres børn.” 

•  Livsstilsfaktorer er ansvarlige for 40 % 
af alle sygdomme - og ifølge Who vil 
livstilsfaktorer i 2020 være ansvarlig 
for 70 % af alle sygdomme og for 
tidlig død. 

•   i 1996 var der 113.570 diabetikere i 
danmark. 

•  i 2006 var tallet fordoblet til 
226.463 personer med diabetes.

•  i 2002 var der ca. 200.000 diagno-
sticerede med hjertekarsygdomme. 

•  I 2005 var antallet steget med 60% 
til 320.000.

•  Mere end 11 % voksne danskere er 
svært overvægtige. de samfundsmæs-
sige omkostninger af svær overvægt 
vurderes til at udgøre mere end 14 
mia. kr. årligt. og fortsætter stignin-
gen i antallet af svært overvægtige 
danskere i samme takt som hidtil, vil 
de samfundsøkonomiske omkostninger 
i 2012 udgøre 24 mia. kr. årligt.

”De må sige nej til, at barnet lever et bog-
staveligt talt fedt liv og sørge for, at det både 
får sund kost og motion. Det er uforståeligt, 
at så mange lader stå til. Helt uforståeligt. Vi 
skal som forældre lære, at det er helt misfor-
stået, hvis vi tror, at vi er søde ved vores børn, 
når vi giver dem sodavand, vingummier og 
chokoladekager. Tværtimod. De overvægtige 
børn skader vi faktisk, når vi gør det.”

 Tidligere levede vi langt mere fysisk aktivt, 
og havde derfor brug for flere kalorier. Fed 
mad og søde sager var brændstoffer, som 
kroppen havde brug for. Men hverdagen i dag 
er langt mere stillesiddende, og de søde sager 
sætter sig både på kroppen og på det enkelte 
barns livskvalitet: 

 ”Vi ved fra undersøgelser, at meget over-
vægtige børn har en livskvalitet på niveau med 
kræftsyge børn. De får lavt selvværd, og lige 
som de kræftsyge børn, så hører fede børn jo 
også, at overvægt er farligt. Det siger mig, at 
det er et tabu, som vi simpelthen skal have 
modet til at tage op,” siger Jakob Axel Nielsen 
og fortsætter: 

”Forældrene må påtage sig et større ansvar 
for at sikre, at det her problem ikke bare løber 
løbsk. Det gælder både i vore egne hjem, men 
det må også gælde i børnenes institutioner, 
skoler og foreninger. Her er det da også for-
ældrenes ansvar at sørge for, at børnehaven, 

forældrene lader i stigende grad stå til, mens 
deres børn bliver overvægtige. ”Jeg vil ikke 

moralisere,” siger Jakob axel Nielsen, ”men 
nu må forældrene altså tage sig sammen.” 

hvert 
fjerde barn i 
danmark er 
overvægtigt

Nu må 
forældrene 
spille med

livsstilssygdomme
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”Jeg oplever en alt for 
stor berøringsangst på 
dette område. Men det 
bør da være sådan, at 
børns overvægt - lige-
som andre tegn på 
trivselsproblemer - bli-
ver taget op med for-
ældrene ved børneun-
dersøgelser hos lægen 
og i forældresamtaler i 
daginstitutionen og i 
skolen.”

•  analysere hvilke sundhedsmæssige udfordringer samfundet står over 
for i dag og på baggrund heraf vurdere, hvilke indsatsområder der 
fremover bør prioriteres. i denne prioritering skal der også tages 
hensyn til, at den enkeltes personlige ansvar for egen sundhed 
styrkes. 

•  komme med forslag på et dokumenteret og omkostningseffektivt 
grundlag, der kan styrke den forebyggende indsats, herunder med 
særligt fokus på mindre ressourcestærke grupper. 

•  undersøge konsekvenserne af differentieret moms, hvor momsen på 
frisk frugt og grønt sættes ned. 

•  kortlægge og vurdere virkningen af allerede eksisterende ordninger 
med henblik på omprioritering og målretning af eksisterende initiati-
ver og nye forslag. 

•  inddrage internationale erfaringer og ekspertise, hvor det skønnes 
nødvendigt. 

•  vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser af forslagene 
på kort og lang sigt, herunder mer- og mindreudgifter ved forslagene. 

•  der skal i kommissionens arbejde generelt være fokus på forslag 
og redskaber, der har dokumenteret virkning i forebyggelsen.  
det gælder såvel i forhold til nye forslag som i forhold til vurderin-
gen af den eksisterende forebyggelsesindsats, hvor en ompriorite-
ring kan frigøre midler til nye forslag.  
mere omkostningseffektive løsninger kan i sig selv frigøre et 
råderum. 

klassen og sportsklubben har en holdning til 
sundhed. Til hvilken mad der bliver serveret, 
hvad børnene drikker til dagligt, hvor meget de 
kommer ud at røre sig osv. Og forældrene må 
støtte op om, at der bliver sat handling bag 
holdning. Det er alt for nemt bare at forvente, 
at kommunen, lærerne, de frivillige ledere og 
alle andre, tager sig af det.”

“Jeg så også gerne, at der var lidt større 
mod til at tage det op med forældrene, når 
et barn udvikler overvægt. Jeg oplever en alt 

for stor berøringsangst på dette område. Men 
det bør da være sådan, at børns overvægt 
- ligesom andre tegn på trivselsproblemer - 
bliver taget op med forældrene ved børneun-
dersøgelser hos lægen og i forældresamtaler i 
daginstitutionen og i skolen.”

forebyggelseskommissionen
Overvægt blandt børn har en social slagside, 
men på trods af stigende velstand i Danmark 
de senere år, er det ikke gået samme vej 
med folkesundheden. Tværtimod. Jakob Axel 
Nielsen er en mand med en mission – han 
sidder med tal foran sig, der viser uhyggelige 
forudsigelser for folkesundheden, hvis ikke 
missionen lykkes. I dag skyldes 40 pct. af alle 
indlæggelser livsstilssygdomme. Om 12 år vil 
det være 70 pct. af alle indlæggelser. 

 ”Danskerne ved, hvad der er rigtigt og 
forkert, og alligevel går det den forkerte vej 
med folkesundheden. Men vi skal have gang i 
at vende udviklingen. Der er virkelig noget at 
hente her. Rigtig meget. Særligt når vi kigger 
på børnene,” siger han.

