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På tærsklen til et svært år
en globale finanskrise har vist sig at 
være dybere end tidligere antaget og 
den krise, som først startede i den fi-
nansielle sektor har nu bredt sig til den 

øvrige økonomi.
Hovedparten af de europæiske lande samt USA 

er i recession, og selv om Barack Obama, indgyder 
håb om forandring, må vi nok alle indstille os på, at 
2009 bliver et svært år med stigende arbejdsløshed 
og faldende omsætning.

det er bestemt ikke for at være lyseslukker i den 
glade juletid. Men vi må også være realistiske. 
danmark er en del af verden. Vores velstand er 
bundet op konjunkturerne i udlandet, og når vores 
vigtigste samhandelspartnere rammes af tilbage-
gang – ja så kan vi ikke undgå, at det smitter af på 
dansk økonomi.

Naturligvis er der også noget, vi selv kan gøre for 
at ruste vores samfund.

de grundlæggende udfordringer ændrer sig 
nemlig ikke, fordi der nu er lidt bølgegang i 
økonomien.

Vi kommer fortsat til at mangle kvalificeret ar-
bejdskraft, vores skattesystem er stadig ikke hen-
sigtsmæssigt, og vi skal fortsat tage hånd om de 
dramatiske klimaforandringer.

det Konservative Folkeparti er klar til de nødven-
dige reformer og vores ambitionsniveau er højt på 

ikke mindst skatte- og klimapolitikken.
Som eksempel fremlagde vi for nyligt et ambitiøst 

grønt trafikudspil. 
Udspillet indeholder forslag om milliard-investe-

ringer i både kollektiv- og privat trafik, og som noget 
helt nyt åbner vi nu for roadpricing, som et middel til 
at forbedre både klimaet og trafikanternes forhold. 

det har ikke været noget let beslutning. Vi Kon-
servative har konsekvent været imod roadpricing, 
når andre partier har foreslået det som middel til at 
brandskatte bilisterne og skaffe penge i statskas-
sen. den holdning står vi fast på. danskerne betaler 
mere end rigeligt i skat.

Men vi er også nødt til at se i øjnene, at trans-
portsektoren udleder alt for meget CO2, og vi skal 
gøre noget effektivt imod de stigende trængsels-
problemer omkring storbyerne. derfor foreslår vi 
nu, at det skal være dyrere at køre i bilen, men til 
gengæld billigere at købe bilen. Vores forslag er 
derfor uløseligt bundet sammen med et forslag om 
at sænke registreringsafgiften med mindst 50 pct.

Med forslaget viser vi, at Konservative er 
danmarks grønneste parti, og at vi mener det 
alvorligt, når vi siger, at vi skal give en grønnere og 
bedre verden videre til de næste generationer.

Venlig hilsen 
Lene Espersen
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Lene Espersen afsluttede sin 
mere end en time lange, stærke 
og visionære tale med ordene:
“I aften skal vi feste og danse. 
Men på mandag starter det 
politiske arbejde igen.”
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I Lene Espersens landsrådstale fortalte hun om visioner og ambitioner 

for hende selv og for Det Konservative Folkeparti

 

om ofte er der store forvent-
ninger til årets landsråd – og 
alle deltagere vil med sikkerhed 
erklære sig enige i, at lige præcis 

i år var noget ganske særligt. det store for-
mandsskifte tog alle overskrifter – ikke alene 
på konservative.dk, hvor hele begivenheden 
blev beskrevet minut for minut, men også den 
samlede danske presse måtte erkende, at det 
konservative landsråd anno 2008 var værd at 
skrive om. Optakten til landsrådet var brolagt 
med artikler, hvor man kunne læse om Bendt 
Bendtsens elegante og veltimede formands-
skifte. den proces sluttede han på flotteste 
vis i sin afskedstale, hvor han understregede, 
at det er tid til generationsskifte, tid til at 
give stafetten videre. Han fortsatte med at 
tale om, hvordan han som bedstefar vil sidde 
under det æbletræ, medarbejderne i Økonomi- 
og Erhvervsministeriet forærede ham som af-
skedsgave, og fortælle sine børnebørn om sine 
politiske sejre. Til sidst ønskede han Lene held 
og lykke med formandsposten med ordene: 
”Pas godt på vores gamle parti.”

Banen var i den grad kridtet op, og nu skulle 

det hele så effektueres en lørdag eftermiddag 
i september. 

Lene Espersen gik på talerstolen og takkede 
for de mange rosende ord, hun havde fået 
med på vejen. Herefter fortalte hun om 
visioner og ambitioner – for hende selv og for 
det Konservative Folkeparti. Hun begyndte 
talen med en opfordring til alle om at holde 
fast i troen. 

”Vi lever i en konservativ tid. Værdierne er 
konservative. danskerne er konservative. Nu 
gælder det om, at de også stemmer KON-
SErVATiVT. 

Jeg er stolt af at lede et parti, som har 
visioner, og som tør se fremad. Et konservativt 
parti rodfæstet i en stærk nationalfølelse, og 
som ikke nøjes med at se indad.” 

En indledning, der med rette udløste 
taktfaste klapsalver. 

Lene Espersen afsluttede sin mere end en 
time lange, stærke og visionære tale med 
ordene:

“i aften skal vi feste og danse. Men på 
mandag starter det politiske arbejde igen.

Så går vi ud og kæmper for de konservative 
værdier og visioner. Så går vi ud og viser;
•  At vi kæmper for de svageste i vores 

samfund.
•  At vi tror på personlig frihed under ansvar for 

fællesskaberne.
•  At vækst og dynamik driver samfundet mod 

mere velstand og bedre velfærd.
•  Lad os vise, at vi er ansvarlige mennesker, 

der kærer os om de næste generationer.
•  At vi har tillid til familierne, og at de kan 

skabe deres egen tilværelse uden for mange 
regler og offentligt bureaukrati.

•  Lad os vise, at vi tror på, at mennesker er 
bedst til at realisere deres egne drømme og 
håb.

Lad os sammen gå ud og vise, at vi er dET 
KONSErVATiVE FOLKEPArTi.

Tak for ordet.”
Kort tid efter lød der flere brag i salen og ned 
fra loftet faldt en sand regn af sølv- og guld-
konfetti. Til tonerne af ”Simply The Best” blev 
Lene Espersen kåret som ny formand for det 
Konservative Folkeparti. 

“Jeg er stolt af at lede et parti, som har 
visioner, og som tør se fremad”

Tekst  rené Gyldensten  Foto  Peter Sørensen/das Büro

LAnDsRåD

2008

Taktfaste klapsalver fra landsrådssalens 
mange delegerede

I afskedsgave fik Bendt Bendtsen 
bl.a en OB spillertrøjer

Vi lever i en 
konservativ tid

s
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Foto  Peter Sørensen/das Büro
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Tekst  rené Gyldensten  Foto  Peter Sørensen (das Büro)

Landsråd med fokus på samfundets svageste

D
det blev til i alt seks gange ja 
og fire gange nej, da de mange 
indstillinger var til afstemning i 
landsrådssalen. Ja til afskaffelse 

af lukkeloven, ændring af kommuneudlig-
ningen, at velfærdsydelser skal målrettes de 
svageste, individualisering af de studerende, 

et stærkt danmark i et fælles Europa - og 
endelig blev der sagt ja til, at Konservative er 
imod yderligere stramninger af rygeloven. Men 
nej til konservative teser, at befri de danske 
kommuner, styrkelse af det personlige ansvar 
i velstandssamfundet og nej til førstehjælps-
kurser til kommende forældre. Alle indstillinger 

kan læses i deres fulde længde på 
www.konservative.dk/lr08 
Men Landsrådet satte, med den nyvalgte par-
tiformand Lene Espersen i spidsen, fokus på 
ansvaret for de svageste grupper i samfundet. 
Vi bringer her et udsnit af talerne fra årets 
Landsråd:

LAnDsRåD

2008

Personvalg
På Landsråd 2008, skulle der vælges 
formand, 2 næstformænd, 5 hovedbesty-
relsesmedlemmer og Europaparlament-
skandidater.