Kort tid efter sin tiltrædelse nedsatte Jakob 
Axel Nielsen Forebyggelseskommissionen. 
Den skal allerede inden for et år komme med 
en række bud på, hvordan man styrker folke-
sundheden.  Og eksperternes råd skal føre til 
konkret handling, lover Jakob Axel Nielsen. 

Han vil til næste år stå i spidsen, når regerin-
gen skal veksle anbefalingerne til ambitiøse 
målsætninger og konkrete forslag. 

”forældre må påtage sig et 
større personligt ansvar på deres 

børns vegne, hvis vi skal have 
vendt udviklingen med flere og 

flere overvægtige børn.

masser af det 
her....

... og mere af det her

tekst    Birgitte Vinding
foto     Ulrik Jantzen DAS BURO, SXC

forebyggelseskommissioNeN skal





tekst    Chris Macdonald
foto     Polfoto

 Ind imellem har vi brug for at ændre 
på vanerne undervejs på vores rejse 
gennem livet. For eksempel når vi skal 

gå foran som et godt eksempel og vise 
vores børn vejen til et sundt og aktivt liv. 
Ethvert ungt menneske har nemlig retten 
til at have det bedst muligt fysisk og 
psykisk, både for optimalt velvære og også 
for at sikre optimal indlæring i skolen. 

Men ’gamle vaner dør ikke så let’, og 
det gælder også for livsstils-vaner. Betyder 
det, at det ikke kan lade sig gøre? Nej, 
absolut ikke. 

Men det kræver hårdt arbejde, 
effektive strategier og at man kommer 
ind i en god cirkel; en cirkel af succeser, 
der arbejder sammen og får energi og 
styrke fra hinanden. Kernen er det, vi på 
engelsk kalder ’empowerment’, altså at 
man tilegner sig den nødvendige viden 
og de nødvendige ressourcer til at kunne 
handle. Jeg kalder modellen for ’Synergi af 
Succeser’.

en cirkel af succes’er
Når man ønsker forandring, er der fem 
afgørende faktorer, der kan skabe et 
stærkt samspil, en synergi, der gør foran-
dring muligt. 

Justering i 
livsstilen? 
– sæt gang i en synergi 
af succes’er

Chris macdonald er kendt i skandinavien og 
internationalt for sine inspirerende seminarer om 
sund livsstil, lederskab, coaching og team building.

Først i synergi-cirklen er: 
1) information. Viden er styrke. Sug til dig 
af ny viden – bliv en informations-svamp! 
Den nye viden giver et positivt fundament, 
en indledende succes til din fortsatte rejse. 

for at føre viden ud i livet, har man 
brug for: 
2) inspiration. Inspiration kan komme fra 
mange sider, f.eks. kan bøger og film være 
inspirerende, og noget af det, der efter 
min erfaring inspirerer os allermest er 
andre mennesker: rollemodeller, succeshi-
storier, partnere og coaches. 

Nu har vi den viden, der skal til for at 
komme i gang, og vi er inspirerede til at 
starte. 

Næste skridt er effektive: 
3) strategier til at føre vores nye viden ud i 
livet. Bemærk at viljestyrke er udviklet ved 
hjælp af strategier! (det kommer vi tilbage 
til i en senere artikel). Så er vi klar – vi har 
den nødvendige viden til at gå i gang, vi 
har inspiration og strategier til, hvordan vi 
vil gribe det an. 

Næste skridt er: 
4) DO IT! – eller gode-vaner træning. 

Faktisk er 95% af din adfærd og life 
fitness dikteret af dine nuværende vaner, 
så træn dine nye, gode vaner så de bliver 
en fast del af din hverdag. 

herefter handler det om at holde hjulene 
i sving, og det kræver motivation: 
5) Motivation er en følelse, der kommer 
indefra. Ordet stammer fra det latinske 
ord ”move”, der betyder bevægelse. Når 
hjulene er i bevægelse og du er i gang 
med gode-vaner træningen, vokser mo-
tivationen frem! Og jo mere succes du 
oplever med hver af de fire information, 
inspiration, strategier og handling, jo mere 
motiveret vil du føle dig. 

en fortsat rejse
Nu kunne man tro, at det stopper her. 
Men det gør det ikke! Det er en fortsat 
proces, en cirkel, hvor man hele tiden 
vender tilbage til de første fire dele for 
fortsat at få nyt brandstof til motivati-
ons-gløden og fortsætte sin vej mod et 
sundere og mere aktivt liv. 
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Hvad betyder den nye energiaftale for 
hele klimadebatten?
Aftalen sikrer, at vi nu har et kort at navigere 
efter i bestræbelserne på at leve op til verdens 
mest ambitiøse klimamål. Andelen af ved-
varende energi skal nå op på 20% allerede i 
2011. Vi skal gennemføre energibesparelser, 
der svarer til 110.000 husstandes årlige 
forbrug, og aftalen cementerer desuden 
at energipolitikken i stigende grad er et 
europæisk anliggende. 

 
Hvad betyder det, at aftalen blev så 
bred?
Det betyder utroligt meget. Det holdt hårdt 
at få alle partier med, men vi er gået efter 
en aftale, der giver arbejdsro i mange år 
frem.  Det er lykkedes at få en bred og 
ambitiøs aftale. Det er vigtigt, at disse store 
og langtidssigtede aftaler hviler på et bredt 
fundament, der skaber arbejdsro og stabilitet 
for de mange aktører på området. 
 
Hvordan får man mere vedvarende 
energi i samfundet?
Vi er nødt til at bruge flere forskellige virke-
midler for at kunne leve op til de ambitiøse 
mål, vi har forpligtet os til. Derfor investerer vi 
massivt i vindmøller, biogas og biomasse. Vi 
vil bl.a. etablere fire nye havvindmøllepar-
ker inden 2012. Samtidig satser vi på en stribe 
af andre teknologier: elbiler, solceller, 2. gene-
ration bioethanol og varmepumper. Aldrig har 
det danske samfund udbygget så meget med 

vedvarende energi, som vi gør i disse år, og 
den linje fastholdes med den nye aftale.
 
Det har været kritiseret, at regeringen 
har indgået en separat aftale med DF 
og Ny Alliance om kul. Hvad mener 
du om denne kritik?
Om man vil det eller ej, så kommer man 
ikke uden om, at vi fortsat vil få brug for at 
anvende fossile brændstoffer i en årrække 
frem. Derfor handler det om at anvende f.eks. 
kul så rent og effektivt som muligt. Vi stiller 
endvidere det krav, at der ved anvendelsen 
af kul modsvares en øget anvendelse af 
biomasse op til 700.000 tons i 2011.
 
Hvad gør man for at skabe mere lokal 
forståelse for de store vindmøller?
For det første vil langt de fleste møller blive 
placeret på havet i fremtiden. Endvidere vil 
vi med flere initiativer imødekomme den 
bekymring, der kan være blandt nogle borger. 

fakta om energiaftalen
det konservative folkeparti og venstre 
indgik den 21. februar en omfattende 
energiaftale med socialdemokraterne, 
dansk folkeparti, socialistisk folkepar-
ti, det radikale venstre og Ny alliance. 
aftalen sikrer, at andelen af vedvarende 
energi når op på 20 % allerede i 2011.

danmark bliver grønnere
Politisk Horisont har talt med den konservative klima- og energiordfører Per Ørum 
Jørgensen om den nye energiaftale.

Øget andel af vedvarende energi Brintbiler fritages for afgifter
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Det gælder en kompensationsordning til 
naboer og en grøn fond til landskabsmæssige 
tiltag. Derudover iværksætter vi en screening 
af de statslige arealer, for at kortlægge mulige 
placeringer der.
 
Der er meget fokus på vindmøller, 
men hvor meget betyder de andre 
vedvarende energiformer?
Der en lang række energiformer, som trækker 
Danmarks VE-regnskab i den rigtige retning. 
Det gælder f.eks. halm, træ, biogas, bioned-
brydelig affald, varmepumper m.m. Her er 
der i løbet af de senere år sket en massiv 
udbygning af vedvarende energi, som har 
direkte effekt på andelen af vedvarende 
energi. Da Svend Auken var miljøminister 
havde andelen af den vedvarende energi en 
årlig stigning på 0,6 %. Siden den borgerlige 
regering trådte til er andelen steget med 
0,9 % årligt, og med den nye aftale sikrer vi 
en yderligere stigning på 1,3% årligt. 
 
Er danskerne gode til at udnytte 
energien effektivt?
Ja, i Danmark har vi gennem de sidste 25 år 
gennemført meget store effektivitetsforbed-
ringer. Det har medvirket til, at Danmark i dag 

tekst    Peter Rejnholdt Petersen
foto     Scanpix, Bil Magasinet, SXC

er det mest energieffektive land i EU. Vi har 
bevist at det er muligt at holde energiforbruget 
i ro på trods af en stor økonomisk vækst. Det 
er en præstation, der er helt unik set i en in-
ternational sammenhæng. 
 
Hvad mener du om bilernes påvirkning 
af miljøet?
På længere sigt skal vi fremme brugen af 
miljørigtige biler, og de mere forurenende biler 
skal betale en højere afgift. Derfor omlagde 
vi også registreringsafgiften sidste år. Det 
betyder, at de store firehjulstrækkere skal 
betale mere i afgift. Desuden skal vi satse på 
nye og rene teknologier som brint, elbiler og 
2. generation bioethanol som det fremtidige 
brændstof. Endeligt skal vi styrke den kollek-
tive trafik. 
 
Hvad med ny udvikling af ny tekno-
logi. Vil Konservative støtte dette 
område?
Grøn energi og et sundt miljø hører sammen. 
Udvikling og anvendelse af ny teknologi kan 
være en af vejene til at løse miljøproblemer, 
og det kan samtidig have positive erhvervs-
mæssige effekter. Med den nye aftale styrker 
vi indsatsen til forskning, udvikling og de-

monstration på energiområdet. Vi vil bruge 
penge fra globaliseringsreserven, således at 
den samlede, offentligt finansierede indsats 
forøges til i alt 750 mio. kr. i 2009 og 1.000 
mio. kr. fra 2010. Det er en klog investe-
ring, som er med til at sikre den danske 
førerposition, og som vil skabe arbejdsplad-
ser, mere eksport og dermed mere vækst i 
samfundet.

siden den 
borgerlige regering 
trådte til er andelen 
steget med 0,9 % årligt,

Vindmøller på land
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Jeg er dybt uenig med KL-formand Erik 
Fabrins udmelding om, at den aldersbetingede 
mulighed for at indefryse ejendomsskatter helt 
skal ophøre.

Alle pensionister har i dag adgang til denne 
indefrysning, og den ret bør ophøre, men kun 
for de velhavende. Har man en stor friværdi i 
sit hus, kan man indefryse sine ejendomsskat-
ter til en rente på kun 2 %, indtil ejendommen 
sælges - eller går i arv.

Det er pinligt at høre udtalelser som ”vi 
belaster ikke kommunens økonomi med an-
søgninger om varmetillæg, helbredstillæg, 
boligsikring”, og ”jeg har betalt skat i mange 
år - så hvorfor skulle jeg ikke udnytte den 
mulighed?”

Ordningen er ikke tænkt som - og må ikke 
være - en fed skattefidus. Den har eksisteret i 
25 år og var helt rigtig dengang, men tiden er 
løbet fra den, og den kan i dag (mis)bruges af 
alle pensionister og efterlønnere over 65 år - 
uanset, hvor godt man sidder i det.

Det er stadig en god lov, men kun for et 
begrænset antal af brugerne. Den trænger til 
at blive tilpasset til nutiden, hvor rigtig mange 
af brugerne slet ikke har behov for det sociale 
sigte i loven. Den bliver blot brugt til at frigøre 
”murstensopsparingen” til et merforbrug eller 

stop rige 
pensionisters 
boliglån!

tekst    Bente Claudi C-byrådsmedlem/Hillerød Økonomiudvalget

tekst    Ole K. Ersgaard, Sorø

tekst    Peter Norsk, HB-medlem
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værre endnu - til spekulation i langt højere for-
rentede anbringelser, fx værdipapirer.

Det er ikke en offentlig opgave, og kom-
munerne skal ikke være tvunget til at spare på 
serviceniveauet for børn og ældre for at kunne 
agere bank for velhavende borgere - og derfor 
skal loven laves om, og ”friværdiramte” velha-
vende pensionister må gå til deres bank eller 
realkreditinstitution, hvis de ønsker at frigøre 
murstenene til andre formål - og det vel at 
mærke til markedspris.

Velhavende pensionister låner ad denne vej 
penge af kommunerne som aldrig før. Hillerød 
kommune havde ved årets udgang over 46 
mio. kr. til gode i indefrosne ejendomsskat-
ter. - Sådan er det, men sådan bør det ikke 
fortsætte med at udvikle sig.

Kommunen skal KUN være ”bank” for dem, 
der har et reelt, socialt behov, og som skal 
kunne bo længst muligt i egen bolig, hvis de 
ønsker det. Det er disse pensionisters velfærd, 
vi skal værne om.