Formand
Lene Espersen blev valgt til ny formand 
for det Konservative Folkeparti

Næstformænd
Mads Lebech blev genvalgt som 1. næst-
formand
Finn Poulsen blev genvalgt som 2. næst-
formand

De landsrådsvalgte medlemmer af ho-
vedbestyrelsen blev
Marc Perera Christensen: 338 stemmer
Kasper Hülsen: 315 stemmer
Peter Norsk: 310 stemmer
isabella Meyer: 288 stemmer
Søren Pape Poulsen: 275 stemmer

Landsrådet valgte enstemmigt følgende 
kandidater til Europaparlamentet

1.  Bendt Bendtsen 

2.  Christian Wedell-Neergaard 

3.  Pernille Høxbro 

4.  Mette Abildgaard Jakobsen 

5.  Tove Videbæk 

6.  Peter Norsk 

7.  Thomas Krarup 

8.  Jan Køpke Christensen 

9.  Julie Broe 

10.  Lone Myrwick 

11.  Michael Christensen 

12.  Karsten Skawbo-Jensen 

13.  Ole Brøkner

”Som konservativ vicestatsminister vil 
jeg være med til at sikre, at de svageste i 
vores samfund får mere hjælp og støtte. 
Når en af grundstenene i de danske 
værdier er næstekærlighed – kan vi ikke 
være bekendt, at de mest sårbare grupper 
ikke får den bedste hjælp vi kan give. Vi 
konservative ønsker at samfundet gør mere 
for de udsatte grupper.” 

Partiformand Lene Espersen

”Vi skal være partiet, der tør forklare 
vælgerne også de besværlige ting. Hvorfor 
ikke alle skal have velfærd fra det offent-
lige. Hvorfor vi skal have mindre skat på 
arbejde og mere skat på knappe ressourcer. 
Hvorfor vi skal prioritere i dag, så vores valg 
ikke går ud over morgendagens generatio-
ner. Verden har brug for nationalt forank-
rede politikere - med internationalt udsyn.”

Klima- og energiminister Connie Hedegaard

”Som ansvarlig borgerlig minister vil jeg 
sige, at så længe vi har besluttet, at det 
er den fælles kasse, der dækker de fleste 
sundhedsudgifter – og det går jeg ind for – 
så må vi også have en fælles interesse i, at 
vi ikke med vores livsstil lægger en udgifts-
bombe under systemet.” 

Sundheds- og forebyggelsesminister 

Jakob Axel Nielsen

”Vi konservative bliver nogle gange kaldt for 
lov-og-orden partiet. det bruges endda som 
en lidt nedsættende betegnelse. Men jeg 
ser intet nedsættende i det begreb. Jeg ser 
det som en hædersbetegnelse. der er ikke 
noget flovt i at være tilhænger af lov og 
orden. Lov og orden betyder trygge gader. 
Trygge byer. Trygge borgere.” 

Justitsminister Brian Mikkelsen

”der foregår fra tid til anden en noget mis-
forstået diskussion om vores suverænitet. 
Man hævder således, at vi afgiver suveræ-
nitet til EU og svigter det danske. Men det 
forholder sig omvendt: hvis vi ikke gik ind i 
det forpligtende, europæiske samarbejde, 
hvor store som små lande arbejder på lige 
fod, så ville vi i sandhed se vores suveræni-
tet udhulet.” 

Udenrigsminister Per Stig Møller 
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Tekst Helle Pileman Foto Peter Sørensen (das Büro)

Turnéplan  
30. september ARoS Kunstmuseum, Århus (Østjyllands Storkreds)

22. oktober Dansk Design Center, København (Københavns Storkreds)

12. november Experimentarium, Hellerup (Københavns Omegns Storkreds)

20. november Fionia Park, Odense (Fyns Storkreds)

24. november Ringsted Kongres Center, Ringsted (Sjællands Storkreds)

15. december TEKO, Herning (Vestjyllands Storkreds)

12. januar Hotel Fredensborg, Rønne (Bornholms Storkreds)

22. januar Trommen, Hørsholm (Nordsjællands Storkreds)

2. marts  Aalborg Kongres og Kultur Center, Aalborg (Nordjyllands Storkreds)

9. marts  Kolding Designskole, Kolding (Sydjyllands Storkreds)

Debatmøderne foregår kl. 19.30-21.00 og er åbne for alle interesserede. Tag derfor 
meget gerne dine naboer, venner, familie og kolleger med til de kommende arrange-
menter. Supportere af Konservative på Facebook og medlemmer med e-mail får 
direkte information om arrangementerne. 

Lene Espersen 
på landsturné
Formandens landsturné er tilrettelagt ud fra principperne om både 

eksklusivitet og åbenhed

nap havde sidste gæst forladt 
landsrådet i Bella Center, før 
den nyvalgte partiformand, Lene 
Espersen, tog på landsturné i de 

ti storkredse for at møde nuværende og poten-
tielle medlemmer til en dialog om visionerne 
for Konservative og for dansk politik. 

Landsturnéen er den nyvalgte partiformands 
første møde med baglandet. Første stop på 
turnéen var Østjylland, nærmere betegnet 
på AroS Kunstmuseum. Også TV-Avisen 
fandt Lene Espersens landsturné særdeles 
spændende og bragte et indslag fra mødet. 

Siden har flere andre storkredse stået for tur. 
Alle steder har mellem 100-200 nuværende 
eller potentielle medlemmer valgt at tilbringe 
en aften med politisk debat om alt fra fi-
nanskrise til, hvad der adskiller Konservative 
fra partiet Venstre.

Tale om værdier 
Onsdag d. 12. november gik turen til Køben-
havns Omegns Storkreds, hvor formanden 
talte om visioner for fremtiden og for det Kon-
servative Folkeparti. En tale, hvor politikken 
står meget klar med løsninger på fremtidens 
udfordringer. Nogle af de centrale punkter 
i Espersens tale, er, at vi skal fastholde et 
danmark med høj økonomisk velstand til 
gavn for os selv og vores efterkommere ved 
at gennemføre de nødvendige reformer på 
arbejdsmarkedet og sænke skatten på arbejde. 
derudover skal vi værne om de danske 
værdier gennem en konsekvent retspolitik og 

stram og retfærdig udlændingepolitik. Også 
klimapolitikken står højt på dagsordenen, så 
vi fortsat kan være danmarks grønne parti. 
For som konservativ er det en livsopgave at 
forandre for at bevare – så vores efterkomme-
re arver en verden, hvor vi er stolte over vores 
indsats. Og som opfølgning på landsrådstalen 
gjorde formanden det klar, at vi skal sikre 
fremgang og velfærd til de svageste i vores 
samfund og konsekvent kræve at de svageste 
tilgodeses først. 