Efter tilsvarende, sociale principper bør 
man også - når man er i gang - renovere kri-
terierne for at opnå tillæg som varmetilskud, 
helbredstillæg, boligydelse, mimrekort m.m. 
Disse tilskud, skal man heller ikke bare have, 
blot fordi man har nået en vis alder, men jeg 
ønsker dem fortsat bevaret - med mulighed 
for KUN at tildele dem til de, der har et reelt 
socialt og økonomisk behov - så ingen behøver 
at gå fra hus og hjem.

I Politisk Horisont (december 2007) er 
Jesper Bacher, under overskriften ”Liberali-
stisk konservatisme”uenig, når jeg forinden i 
en kronik i Berlingske Tidende (7/6-07) har 
skrevet, at den moderne konservatisme ikke 
længere er Gud, konge og fædreland, fordi vi 
lagde disse begreber i graven ved stiftelsen af 
Det Konservative Folkeparti den 22. februar 
1916.

Det er ikke, som Jesper Bacher påstår, fordi 
jeg ikke mener, at vi skal bygge på det kristne 
livssyn, eller at jeg ikke går ind for bevarelsen 
af det danske kongehus. Selvfølgelig gør jeg 
det. At lægge begreberne ”Gud” og ” konge” i 
graven betyder, at vi efter 1916 gav det kristne 
livssyn og kongehuset et mere moderne 
indhold i modsætning til før grundlovsændrin-
gen i 1915, hvor de antog en mere fundamen-
talistisk og udemokratisk form.

I dag er det kristne et værdigrundlag for 
konservatismen, uden at vi mener, at alle 
borgere behøver at tro på en gud, fordi vi som 
konservative, i den personlige friheds navn, 
går ind for religionsfrihed og mener, at det er 
et privat og ikke et offentligt anliggende. Når 
det gælder kongehuset, ønsker vi i modsæt-

gud, konge og 
fædreland

ning til før 1915 at det er adskilt fra politik, 
fordi vi som demokrater går ind for parlamen-
tarismen, således at et flertal i folketinget kan 
tvinge en regering til at gå af.

Det gammeldags begreb ”fædreland” lagde 
vi i graven, fordi vi er et nationalt orienteret 
parti med globalt udsyn. Den danske nation 
og kultur kan nemlig ikke bevares, hvis vi ikke 
indgår tætte alliancer med andre ligesindede, 
demokratiske nationer. Hvordan ville vores 
situation være i dag, hvis vi under Den Kolde  
Krig eller under Muhammed-krisen havde stået 
uden for EU og NATO? Før 1915 bestod det 
konservative fædrelandsbegreb i en betragt-
ning af Danmark som mere isoleret fra omver-
denen. Det er ikke konservativ politik i dag.

At jeg ikke er den eneste konservative, som 
har lagt de gammeldags begreber i graven, 
kan man forvisse sig om ved at læse vores 
holdningsprogram, hvor ordene ”Gud”, ”konge” 
og ”fædreland” ikke optræder én eneste gang. 
Hvis man går på nettet og læser samtlige vore 
folketingsmedlemmers grundlovstaler, vil man 
ligeledes se, at de tre begreber ikke nævnes 
med et ord.

Det skyldes, Jesper Bacher, at den moderne 
konservatisme er frihed og globalisme. ”Gud, 
konge og fædreland” lagde vi i graven i 1916, 
og der bliver de ved med at være.

I takt med globaliseringen, der jo er en proces 
bestående af talrige elementer, bliver verden 
ikke blot mindre og mindre, men betyder også 
at landenes indbyrdes afhængighed bliver 
større og større. Problemer i fjerne lande kan 
således lige pludselig også blive et alvorligt 
anliggende ikke bare for Danmark, men også 
for andre EU lande. Sådanne problemer kan 
lettere løses tilfredsstillende i et EU uden 
danske forbehold. 

I mere end 60 år er ufred mellem stater 
og terror noget som er sket langt borte fra 
Danmark. Men i dag har vi set de første 
domme mod terrorister i Danmark. 

Borgerne i EU har stor bevægelsesfrihed, men 
det har kriminelle også. Men det danske politi 
kan ikke frit udveksle oplysninger med politiet i 
de andre EU lande (på et såkaldt overstatsligt 
niveau), fordi vi har taget forbehold inden for  det 
fælles retslige samarbejde. Det betyder bl.a. 
et kæmpe handicap for politiet. Vi afskærer 
nemlig politiet for at få hurtigt fat i oplysninger 
om asylansøgere i forbindelse med organiseret 
kriminalitet fx i form af afpresning, våbenhandel, 
narkotika, menneskehandel etc. Her skal det 
danske politi starte forfra – hver gang. Det er 
tids- og ressourcekrævende og dermed dyrt for 
skatteyderne. Men ikke nok med det. Kriminelle 
får bedre kort på hånden over for politiet.   

EU er et samarbejde mellem demokratiske 
lande. Men Danmark har paradoksalt nok 
valgt kun ”at være lidt med”. Vores forskellige 
forbehold betyder, at vi på flere områder står på 
”sidelinien”.  

Men Danmark kan ikke stå alene i denne 
verden. Vi bliver jo opfattet som en del af den 
demokratiske vestlige verden. Demokrati har 
vi jo som fælles værdi. Og et samlet og stærkt 
EU (uden danske forbehold) vil være nødvendigt 
som verden ser ud og kommer til at se ud i 
fremtiden.

Vi må derfor droppe vores forbehold, der 
i øvrigt – på det retslige og forsvarsmæssige 
område - vil være en forudsætning for en fælles 
udenrigspolitik. Vi må stå fast på vore værdier. 
Vi bør derfor være fuldt og helt med i EU. Det 
giver nemlig gennemslagskraft på den globale 
politiske scene. Danmark fortjener at være med, 
hvor beslutningerne bliver taget

verden bliver 
mindre og mindre

vær med i debatten
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‘årets arne’ 
til brian mikkelsen, 
kulturminister 

brian mikkelsen blev årets modtager 
af ‘årets arne’, som uddeles af 
akademisk arkitektforening i 
københavn.
i begrundelsen fra prisuddelerne 
hedder det, at brian mikkelsen 
modtager prisen, da han er ”den første 
kulturminister, der har udarbejdet en 
ambitiøs og visionær politik for arki-
tektbranchen.” ’årets arne’ hædrer ar-
kitekter eller andre personligheder, 
som understøtter arkitektonisk ny-
tænkning i københavn.

vinder af mobilsite-
konkurrence til 

rocky mountains
På et Hovedbestyrelsesmøde udtrak partiformand 

Bendt Bendtsen vinderen af Det Konservative Folkepar-
tis mobilsite-konkurrence, som fandt sted under 

folketingsvalget 2007.

Vinderen blev Claus Jensen, Martofte, som dermed har 
vundet en rejse for to til USA til en værdi af 20.000 kr. 

Vinderen har endnu ikke besluttet sig for, hvornår turen 
skal finde sted. 

Mobilsite-konkurrencen var den første af sin slags hos 
Det Konservative Folkeparti. Mange deltog i konkurren-
cen ved at sende en sms med ordlyden: Konservative – 
og for Claus Jensen resulterede det i en rejse til USA til 

en værdi af 20.000 kr. 

familien Jensen 
ses her på en 
tidligere tur til 
det smukke rocky 
mountains i 
montana

går du med en kommu-nalpolitiker i maven?ønsker du, at blive en aktiv del af dansk lokalpolitik, så kontakt din lokale vælger-forening. kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt, og vi har brug for alle gode kræfter. så meld dit kandidatur så vi sammen kan fortsætte fremgangen.   

verden bliver 
mindre og mindre

vinder af rejsegavekort 
er udtrukket.

I forbindelse med den 
elektroniske evaluering af 
folketingsvalget 2007, 

udloddede Det Konservative 
Folkeparti et rejsegavekort til 
en værdi af 2000 kr. til en 
deltager i spørgeskema-

undersøgelsen.
Vinderen blev: 

Torben Frandsen, Juelsminde. 
Vi siger tak for deltagelsen 
og ønsker vinderen tillykke

årets tillidspris
forretningsudvalget har besluttet at 

indstifte en årlig pris, som gives for en 

helt særlig indsats i partiorganisatio-

nen. forretningsudvalget udbeder sig 

derfor forslag til et godt og fængende 

navn til prisen, samtidig med forslag 

til modtager af prisen for foreningsåret 

2007. 

forslaget til en prismodtager skal 

indeholde en begrundelse og skal 

indsendes til forretningsudvalget, 

stilet til generalsekretæren på e-mail 

mbc@konservative.dk senest den 1. 

april 2008. prisen offentliggøres og 

overrækkes på formandsmødet den 

26. april 2008. kom med til 
landsråd
den 27. – 28. september 

afholdes partiets landsråd i 

danmarks mest moderne 

konferencecenter bella 

Center i københavn. alle 

medlemmer af partiet er 

velkomne og gæstekort kan 

allerede nu bestilles ved 

henvendelse på partiets ho-

vedkontor eller email 

info@konservative.dk 

skynd dig at blive en del af det hastigt 
voksende konservative netværk på 
facebook. hvis du ikke allerede er en del af det kan du finde os ved at søge efter 
“C-supporters”. måske du bliver medlem 
nummer 1.000? 

udviklingspolitisk 
konference
tid lørdag og søndag den 14.-15. juni 
sted Konferencecenter Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17 A, 5800 Nyborg
arbejdet med det udviklingspolitiske debatoplæg ”styrkelse af dansk udviklingspolitik – en effektiv og værdibaseret udviklingspolitisk indsats” begyndte i foråret 2007.

på konferencen vil vi med afsæt i debatoplægget diskutere vilkårene for en styrket dansk udviklingspoli-tik. ideen er, at det skal udmønte sig i en yderligere konkretisering af partiets politik på området. 
vel mødt til en spændende konference i Nyborg i juni.
deltagergebyret er 495 kr. pr. person, hvilket inklude-rer overnatning og alle måltider.
tilmelding kan ske på www.c-shoppen.dk. senest den 30 maj
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 Valg vindes mellem valgene. Dette er-
kampagnefolkenes slidte mantra. Men 
ikke desto mindre så sandt som første 

gang ordene blev sagt. Derfor havde partiet 
umiddelbart efter valget sat folketingskandida-
terne stævne til kandidatkonference i Nyborg.

en turbulent éntre
Folketingsvalget var frisk i erindringen hos 
partiets folketingskandidater, da de ankom 
til Hotel Nyborg Strand den sidste lørdag 
i januar. Og at det ikke kun er den politisk 
tilværelse, der kan være turbulent, kunne del-
tagerne bekræfte. Januarvejret viste sig fra sin 
stormfulde side og blæste hurtigt deltagerne 
inden for. Så den opstillede te og kaffe faldt i 
god jord hos deltagerne. 

tale om tallene
Generalsekretær Morten Bangsgaard bød de 
mere end 30 kandidater velkommen, inden 
han gave ordet videre til Claus Bo Hansen. 
Manageren fra Capacent Epinion gav derefter 
kandidaterne et unikt indblik i vælgervan-
dringerne i forbindelse med folketingsvalget 

fuld fart fremad
Folketingskandidater til kandidatkonference i Nyborg

2007. Tallene, der blev præsenteret, rejste 
flere spørgsmål. Hvor kom vores vælgere fra? 
Hvad stemte de i 2005? Og hvilke emner 
optog de fleste af vælgerne? Svarene blev 
flittigt noteret blandt deltagerne, og diskussio-
nen fortsatte ivrigt i frokostrestauranten, hvor 
der var udsigt til Storebælts brusende bølger. 
Konklusionen fra Claus Bo Hansen var dog 
klar. Konservative havde ført en fremragende 
kampagne, og vi havde god grund til at være 
stolte.

politik fra a til ø
Efter den fælles frokost med kommunalkonfe-
rencens deltagere, skiftede fokus fra statistik 
til politik. Partiformand Bendt Bendtsen 
beskrev processen om udarbejdelsen af det 
nye regeringsgrundlag, som han og Anders 
Fogh Rasmussen præsenterede tilbage i 
november 2007. “Mulighedernes samfund” 
oser af konservative mærkesager, og 
formanden lagde heller ikke skjul på, at vi som 
parti kunne være særdeles tilfredse. Der blev 
også tid til spørgsmål og debat med kandida-
terne. Spørgsmål omkring alt fra arbejdsmar-

tekst    Alexander Tolstrup
foto     June Bang Elkjær

kedet til den økonomiske situation blev belyst. 
Samtidig brugte formanden lejligheden til 
endnu engang at takke kandidaterne for deres 
fornemme indsats under valget. 