Lene Espersen har allerede nu lagt vejen 

forbi en række storkredse. Se den samlede 
turnéplan her på siden.

Eksklusivitet og åbenhed 
Landsturnéen er tilrettelagt ud fra princip-
perne om både eksklusivitet og åbenhed. 
Eksklusivitet forstået på den måde, at hvert 
møde indledes med et særligt møde for stor-
kredsbestyrelsen, som på den måde får en 
helt særlig briefing fra partiformanden om den 
kommende tids politiske og organisatoriske 
arbejde. Samtidig er de offentlige møder åbne 
for alle interesserede – ikke kun medlemmer – 
i håbet om at nogle skulle få lyst til at melde 
sig under de konservative faner. På den måde 
yder turnéen sit bidrag til, at vi bliver endnu 
flere og dermed opfylde forretningsudval-
gets mål om, at vi skal nå op på 20.000 
medlemmer i 2013. 

Læs mere om forretningsudvalgets med-
lemshandlingsplan på side 17.   

Stort fremmøde da Lene 
Espersen lagde vejen 

forbi Københavns 
Omegns Storkreds

K
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Udenrigsminister Per Stig Møller ser frem til at fortsætte og styrke det 

transatlantiske samarbejde med USA’s nye præsident Barack Obama og giver 

sin vurdering af konsekvenserne af det amerikanske præsidentskifte. 

Nye toner i amerikansk 
udenrigspolitik?

F
år vi et helt andet USA med 
Obama? 
Vi vil formentlig se en slags New 
deal i Amerika, der indebærer 

større økonomisk vækst på mellemklassens 
vilkår. Vi vil se et Amerika, der vil satse mere 
på den grønne revolution, som det kaldes. det 
betyder mere fokus på grøn teknologi, energi-
effektivitet og vedvarende energi. 

Der er sket et afgørende skifte i klimapo-
litikken?
Finanskrisen ses af Obama som en katalysator 
og ikke som en kæp i hjulet i kampen mod kli-
maforandringer. det fornyende og forfriskende 
er, at han ser klimainvesteringer som noget, 
der er til egen økonomisk gevinst. Obama har 
sagt, at der er arbejdspladser i den grønne 
revolution. Han har taget første grønne skridt 

i sin plan om at skabe 2,5 mio. nye job inden 
2011, hvor ét af tre indsatsområder er mere 
vedvarende energi. 

Og sikkerhedspolitisk kommer det til at 
gøre en forskel? 
Obamas holdning til kampen mod klimafor-
andringer betyder, at vi opnår en sikkerheds-
politisk fordel. På længere sigt kan de olie- og 
gasproducerende lande ikke skrue op og 
ned for hanen efter forgodtbefindende. Vi vil 
således ikke længere være sikkerhedspolitisk 
udsatte på grund af dem. 
 
Hvad med forholdet til EU? 
EU kommer til at betale en pris. Mit bud er, at 
vi frem over får en amerikansk præsident, der 
i højere grad rådslår med Europa. Og når EU 
får et medansvar for, hvad der skal serveres, 

så kommer EU også til at betale sin del af 
regningen. det vil være naivt at tro andet. 

Hvordan ændrer det samarbejdet mellem 
EU og USA?
Amerika ser fortsat sig selv som den ”mod-
stræbende sherif”, der bringer orden i verden. 
Sådan vil det også være fremover. Obama 
forbeholder sig retten til unilaterale militærak-
tioner. Men Obama er samtidig typen, der i 
højere grad end Bush vil gå i dialog med NATO 
landene, for at finde løsninger. det nye er 
metoden og det er en chance for europæisk 
politik. Jo før EU inddrages, jo mere indflydelse 
kan EU få. Kan amerikansk hård magt kobles 
med europæisk blød magt, kan vi nå længere. 
En af Obamas rådgivere har meget rigtigt sagt: 
”sammen kan Europa og USA gøre en kolossal 
masse for det gode. Splittelse er det kun de 
onde kræfter i verden, der har glæde af det”. 

Tror du på et gennembrud i Mellemøsten 
med Obama ved roret?
Gennembruddet er meget tæt på i dag. Jeg 
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Der er god grund til at glæde sig over det amerikanske præsidentvalg, når det 

gælder vejen frem mod FN’s klimakonference i København i 2009, mener 

klima- og energiminister Connie Hedegaard. 

Tekst  Birgitte Bentzen  Foto  Polfoto Tekst  rené Gyldensten Foto Polfoto

bama understregede allerede under 
valgkampen, at energisikkerhed, 
energiforsyning – og dermed 
klimaudfordringen, er blandt de 

områder, han prioriterer allerhøjest. Faktisk kun 
overgået af den øjeblikkelige finanskrise, men 
foran emner som sundhedssystem, krimina-
litet og illegal indvandring. den linje har han 
fastholdt – for nylig udtalte han således, at USA 
må påtage sig et lederskab i forhold til de inter-
nationale klimaforhandlinger.”

Hvilken rolle spiller USA i forbindelse 
til at få en global klimaaftale på palds i 
København til næste år?
”Et stærkt amerikansk engagement er helt 
afgørende for, at vi kan nå en ambitiøs klima-
aftale i København i december 2009. der er 
mindre end et år til, så det siger sig selv, at tid 
er en afgørende faktor. derfor er vi allerede nu 
begyndt samarbejdet med folkene bag den ny 
administration, så klima- og energi bliver en 

Et stærkt kort 
for klimaet

prioritet helt fra begyndelsen af Obamas præ-
sidentperiode. Nu har vi hele 2009 til at se, 
at tingene rent faktisk også rykker sig.” 
Connie Hedegaard hæfter sig især ved 
Obamas villighed til at påtage sig et 
lederskab på klimaområdet. 
”Som europæisk konservativ er det et 
budskab, jeg har savnet. Historisk har USA 
altid været villig til at påtage sig et lederskab 
overfor de store udfordringer verden stod over 
for, f.eks. under 1. og 2. verdenskrig, under 
den kolde krig og i kampen mod terror. På 
klimaområdet har vi imidlertid haft til gode, at 
se USA påtage sig denne rolle. derfor er det 
glædeligt, at Obama nu siger: Ja, USA har en 
særlig rolle i dette. Samtidig viser Obamas 
jobplan, som skal skabe 5 mio. ”green jobs”, 
at han mener, at det er nødvendigt at satse 
på grønnere teknologier for på længere sigt at 
skabe arbejdspladser, blive mere energieffek-
tiv og gøre sig mere uafhængig af energi fra 
andre steder i verden.” 

O

tror på et gennembrud, hvis Obama tager 
over, hvor dr. rice slipper. Men samtidig kan 
det israelske valg ændre situationen. 

Udenrigspolitisk har Obama klart meldt ud, 
at USA trækker sig ud af Irak og i stedet 
vil styrke indsatsen i Afghanistan. Får det 
nogen betydning for den danske indsats?
Mit håb er, at det fører til et øget pres på 
andre landes engagement i Afghanistan. Jeg 
forventer ikke mere pres på danmark. Vi er 
i forvejen i det ”varmeste sted” i landet og 
bidrager med mange soldater.