vidensdeling 
Eftermiddagen blev rundet af med en 
workshop. Lars Lindskov, folketingskandidat i 
Greve-Solrød kredsen, holdt et oplæg om sine 
erfaringer fra valgkampen, og derefter blev 
der i de respektive arbejdsgrupper udvekslet 
erfaringer fra valgkampen. Det handlede 
både om at tænke nyt, når hænder og fødder 
til kampagnen skal sikres, og at man som 
kandidat skal være skarp og tage initiativ for 
at opnå sine mål. Herefter drog deltagerne 
hjemad, med bagagen fyldt op med ny viden 
og med fuld fart fremad mod næste folke-
tingsvalg. Godt hjulpet på vej af januarvinden. 

der var mange gode 
ideér og indlæg til 
den videre debat 

bendt bendtsen holder 
oplæg for folketings-

kandidaterne .



  medlemstilbud / 23

europapolitisk 
konference

eu har stået centralt på den politiske 
dagsorden i foråret. en ny europapoli-
tisk aftale er landet mellem flertallet 
af folketingets partier. der er taget 
hul på ratifikationsprocessen af lissa-
bontraktaten i europa. debatten har 
raset om, hvordan og hvornår 
danskerne skal til afstemning om af-
skaffelse af eu-undtagelserne.

på konferencen vil vi med udgangs-
punkt i den nye lissabontraktat 
diskutere eus fremtidige rolle og de 
grænseoverskridende udfordringer, 
der bedst løses i fællesskab.  

udenrigsminister per stig møller 
åbner konferencen med sine visioner 
om et mere beslutningskraftigt og 
effektivt eu. 

tid fredag og lørdag den 23.-24. maj 
sted konferencecenter egelund ved 
hillerød, 
fredensborgvej 71, 3480 
fredensborg

deltagergebyret er 495 kr. pr. 
person, hvilket inkluderer overnatning 
og alle måltider.

tilmelding på www.c-shoppen.dk 
senest den 7 maj

Zarens ruslan
sovjet tur/retur - 
11. – 18. maj 2008

vi tager turen fra Zarens og dronning 
dagmars klassiske rusland via 
sovjettiden frem til den nye Zar putins 
rusland.

vinterpaladset, det danske kulturin-
stitut, dinner cruise på Neva-floden og 
billet i bedste kategori til svanesøen 
på erimitage-teatret i skt. pedersborg.
besøg i sofia-katedralen og på den 
danske tyggegummifabrik dandy i 
Novgorod.

rundvisning i det russiske parlament 
dumaen med den farverige politiker 
vladimir sjirinovskij, besøg på tv-sta-
tionen kanal 1 og i det russiske uden-
rigsministerium, med floddamper på 
moskva-floden til shaslik i en rigtig 
russisk datja, samt møde med oppositi-
onpolitikere.

det er bare nogle at de helt enestående 
oplevelser vi har linet op på denne ene-
stående og spændende tur til rusland. 
se hele programmet på partiets hjem-
meside.

studietur til 
luxembourg og 
strasbourg den 
16.-19. juni 2008
 
det konservative folkeparti arrange-
rer nu årets første eu-studietur til lu-
xembourg og strasbourg og inviterer 
alle medlemmer til at deltage.

oplev eu systemets daglige arbejde 
fra tætteste hold og få et overblik 
over den aktuelle politiske dagsorden. 
på turen besøger vi europaparlamen-
tet i strasbourg, partiets medlem af 
europaparlamentet Christian rovsing 
blandt andre fremtrædende politikere 
og embedsmænd.
herefter kører vi til luxembourg med 
besøg hos ef-domstolen og den 
europæiske revisionsret.

der vil være afgang med bus fra 
københavn mandag den 16. juni. med 
opsamling på fyn og i Jylland. 
hjemkomst torsdag den 19. juni. 

pris turen koster 2195 kr. pr. person, 
hvilket inkluderer tre overnatninger 
med morgenmad, frokost i parlamen-
tet om tirsdagen og middage i hhv. 
strasbourg og luxembourg.

tilmelding skal ske til det konserva-
tive Folkeparti på: www.c-shoppen.
dk, hvor det fulde og endelige 
program kan ses.
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fiNaNs
•  På det indre finansmarked er det, af hensyn 

til lige konkurrencevilkår, nødvendigt, at der 
stilles EU-krav om åbenhed til kapital– og 
hedgefonde, som svarer til de krav, der 
gælder for andre selskabsformer og investe-
ringsforeninger.

demokrati og 
meNNeskerettigheder
•  Vi vil arbejde aktivt for en flerstrenget 

indsats, hvor vi anvender EU i arbejdet for 
fred, nedrustning og stabilitet, i styrkelse af 
demokrati, menneskerettigheder og den in-
ternationale retsorden, i forebyggelsen og 
bekæmpelsen af terror samt bestræbelserne 
på at skabe udvikling og bekæmpe nød og 
fattigdom i verden. 

•  EU skal også styrke den civile krisestyrings-
kapacitet. 

•  Vi ønsker, at Danmark skal spille en kon-
struktiv og aktiv rolle i denne udvikling. 

Den 21. februar i år blev der 
blev indgået en ny politisk 

aftale mellem Regeringen, 
Socialdemokraterne, Sociali-

stisk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre og Ny Alliance om 

dansk europapolitik. 
Der blev sidst indgået en 

aftale i 2004

 Aftalen udstikker nogle generelle mål for, 
hvordan de nye rammer, som Lissabon-
traktaten udstikker, skal anvendes. En 

hovedpointe er, at EU fortsat skal være med til 
at fremme vækst, lige muligheder, en velud-
dannet arbejdsstyrke og skabe flere arbejds-
pladser. Vi ønsker derfor en øget satsning på 
forskning, udvikling, innovation og uddannelse, 
der fremmer områder som grøn teknologi. EU’s 
indre marked vil udgøre det centrale afsæt for 
EU’s fortsatte integration i og påvirkning af en 
åben og global markedsøkonomi. 

haNdel
•  Med globaliseringen stilles krav til et 

effektivt internationalt aftalesystem på han-
delsområdet. Vi vil arbejde for, at Folketinget 
inddrages tidligt i forhold til påbegyndelse af 
forhandlinger om nye handelsaftaler.

græNseoverskrideNde 
krimiNalitet
•  I kølvandet på globaliseringen har vi været 

vidner til en vækst i den grænseoverskriden-
de organiserede kriminalitet, ikke mindst 
kvindehandel, narkotika, svindel og den in-
ternationale terrorisme. Der er behov for et 
effektivt europæisk, modsvar. 