Obama er blevet skudt i skoene, at han 
er mere protektionistisk end Bush. Hvad 
kommer det til at betyde?
det betyder dårligere eksport og dårligere 
verdenshandel. På kort sigt giver det måske 
kortvarige nationale forbedringer for USA. På 
lang sigt er det jo aldrig godt med protektio-
nisme. Men her er der to Obamaer. der er én i 
hans bog, der går ind for det liberale markeds-
orienterede demokrati alias frihandel i verden. 
Og så ser vi under valgkampen, at han kører 
en linje, der er mere protektionistisk. Hans 
omgang med NAFTA er f.eks. ikke lovende. 
dér vil jeg håbe, at han selv og hans rådgivere 
ændrer linjen. Ellers rykkes tæppet væk under 
WTO-forhandlingerne.

Condoleezza Rice besøgte en sidste 
gang, i rollen som udenrigsminister, 
sin danske kollega Per Stig Møller og 
sagde farvel og tak til en trofast 
allieret. Besøget var udtryk for det 
fortsat gode forhold mellem USA og 
Danmark. Et samarbejde, den danske 
udenrigsminister ser frem til at 
fortsætte med USA´s nye præsident 
Barack Obama

USA´s nye præsident 
Barack Obama holder 

sejrstale i Chicago
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Når ”Mac” kommer til byen

V
ækkeuret ringer. Klokken er seks 
om morgenen. For den normalt 
ikke så morgenfriske medarbejder 
tager det lige et par minutter at 

få øjne. Jeg tænder derfor tv’et, og en stemme 
fortæller: ”John McCain is still in the race”. 
”det var heldigt”, tænker jeg. For planen er at 
se ham i aktion senere på dagen.

invitationen, der tikkede ind på mailen få 
dage forinden, sagde, at dørene ville åbne 9 
a.m. Normalt noget der skal tages med et 
gran salt, men efter samtale med den lokale 
kampagneleder forstod jeg, at det skulle 
tages bogstaveligt. Ankomst 8.15 a.m. i god 
tid til John McCain Victory rally i Springfield, 
Virginia. Troede jeg. 

Skal du ha’ kredit?
Køen er ikke lang ved ankomsten. den er 
gigantisk. Flere hundrede meter strækker 
den sig. de første par tusinde mennesker er 
allerede mødt op. Tiden går dog hurtigt, efter 
jeg har fundet min plads i køen. For en del af 
dette event er alt det, der sker før og efter. 
Sælgere, der vandrer op og ned langs køen 
med t-shirts og badges. Græsrødder uddeler 
brochurer, og NGO’er hverver medlemmer. En 
ældre krigsveteran stopper mig. ”Kunne jeg 
ikke friste med et original reagan badge? Jeg 
kan give kredit, hvis du ikke kan betale nu. 
Altså med mindre Obama vinder på tirsdag”, 
siger han med et glimt i øjet. inden jeg ser 
mig om, har jeg været igennem et sikkerheds-
tjek og står nu foran podiet. 

Do your job! 
det er dog ikke kun en hær af mennesker 
klædt i den røde republikanske farve, der er 
mødt op. En horde af journalister er også til 
stede. Glæden er dog ikke udpræget gensidig. 
Mange republikanere har under valgkampag-
nen følt, at dækningen ikke har været ”fair 
and balanced”, som de selv - og Fox News 
- udtrykker det. Og pludselig begynder flere 
hundrede republikanske tilhængere at råbe i 
kor ”Tell the thruth and do your job”, mens de 
peger hen imod journalisterne på bedste fod-
boldmanér.   

Millimeter planlægning
Alt imens de mange tilråb og slagsange 
udføres, bliver der arbejdet hårdt på podiet. 
Mikrofonen rettes til. Teleprompteren justeres 
(med målebånd!), og lysindfaldet optimeres.  
Pludselig indtager en mand podiet. der er 
tale om formanden for det republikanske parti 
i staten Virginia. ”Are you ready to win this 
election?”. Folkemængden går amok. derefter 
følger en række indslag. der indledes med 
fælles bøn og pleadge of alligiance. En noget 
uvant start for den udsendte medarbejder, 
men ifølge min sidemand er det helt standard-
procedure. derefter gives ordet blandt andet til 
en krigsveteran og til lokale kongresmedlem-
mer. Alle har de ét budskab: ”John McCain is 
our guy”.  

derefter opstår der en lang pause. Alle 

Tekst og Foto  Alexander Tolstrup

venter på ”The Mac”, som skiltene lyder. 
Stemningen er som ved en stor rockkoncert. 
der er skiftevis tilråb, enkelte besvimer (!), og 
hele atmosfæren oser af forventning.

Cindy & Joe
Så kommer lyden. Som en Hummer uden 
lydpotte ankommer den ene politieskorte efter 
den anden, og ind ruller McCains kampagne-
bus ”Straight Talk Express”. Menneskemæng-
den går amok, og mens jeg febrilsk prøver at 
følge med og få taget et billede, drukner jeg i 
tilråb, papskilte og rockmusik. 

Stilsikkert indtager McCain podiet med sit 
følge. Heriblandt hans kone, Cindy, som vanen 
tro hurtigt tager ordet, og på bedste vis præ-
senterer ”My husband and the next President 
of the United States, John McCain”.  

Ordlyden og emnerne er velkendte, da 
McCain indleder. det drejer sig endnu engang 
om ”Joe”. Blikkenslageren som med ét blev 
centrum for McCains kampagne, og som 
skulle repræsentere den almindelige ameri-
kaner. ”We are all Joes”, som McCain siger.  
Men det er heller ikke for talens indhold, de 
mange mennesker er mødt op. det er for at 
se manden, som - ifølge damen ved siden af 
mig - er villig til at ofre alt for sit land, og så 
selvfølgelig for at vise deres opbakning. 

Fra Obama til Yes We Can
Næsten inden de første indtryk er bearbejdet 
slutter forestillingen. da jeg vender mig om, 
opdager jeg, at der, selv uden for indhegnin-
gen, er flere tusinde mennesker. Jeg kigger på 
uret. Klokken nærmer sig 1 p.m. Fem timer er 
gået siden min ankomst, og - som for McCain 
og mange af de andre deltagere - er dagen 
lige begyndt. Jeg sætter kursen fra ”Country 
First” mod det næste stop ”Change We Can 
Believe in”. 

McCain i en skov 
af papskilte 

En af de mange boder med 
politisk merchandise

Stilsikkert indtager McCain podiet med sit følge. Heriblandt hans kone, 

Cindy, som vanen tro hurtigt tager ordet, og på bedste vis præsenterer 

”My husband and the next President of the United States, John McCain”.
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Demokrati, når det er bedst

D
et er fordi, at vi kan stemme 
på en sort mand!” Sådan lød 
svaret fra en storsmilende afro-
amerikansk kvinde, da jeg spurgte 

hende, hvorfor vælgerne var parate til at 
vente i timevis på at få lov til at afgive deres 
stemme til det amerikanske præsidentvalg.

Situationen udspandt sig i Florida i USA, 
hvor jeg var udsendt som valgobservatør for 
OSCE. Vi var inviteret af den amerikanske 
udenrigsminister for at overvære valget og 
på verdenssamfundets vegne være med til at 
kontrollere, om det var frit og fair, og det var 
bestemt en stor oplevelse at være i USA til 
netop dette historiske valg.

Hele 30 forskellige emner til afstemning
Som valgobservatører besøgte vi bl.a. flere 
valgsteder i de fattige, afro-amerikanske 
områder i Florida. Overordnet set forløb valget 
fint, men der var også problemer. Valg skal 
være hemmelige, men sikringen af vælgernes 
anonymitet kunne forbedres. Flere gange 
oplevede vi, at de scannere, som folk skulle 
bruge til at scanne deres stemmeseddel med 
var i uorden, og der skulle hjælp til. de valg-
tilforordnede havde i forbindelse med denne 

hjælp frit udsyn til stemmesedlen, og kunne 
se, hvad den enkelte stemte. 

Yderligere skulle vælgerne ikke blot stemme 
på en præsidentkandidat. i det område af 
Florida, jeg besøgte, var der hele 30 forskel-
lige emner til afstemning: alt lige fra valg af 
USA’s næste præsident til muligheden for, at 
homoseksuelle kunne blive gift. Her oplevede 
vi, at folk havde svært ved at få overblik over 
det hele, hvilket illustrerer, at det kan være 
problematisk at sætte for meget til afstem-
ning samme dag.  

Og så var der det med ventetiden 
3-4 timer i kø for at stemme var ikke ualminde-
ligt og nogle steder varede det op til 10 timer, 
før man kunne komme til.. så lang en ventetid, 
er selvfølgelig ikke rimelig. Men det var mit 
indtryk, at folk heldigvis accepterede forholdene, 
fordi dette valg var så betydningsfuldt i mange 
henseender, både politisk, kulturelt og symbolsk. 
Partierne havde også gjort hvad de kunne for at 
få folk til stemmeurnerne. 

Et af de valgsteder, hvor vi befandt os, fik 
man stjernebesøg af sangerne P. 

Tekst  Helle Sjelle, valgobservatør ved det amerikanske præsidentvalg 2008
 

diddy, Mary J. Blige og Beyoncé, der fortalte 
folk, hvor vigtigt det var, at de blev i køen og 
stemte. de var tilknyttet demokraterne og 
vakte stor jubel blandt især de yngre vælgere.

der var en særlig gejst og optimisme blandt 
de afro-amerikanske vælgere og frivillige ”ude 
i marken”, som vi havde lejlighed til at tale 
med. deres kamp for Obamas sejr afspejlede, 
at politik virkelig kan blive et folkeligt engage-
ment, hvor folk brænder for at være med til at 
skabe historiske ændringer i deres samfund. 

Menneskelig bølge af glæde og håb
Vi var naturligvis både på besøg i den 
vindende og den tabende lejr på selve valgaf-
tenen. Først hos republikanerne, som forståe-
ligt nok var nedtrykte over udsigten til et valg-
nederlag, selv om Senator McCain holdt en 
meget værdig tale, da hans nederlag blev en 
kendsgerning, Aftenen sluttede til valgfest hos 
de lokale demokrater. Her lod flere glædes-
tårerne få frit løb, da det ud på aftenen stod 
klart, at USA’s næste præsident er af afro-
amerikansk oprindelse – noget der i mange 
år var utænkeligt. det var meget gribende 
pludselig at befinde sig i en kæmpe menne-
skelig bølge af glæde og håb. det var virkelig 
folkeligt demokrati, når det er allerbedst. 
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Helle Sjelle foran et 
valgsted i Florida

Stor aktivitet på et af de 
mange demokratiske 
valgkontorer

Rapstjernen Beyoncé lagde 
også vejen forbi for at få 
folk til stemmeurnerne

Rapstjernen Beyoncé lagde 
også vejen forbi for at få 
folk til stemmeurnerne
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Først sikrede vi, at mennesker med spiseforstyrrelser blev omfattet af den 

udvidede behandlingsret. Sidste år kom turen til børne- og ungdomspsykia-

trien, og med dette års aftale om sats-puljen, bliver voksenpsykiatrien også 

omfattet af den udvidede behandlingsret. 

Udvidet behandlingsret 
for voksne psykiatriske patienter 

D
et er en klar forbedring for psykia-
trien, og en flot konservativ sejr, 
at vi nu også får indført behand-
lingsret på voksen-psykiatrien. 

det har længe været en konservativ hjertesag 
at sidestille det somatiske og det psykiatriske 
område, og det er netop det, vi nu opnår vi 
med forliget om dette års sats-puljer,” siger 
sundhedsordfører Vivi Kier

den udvidede behandlingsret indebærer, 
at patienter fra 2010 får ret til at lade sig 
behandle på en klinik, et hospital eller en 
selvejende institution, hvor som helst i landet, 
hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde behand-
ling inden for to måneder. det er samtidig 
bopælsregionen, der skal dække udgiften til 
behandling.

”Udfordringen her og nu er, at vi skal have 
udbygget den fornødne kapacitet på området, 
for det er jo ingen hemmelighed, at vi også 

hér mangler kvalificerede medarbejdere. Jeg 
tror, det er vigtigt, at vi inddrager samtlige 
relevante personalegrupper. For et af de store 
problemer er, desværre, at det tager meget 
lang tid at uddanne en psykiater.” 

Flere kvalificerede faggrupper
”Jeg mener vi kan vinde en hel del, hvis vi nøje 
følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til 
distriktspsykiatrien om at lade alle relevante 
personalegrupper indgå i den tvær- og fler-
faglige behandling i psykiatrien. dels er jeg 
overbevist om, at kvaliteten bliver bedre, men 

måske endnu vigtigere, så tror jeg, flere kva-
lificerede faggrupper kan medvirke til at øge 
kapaciteten i voksenpsykiatrien.” 

”Vi ser dog allerede nu, med fokus rettet på 
flere midler og behandlingsret indenfor børne-
ungepsykiatrien, så ønsker flere uddannede at 
arbejde indenfor dette felt.”

rundt om i regionerne er der stadig et 
behov for udbygning af kapacitet på psykia-
triområdet – specielt er behovet for et større 
antal specialiserede senge stigende. 

Styrket indsats
Også her ser Vivi Kier en stor gevinst ved 
den netop indgået aftale: ”Problemet med, 
at vi i øjeblikket ikke har nok sengepladser, 
er netop en af de ting der gør, at vi indfaser 
behandlingsretten over en årrække. de midler, 
som følger med de nye aftale, anvendes til en 
gradvis kapacitetsopbygning, og til at udvikle 
og implementere den udvidede behandlings-
ret og støtter dermed regionernes tilbud til 
patienter med svære ikke-psykotiske, psykia-
triske lidelser. Aftalen styrker denne indsats 
– og tager udgangspunkt i de gode erfaringer, 
som vi allerede har fra eksisterende, speciali-
serede klinikker. derfor skal vi også følge den 
nye sygehusstruktur nøje. For her indgår også 
en udbygning og tilpasning af psykiatrien.”

”Alt i alt er jeg rigtig godt tilfredse med, 
at vi konservative igen har været helt i front 
med at bringe psykiatrien tilbage på dagsor-
denen. For ikke nok med, at vi nu får vi den 
udvidede behandlingsret i voksenpsykiatrien, 
så rummer forliget også en styrket indsats 
overfor patienter med angst og for folk, der 
har forsøgt selvmord. det er et kæmpeskridt, 
og en klar forbedring af psykiatrien.”