•  Vi vil arbejde for en styrket indsats i EU mod 
grænseoverskridende kriminalitet og terror – i 
respekt for den enkeltes retssikkerhed - til 
gavn for det enkelte menneskes sikkerhed og 
tryghed. 

•  Vi ser også gerne, at EU spiller en større 
rolle i indsatsen for at løse flygtningeproble-
mer og bekæmpelse af ulovlig indvandring.

klimaforaNdriNger
•  Globale klimaforandringer er i gang, og der 

er behov for en global indsats for at imødegå 
denne udvikling. Derfor er det positivt, at 
Lissabon-traktaten understreger, at bekæm-
pelse af klimaforandringer, som en del af 
miljøpolitikken, skal indgå som et hensyn i 
alle Unionens politikker. 

•  Vi vil arbejde målrettet for, at EU går i 
spidsen for arbejdet med at opnå enighed 
om en ambitiøs, bindende og global aftale 
om reduktion af drivhusgasser i god tid før 
Kyoto-aftalens første fase udløber i 2012 og 
helst på FN-topmødet i København i 2009. 

•  Vi vil arbejde for, at der udvikles en bæredyg-
tig europæisk energipolitik, som udover at 
bidrage til klimamålsætningerne gør op med 
afhængigheden af olie og gas fra ustabile og 
udemokratiske regimer. 

•  Vi skal også bruge EU til at fremme en miljø-
mæssig bæredygtig udvikling gennem et 
målrettet arbejde for at løfte beskyttelsesni-
veauet i hele EU og for løbende at forbedre 
miljøkvaliteten.

Vi skal med andre ord bruge EU til at fremme 
en økonomisk og socialt bæredygtig udvikling. 
EU skal anvendes til at sikre rammerne for de 
europæiske velfærdssamfund. EU skal herigen-
nem styrke mulighederne for, at vi kan bevare 
den danske velfærdsmodel. Indretningen af 
velfærdssamfundet vil fortsat være en national 
opgave. Partierne er enige om, 
at Lissabon-traktaten er en 
god traktat, og at den 
udgør fremskridt for 
Danmark og for Europa. 

partierne blev ydermere enige om, at eu-politikken skal integreres systematisk i folketingets 

arbejde, så folketinget får bedre muligheder for tidligt at få indflydelse på eu-politikken

Ny europa-politisk aftale 
i en globaliseret verden

læs aftalen i sin helhed www.europa-kommissionen.dk
vi bringer her et udpluk af aftalen
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 En mandag aften først på foråret. Fritæn-
kerne mødes for første gang. Alle invite-
rede er mødt op, ti i alt. Emnet er folke-

skolen, som alle deltagerne, fra hver deres 
udgangspunkt har en særlig interesse i.  
Blandt aftenens ”speciel guest stars” er tre 
personer, som ikke er medlemmer af vælger-
foreningen, men kendt som kvalificerede, 
lokale aktører på området. Formanden for 
Børne- og Ungeudvalget, Erling ”Skipper” 
Hansen, indleder med et kort oplæg, og 
dernæst er ordet frit. Og diskussionen bliver 
hurtigt højlydt. Meninger brydes, og der bliver 
lyttet til erfaringer og gode råd.   

”Fritænkeren” er et forum, hvor alle kan 
komme til orde, hvor alle får mulighed for at 
bidrage til en fordomsfri diskussion, og hvor 
den politiske debat bliver sluppet løs og får 

folkeskolen var til 
debat da den nye 
konservative 
tænketank mødtes i 
helsingør

fritænkere i helsingør

tekst    Birgitte Vinding
foto     Scanpix

Konservative i Helsingør skaber rum til den frie debat. 

lov til at stikke i mange forskellige retninger. 
Det er først og fremmest ment som et diskus-
sionsforum for medlemmer af Det Konser-
vative Folkeparti, men desuden inviterer vi 
andre udefra, som kan bidrage konstruktivt til 
debatten.” 

Det fortæller én af initiativtagerne til 
projektet, Arne Kaae, formand for kampagne-
udvalget og bestyrelsesmedlem i vælgerfor-
eningen.

Arrangementerne vil blive afholdt i både 
mindre og større fora. Ved hvert arrangement 
er der inviteret mindst ét medlem af byrådet. 

”Det er vigtigt for os, at der er plads til at 
komme til orde. Derfor afvikler vi en del af 
møderne i private omgivelser og i mindre 
grupper – ”dagligstuemøder” – mens mindst 
tre vil blive større offentlige debatmøder,” 

siger Arne Kaae. 
Der vil i løbet af årets første halvår blive 

inviteret til ti debataftener i dagligstuerne. 
Blandt temaerne er bl.a. familiepolitik, den 
negative sociale arv og erhvervspolitik, mens 
temaet for det første stormøde er ”Ny Vision”.

”Rigtig mange af vore medlemmer har 
spændende visioner for Helsingør Kommune,” 
siger Arne Kaae og fortsætter: 

”De visioner vil vi meget gerne gribe, 
debattere og arbejde videre med. Derfor er 
jeg utrolig glad for en fornyet debatkultur i 
partiet. Målet med ”Fritænkeren” er netop at 
genskabe den politiske debat.” 
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 Med vedtagelsen af de nye vedtægter 
forrige år, blev vælgerforeningen 
som bekendt det organisatoriske 

omdrejningspunkt. Det er hér medlemskabet 
udøves, og det er derfor helt naturligt med et 
tæt samarbejde vælgerforeningsformændene 
og hovedkontoret i mellem. Derfor var ho-
vedkontorets konsulentteam på landevejen i 
februar måned for at sikre en tæt dialog og et 
godt samarbejde med foreningerne. 

”Det har været vigtigt for os at sætte fokus 
på nogle af de meget store udfordringer, som 

vælgerforeningen 
i centrum

tekst    Alexander Tolstrup 
foto     SXC

partiets foreninger står over for, blandt andet 
et meget vigtigt, men desværre lidt overset 
område – medlemspleje - og ikke mindst den 
store opgave med at finde egnede kandidater 
til det kommende kommunalvalg, som finder 
sted i november 2009,” siger generalsekretær 
Morten Bangsgaard.  

Derfor arrangerede hovedkontoret, i lighed 
med sidste år, en møderække med alle væl-
gerforeningsformænd i hver storkreds og to 
medarbejdere fra hovedkontorets konsulent-
team. På dagsordenen var så forskellige 
emner som medlemspleje, kommunalvalget 
2009, kontingentopkrævning, årsplanen for 
partiet, meddelelser og en række praktiske, 
organisatoriske drøftelser.