Tekst  Lars Wonsild Pedersen
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Aftalens indhold 
Aftalen om indførelse af behandlingsret 
indenfor voksenpsykiatrien er udformet så 
den tilskynder regionerne til at sikre til-
strækkelig behandlings- og sengekapaci-
tet. Midlerne udmøntes permanent til re-
gionerne via det statslige tilskud til 
sundhedsområdet. 

Fra 2009 – 12 afsættes der i alt 850 
mio. kr. disse fordeles med:
•  50 mio. kr. i 2009 
• 100 mio. kr. i 2010 
• 300 mio. kr. i 2011 
• 400 mio. kr. fra 2012 

Rundt om i regionerne er der 
stadig et behov for udbygning 
af kapacitet på psykiatriområde

“det er et kæmpe-
skridt, og en klar for-

bedring af psykiatrien.”
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G
æ

stepenPolitisk Horisont giver i hvert nummer ordet frit. denne gang har vi givet det til Preben Brandt.

nes sundhedscentre. Men det har man ikke. 
Kun 7 ud af 18 undersøgte sundhedscentre 
har en særlig strategi for indsatsen for 
socialt udsatte.

de socialt udsatte har de samme 
drømme om et nogenlunde almindeligt liv, 
som alle andre. Også de vil gerne have en 
bolig og et arbejde. Alt for mange lever som 
hjemløse, og alt for mange lever sådan i 
al for lang tid. Vi ved, at en bolig er vigtig 
for, at vi kan leve vores liv på en ordentlig 
måde. Vi ved også, at en strategi, hvor man 
som begyndelsen til det videre hjælpearbej-
de sikrer en hjemløs en bolig, har en langt 
mere resocialiserende virkning, end hvis 
vedkommende først skal gennem alverdens 
behandling og træning.

det samme er der grund til at antage i 
forhold til arbejde. det vil være muligt at 
få en betydelig del af de socialt udsatte 
i arbejde, hvis det var muligt at få en 
økonomisk fordel af et deltidsarbejde som 
supplement til kontanthjælp. Som det er 
nu, er der en samlet modregning og skat 
på 93 % af den tjente indtægt. det ville 
næppe motivere mange, hvad enten det var 
udsatte eller ikke-udsatte.

Socialt udsatte har også børn. det kan 
anslås, at mindst 25.000 børn vokser op 
i hjem, hvor der er omfattende og sam-
mensatte sociale problemer. de børn tæller 
tungt på statistikken over børn, der har en 
børnesag eller er fjernet fra hjemmet. Og 
de børn dukker senere i deres tilværelse 
overrepræsentativt op i statistikkerne over 
ungdomskriminalitet, unge med manglende 
uddannelse og langtidsledighed, og unge og 
voksne med sociale problemer, misbrug og 
psykiske lidelser.

de fleste med udenlandsk herkomst og 
deres børn klarer sig efterhånden rigtig 
godt. Men har man andre af udsathedens 
problemer inde på livet, som psykiske 
lidelser, fattigdom, misbrug - og oven i 
dette en udenlandsk herkomst - slår fattig-
dommens problemer hårdt ned. derfor ser 
vi en betydelig overrepræsentation af ind-
vandrere i hjemløsepopulationen, blandt de 
der bliver udsat af en lejlighed og blandt de, 
der idømmes psykiatrisk foranstaltning. 

Jeg mener godt, man kan sige, at der er 
betydelige problemer med fattigdom og fat-
tigdommens følgesvende i det i øvrigt rige 
velfærdssamfund, danmark. der er ingen 
lette løsninger, men masser af muligheder 
for at gøre noget. det kræver politisk vilje.    

ocialpolitik drejer sig om 
andet end velfærdspolitik for 
dem, som har ressourcer og 
overskud. de socialt udsatte 

er helt afhængige af, at der føres en so-
cialpolitik, som sikrer dem, at basale behov 
dækkes. det er sociale indkomstydelser, 
bolig, støtte og kontaktordninger samt 
sociale behandlingstilbud for nu at nævne 
de væsentligste.

Antallet af fattige, målt med den 
metode, som bruges af EU, er steget med 
20 pct. fra 2000-2005, og de fattige er 
blevet fattigere. de særlige og lave kontant-
hjælpsydelser har deres andel af skylden 
for dette. det er efter rådet for Socialt 
Udsattes mening uansvarligt ikke at tage 
denne stigning i antallet af fattige alvorligt. 
Selvom der er tale om relativ fattigdom, 

er det alvorligt nok, for når man lever i et 
land, hvor langt de fleste har et økonomisk 
overskud, bliver computere ikke længere en 
luksus for de få, men en nødvendighed for at 
følge med i skolen og i arbejdslivet. Eller tænk 
på, at hvis man vil følge råd fra myndigheder-
ne om sund livsstil, så er det ikke gratis.

Sygdomsbehandling hører ikke ind under 
socialpolitikken, men det gør sundhed og 

forebyggelse, som fx organiseres i sund-
hedscentrene. Vi ved fra undersøgelser, som 
rådet for Socialt Udsatte har ladet foretage, 
at man finder en betydelig ulighed i sundhed, 
som er så klart socialt betinget, at man kan 
kalde den både systematisk og uretfærdig. 
den har ikke blot noget med en særlig livsstil 
at gøre, men hænger også sammen med van-
skelige opvækstvilkår. Man skulle forvente, at 
man havde særlig fokus på dette i kommuner-

Socialt udsatte har også børn. Det kan anslås, at mindst 25.000 børn 

vokser op i hjem, hvor der er omfattende og sammensatte sociale problemer.

Socialpolitik i 
dagens Danmark

Af Preben Brandt: Speciallæge i psykiatri, formand for Rådet for Socialt Udsatte 

s
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Helt og aldeles 
på barnets side

J
eg har det rigtigt godt med det. 
det vil gøre en forskel,”  siger Vivi 
Kier. da hun blev socialordfører, 
overtog hun helhjertet en konser-

vativ kamp for, at det skal være muligt at 
tvangsbortadoptere børn af de hårdest 
belastede narkomaner, alkoholikere og sindsli-
dende – om nødvendigt ved tvang.  i næste 
måned ligger holdningen klar som lovforslag. 

”Alle børn har ret til et helt og fuldt liv og til 
at vokse op i trygge og kærlige rammer. Men 
for nogle går det desværre modsat: Vi har alt 
for mange gange oplevet, hvordan små børn 
bliver kastebolde i et ulykkeligt spil, hvor de 
biologiske forældres rettigheder står langt over 
barnets tarv. i stedet for en barndom med ro 

og stabilitet bliver det fuld af svingdøre. ind og 
ud hos mor og far. ind og ud af døgninstitutio-
ner. ind og ud hos plejefamilier. En omtumlet 
tilværelse, der skaber uro og utryghed i barn-
dommen, og som trækker lange, dybe spor ind 
i voksenlivet.”

Tidlig tryghed
Vivi Kier peger på, at det med den ny lov i 
hånden vil være muligt at tvangsbortadoptere 
selv helt små børn under et år. Lovgivningen 
rummer i dag mulighed for tvangsbortadop-
tion. Men barnets skal igennem mange års 
anbringelser, før der reelt er mulighed for at 
tvangsbortadoptere barnet. i praksis skal en 
plejefamilie have taget sig af et barn i 7-10 år, 
før tvangsbortadoption kan komme på tale. 

”Børn, der bortadopteres tidligt, klarer sig 
bedre senere i livet end udsatte børn, der må 
se sig henvist til en belastet opvækst – hvad 
enten det er hos de biologiske forældre, i en 
institution eller hos en plejefamilie. Bortadop-
teres de før de fylder et år, har de samtidig 
lettere ved at knytte sig til plejeforældrene. 
desuden øger afbrydelser i anbringelser hos 
plejefamilier risikoen for kriminalitet og ad-
færdsmæssige problemer hos barnet. Med 
andre ord: Jo tidligere et udsat barn bortadop-
teres, desto større er chancen for, at barnet 
opnår en sund udvikling af selvværd, skolefær-

digheder, fysik og psyke.”
Hun stopper op et øjeblik og tilføjer så: 
   ”Tvangsbortadoption kan være en drastisk 

udvej for forældrene, men de har haft deres 
chance. Nu er det på tide, vi drager konse-
kvensen af de erfaringer, vi har gjort os. 
Barnet har én eneste chance for en god start 
på livet, og den skal vi gribe, mens vi kan, hos 
en adoptivfamilie, der kan give det ro, tryghed 
og kærlighed. Og som tidligt i barnets liv kan 
sikre det stabilitet og kontinuitet.” 

Kontinuitet
Vivi Kier peger på, at danmark er det land i 
Norden, der har færrest regler, som tilgodeser 
barnets behov for kontinuitet.  

”det er et stort svigt. Hidtil har hensynet til 
uegnede forældres rettigheder vejet tungere 
end hensynet til barnet. det har blandt andet 
betydet, at barnet indtil nu har skullet 
hjemgives, når problemerne hos de biologiske 
forældre er løst, uanset om barnet faktisk er 
tættere knytte til sin plejefamilie end til sine 
forældre. 

Heldigvis er der nu ved at være politisk vilje 
til at sikre langt større kontinuitet i de 
svageste børns barndom,” siger Vivi Kier og 
henviser til ”Barnets reform”, der vil blive 
fremlagt først i det nye år, og som netop 
lægger særlig vægt på sammenhæng i 
barnets liv. 

Vivi Kier er ”rigtig rigtig glad for”, at lovfor-
slaget om tvangsbortadoption, som det ser 
ud, tager udgangspunkt i barnets tarv – og 
alene i barnets tarv. 

”de børn, der vil blive tvangsbortadopteret, 
er blandt de allersvageste, og de har brug for, 
at vi som samfund, stiller os helt og aldeles på 
deres side. det gør vi nu. det eneste, jeg kan 
beklage, er, at denne lov først bliver gennem-
ført nu. den burde have været en selvfølge for 
flere årtier siden.” 

Det skal være tilladt at bortadoptere helt små børn mod deres forældres 

ønske. I begyndelsen af det nye år vil regeringen fremsætte et lovforslag, 

der stiller sig hundrede procent på barnets side. 

Tekst og Foto Birgitte Vinding

Ændring af lov om adoption 
(Adoption uden samtykke m.v.) (Jan II) 

Forslaget forventes bl.a. at indebære en 
udvidet adgang til tvangsadoption af børn 
under 1 år og af børn, der har været 
tvangsanbragt uden for hjemmet i mindst 
3 år. Forslaget forventes endvidere at 
indebære en udvidet adgang til sted-
barnsadoption i registrerede parforhold. 
Forslaget skal ses i sammenhæng med 
velfærdsministerens forslag om anbrin-
gelse af børn og unge uden for hjemmet.  
(Fra regeringens lovkatalog).

Børn, der bortadopteres 
tidligt, klarer sig bedre 
senere i livet

sOcIAL
POLITIK
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artiets organisatoriske næstformand 
Finn Poulsen har sammen med 
resten af forretningsudvalget udar-

bejdet en ambitiøs handlingsplan for, hvordan 
partiet frem til år 2013 kan øge medlemstallet 
med 20 % til 20.000 medlemmer. Hand-
lingsplanen er netop vedtaget af partiets ho-
vedbestyrelse, og den er koncentreret omkring 
fem nøgleord:

•  Medlemmet i fokus

•  Målgruppeorientering 

•  Online-kommunikation

•  Eksklusivitet 

•  Åbenhed  

Handlingsplanens betydning for dig
Handlingsplanen indeholder en lang række 
initiativer, der skal forpligte både vælgerfor-
eninger og andre dele af partiorganisationen. 
Herunder kan du læse om nogle af de initia-
tiver, som kommer til at få betydning for dig 
som medlem eller som aktiv i en vælgerfor-
ening.   

Du kan som medlem bl.a. forvente at
Blive kontaktet af din vælgerforening med 
henblik på at spørge dig, om du har lyst til at 
bidrage til det organisatoriske eller kampagne-
mæssige arbejde 

Hovedkontoret vil bede dig deltage i en central 
medlemsundersøgelse på mail for at lære dine 
forventninger, ønsker og behov i forbindelse 
med medlemskab bedre at kende. resulta-
terne af undersøgelsen vil blive sendt til din 
vælgerforening 

Blive opfordret til at tilmelde dit medlemskon-
tingent til PBS

Se aktiviteter og billeder annonceret på din 
vælgerforenings hjemmeside 

din vælgerforening har oprettet en lokal kon-
servativ gruppe på Facebook

Få politisk indflydelse ved at blive inviteret til 
et medlemsmøde forud for de kommunale 
budgetforhandlinger, hvor du kan diskutere din 
kommunes politiske og økonomiske priorite-
ringer

Få politisk indflydelse ved at få mulighed for at 
deltage i centrale selvkørende netværk, som 
f.eks. uddannelsestænketanken

Få medlemsfordele, som f.eks. rabatter, ved 
arrangementer som medlemsrejser, konferen-
cer mm. 

Blive inviteret på mail til et eksklusivt arran-
gement på Christiansborg med rundvisning for 
at markere dit medlemskab med en festlighed 
(gælder kun nye medlemmer) 

Blive inviteret på mail til et eksklusivt arrange-
ment i forbindelse med landsrådet (gælder kun 
nye medlemmer) 

En væsentlig forudsætning for succes med 
initiativerne er, at partiet har kendskab til din 
mailadresse, da online-kommunikation er en 
effektiv måde at informere dig om aktiviteter 
om partiet. 

Det er kernen i forretningsudvalgets medlemshandlingsplan som træder i 

kraft januar 2009. 