Om medlemsplejen siger generalsekretær 
Morten Bangsgaard: ”I modsætning til den 
generelle opfattelse er vi er faktisk ganske 

gode til at hverve nye medlemmer til partiet, 
men statistikken fortæller os desværre, at de 
nye medlemmer forsvinder ud af butikken igen 
efter få års medlemskab. Det kan vi ændre 
med en strategisk og langsigtet planlægning 
af medlemsplejen og det kan lade sig gøre! 
Og tendensen kan ændres, hvis vi vender den 
negative udvikling i medlemstallet, vi har set 
de seneste par år. Det moderne menneske 
samles i højere grad om andre fællesskaber 
end politiske fællesskaber – det stiller store 
krav til vælgerforeningerne, som skal tilbyde 
mere end bare at være en klub for dem med 
fælles holdninger. Og det er dette mere, vi 
sammen med foreningsformændene, skal 
finde frem til. ”

Et andet formål med møderækken har 
været at skabe en tættere kontakt og dialog 
imellem vælgerforeninger i de enkelte stor-
kredse, men i høj grad også med hovedkonto-
rets medarbejdere. ”Vi har en unik mulighed 
for at skabe tætte relationer med vælgerfor-
eningsformændene og hovedkontoret. Det kan 
lade sig gøre nu, hvor vi har 98 vælgerfor-
eninger, vi kan arbejde tæt sammen med om 
de mange opgaver, vi i fællesskab skal løse, 
i modsætning til tidligere, hvor vi havde ikke 
mindre end godt 500 lokale formænd,” siger 
Morten Bangsgaard

Møderækken fandt sted for andet år i træk, 
og generalsekretæren forventer, at de vil 
være en fast årligt tilbagevende begivenhed 
i februar måned. Foreningsformændene kan 
altså allerede nu godt sætte kryds i kalenderen 
i februar 2009. 

formålet med møderækken 
har bl.a været at skabe en 
tættere kontakt og dialog i 
mellem vælgerforeninger i 

de enkelte storkredse

”Jeg er utrolig glad for, at Det Konservative 
Folkeparti kan tilbyde et bredt udbud af 
medlemsrejser til vores medlemmer. Det 
er et godt supplement til de medlemsak-
tiviteter, som de lokale vælgerforeninger 
tilbyder. Rejserne vil byde på spændende og 
lærerige oplevelser og give god mulighed for 
at etablere netværk mellem medlemmer, 
tillidsfolk og politikere. Det vil også knytte 
organisationen tættere sammen”, udtaler ge-
neralsekretær Morten Bangsgaard.  

Medlemsrejserne har bl.a. til formål at skabe 
interesse omkring udenrigspolitik, historie, 
kultur og samfundsforhold i andre lande. Del-
tagerne vil derfor på rejserne kunne besøge 

det konservative folkeparti sikrer 
flere tilbud til medlemmerne
Det Konservative Folkeparti arbejder konstant på at sikre en bred vifte af medlemstilbud, og 
medlemsrejser til udlandet er et eksempel på det.   

steder af særlig politisk interesse og møde 
indflydelsesrige personer og beslutningstagere 
i det politiske, diplomatiske, militære og kultu-
relle liv i andre lande. 

Medlemmer af Det Konservative Folkeparti 
kan i 2008 bl.a. se frem til rejser til Rusland, 
Strasbourg og USA. Yderligere omtale af 
rejserne kan findes i Politisk Horisont og på 
partiets hjemmeside, www.konservative.
dk. Rejserne arrangeres af Viewpoint Spe-
cialrejser, som har mangeårig erfaring som 
rejsearrangør. Læs mere om medlemsrejser 
på side 23. 

tekst    Henrik Weiglin
foto     SXC

vi tilbyder bl.a 
medlemsrejser til 
rusland

oplæg om folkeskolens 
fremtid ved uddannel-
sesordfører henrik 
rasmussen
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Marts
torsdag  d. 27.      storkredsforsamling i sjællands storkreds    
torsdag  d. 27.      storkredsforsamling i vestjyllands storkreds    
torsdag  d. 27.      storkredsforsamling i københavns omegns storkreds    
fredag  d. 28. -  lørdag  d. 29.  udviklingspolitisk konference, gl. vindinge, Nyborg    
lørdag  d. 28.     storkredsforsamling i Nordjyllands storkreds    
mandag  d. 31.     storkredsforsamling i Nordsjællands storkreds    
mandag  d. 31.     storkredsforsamling i fyns storkreds    
mandag  d. 31.     storkredsforsamling i sydjyllands storkreds    
      
April       
fredag  d. 4.  -  søndag  d. 6.   kampagnekursus, hotel scandic, silkeborg    
lørdag  d. 5.      konference for regionsmedlemmer, Nyhavn 4    
lørdag  d. 4.      konservative studerenderes landsråd, århus    
lørdag  d. 12.      redaktørsammenkomst, århus    
lørdag  d. 26.     formandsmøde, fredericia    
      
Maj      
lørdag  d. 17.  -  søndag  d.18.  organisationskursus, egelund, fredensborg    
fredag  d. 23. -  lørdag  d. 24. eu-konference, egelund     
      
Juni      
torsdag  d. 5.      grundlovsmøder, hele landet    
lørdag  d. 14.  -  søndag  d.15. politisk konference, Christiansborg    
mandag  d. 16. - torsdag d.19.  studietur til strasbourg     
fredag  d. 20. -  lørdag  d.21.  sommerhøjskole med fof, vejle    
      
September     
lørdag  d. 27  -  søndag d. 28.  landsråd, bella Center     

Aktivitetskalender

Nye vælgerforeningsformænd
Navn vælgerforening 

rené offersen københavn

Claus Wagenblast-franck frederiksberg

sten brincker dragør

Jørgen h. trust tårnby

bjørn grønlund herlev

per hatting glostrup

flemming bech harning helsingør

marianne preis balser hørsholm

hanne hilslev rasmussen frederiksværk-hundested

bjørn lykke sørensen lejre

susanne haar sandholdt slagelse

kim lange hansen esbjerg

Carsten Johansen kolding

lars hajslund silkeborg

Claus have thisted

Annoncér i 
Politisk Horisont
Med en annonce i Politisk Horisont får du 
dit budskab ud til 18.000 konservative 
partimedlemmer.

Politisk Horisont har en loyal læserskare, 
der med stor interesse læser bladet.  
 
Kontakt Politisk Horisont på 
horisont@konservative.dk og hør nærmere 
om mulighederne for at annoncere i bladet

få dit 
budskab ud til 

18.000 
læsere
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