Medlemmerne 
i fokus

P

Fakta om MitC
Du kan selv gå ind på MitC under ’Ret 
Mine Data’ og tilføje eller ændre din 
mail. Alternativt kan du forvente, at:

•  Din vælgerforening vil kontakte dig 
for at bede om din mailadresse

•  Du vil blive kontaktet af Hovedkon-
toret, hvis der er problemer med at 
sende til din nuværende mail

•  Du kan som aktiv i en vælgerforening 
bl.a. forvente at: 

•  Skulle deltage i en lokal strategi- og 
handlingsplanworkshop, enten på 
lokalt- eller storkredsniveau inden 
2011

•  Skulle bidrage aktivt til partiets 
årlige hvervekampagne

•  Blive kontaktet af din storkredsfor-
mand, hvis din vælgerforening har 
problemer med mange udmeldelser, 
mangel på kandidater eller mangel 
på aktive tillidsfolk

•  Skulle bidrage aktivt til partiets vi-
densdeling ved at levere indlæg i de 
elektroniske grupperum på MitC på 
hjemmesiden

•  Blive kontaktet af Hovedkontoret ved 
kvartalsvise aftenrundringninger 
omkring medlemsudviklingen

•  Alle de berørte dele af partiorganisa-
tionen vil inden for den kommende 
tid blive informeret om deres rolle i 
forbindelse med gennemførslen af 
handlingsplanen, og forretningsud-
valget vil samtidig følge udviklingen 
nøje og sætte fokus på det i hoved-
bestyrelsen. 
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Flere midler til 
politireformen

vad gør du for at få reformen 
implementeret, som den var 
tænkt? 
Først og fremmest er det vigtigt 

for mig at understrege, at politireformen 
grundlæggende er rigtig og nødvendig, hvis 
politiet også fremover skal være i stand til at 
matche udviklingen i samfundet. det gælder 
ikke mindst i forhold til de problemer med per-
sonfarlig og organiseret kriminalitet, som den 
seneste tids skudepisoder på Nørrebro er et 
oplagt eksempel på.  

det er dog afgørende, at vi nu får reformen 
på skinner. derfor er jeg også meget tilfreds 
med finanslovsaftalen om politireformen. 
Forligspartierne har med aftalen bekræftet, at 
der stadig er meget bred tilslutning til politi-
reformen og en stærk politisk vilje til at finde 
de løsninger, der skal få reformen til at virke 

efter hensigten. Med aftalen er jeg overbevist 
om, at vi har styrket politiet både på kort og 
på lang sigt. 

Aftalen forstærker reformens overordnede mål 
om mere og bedre politi til gavn for borgerne. 
i perioden 2008-2012 er der nu afsat ikke 
mindre end 843,3 mio. kroner ekstra til politiet. 
derfor bliver det nu muligt at styrke politiet med 
op til 250 administrative medarbejdere og at 
optage 150 ekstra politiskoleelever i både 2009 
og 2010 til bl.a. en forstærket indsats mod 
kriminelle bander. Samtidig bekræfter forligs-
partierne, at vi fortsat står bag politireformen og 
dens overordnede mål om mere og bedre politi 
for pengene.

Hvad er dine forventninger til politiet efter 
forliget?
der har været meget uro omkring reformen, 

hvilket har skadet politiet utrolig meget som 
virksomhed og kostet dyrt på borgernes tillid. 
Nu skal vi have genskabt roen og tilliden, og 
det kan vi kun gøre, hvis alle i politiet står 
sammen om at finde de løsninger i hverdagen, 
som skal sikre et godt og effektivt politi i den 
nye struktur. Min forventning er derfor, at alle 
i politiet nu samler kræfterne om at få politire-
formen til at virke efter hensigten.

Vi skal have et politi, som både kan klare 
den tunge, specialiserede efterforskning og 
samtidig tage hånd om borgernes tryghed. 
det kræver fleksibilitet og godt samarbejde på 
alle niveauer i politiet – og det er også først og 
fremmest det, der er min primære forventning 
lige nu.

Vi skal også blive bedre til at få fortalt nogle 
af de mange historier om alt det, som politiet 
kan og gør hver eneste dag. der har været 

Jeg forventer, at reformen nu bliver implementeret med fuld kraft, og at vi kan lægge fasen med alt for mange fejl og 

børnesygdomme bag os. Befolkningen har krav på et godt, stærkt og velfungerende politi.

H

med finanslovsforli-
get har politiet fået 
en ny start, og den 
håber jeg meget, at 
man nu griber
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Tekst  Henrik Hilleberg Foto Polfoto

alt for meget fokus på det, man ikke kan eller 
ikke gør. Vi er jo ikke igennem omstillingerne 
endnu, og der er stadig masser af udfordringer 
forude. Men med finanslovsforliget har politiet 
fået en ny start, og den håber jeg meget, at 
man nu griber.

Hvad fungerer allerede i forhold til inten-
tionerne i reformen?
de nye politikredse har gjort det muligt 
at klare store indsatser mod eksempelvis 
hooligan-optøjer og langt mere komplicerede 
efterforskninger end før. det kan jeg mærke 

giver en faglig stolthed ude i kredsene. Et 
godt eksempel er Fyns Politi, der hurtigt og 
effektivt har kunnet sætte ind over for kon-
flikten mellem rockere og indvandrerbander 
i Odense. Over en måned har Fyns Politi 

således lavet 562 visitationer, ransaget 44 
biler og rejst sigtelser mod 38 personer. den 
intensiverede indsats kan i dag lade sig gøre, 
fordi Fyns Politi er en stor kreds, og derfor 
har haft mulighed for at gribe hurtigt ind over 
for konflikten og har kunnet organisere sin 
indsats i fire enheder, der dagligt giver nye 
oplysninger videre til hinanden. En enhed, der 
tager sig af den fremadrettede efterforskning. 
En enhed, der tager sig af den bagudrettede 
efterforskning. En enhed, der håndterer den 
operative indsats, og som hurtigt kan agere på 
oplysninger fra efterforskningen, hvis der for 

eksempel skal ransages en bil eller anholdes 
personer. Samt en enhed, hvor man analyse-
rer og samler alle informationer. Herudover 

arbejder lokalpolitiet på Fyn også målrettet på 
at forhindre tilgangen af nye, unge mennesker 
i bandemiljøet. 

Også styrkelsen af det lokale samarbejde 
mellem politiet og kommunerne, som ligger 
i de nye kredsråd og lokalråd, og som jeg har 
haft lejlighed til at drøfte med flere borgme-
stre, er en succes. Samarbejdet styrker den 
kriminalpræventive indsats. 

Hvad vil det betyde for borgerne, når 
reformen er indfaset? Og hvad vil det 
betyde for de ansatte i politiet?
Jeg forventer, at reformen nu bliver imple-
menteret med fuld kraft, og at vi kan lægge 
fasen med alt for mange fejl og børnesyg-
domme bag os. Befolkningen har krav på et 
godt, stærkt og velfungerende politi, som står 
sammen om at løse opgaverne, så vi som 
borgere kan føle os trygge.

“Vi skal have et politi, som både kan klare den 
tunge, specialiserede efterforskning og samti-

dig tage hånd om borgernes tryghed.” 
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Tekst  rené Gyldensten

Levebrødspolitiker, 
det bliver jeg aldrig

D
der er sket meget i Knud Kristen-
sens politiske liv siden den dag 
i 1982, hvor han blev opfordret 
til at stille op til det kommunal-

politiske valg for det Konservative Folkeparti 
i Aars. det er blevet til i alt 23 år i byrådet 
- heraf fem år som borgmester samt ni år i 
amtsrådet. det var med andre ord en erfaren 
politiker, der i efteråret 2007 blev valgt ind i 
Folketinget. 

Respekten for andre mennesker
i kontor nr. rS 87 på Christiansborg, også 
bedre kendt som ridebanen, sidder Knud og 
følger med i dagens debat i folketingssalen – 
alt imens han arbejder sig gennem de mange 
mails, der alene er tikket ind i løbet af i dag. 
”Jeg kan jo godt huske, hvordan det er, når 
man som kommunalpolitiker skriver til et fol-
ketingsmedlem - og aldrig får svar. det er ikke 
holdbart. Man føler jo ikke, at man bliver taget 
alvorligt. derfor gør jeg meget ud af, at alle 
får en tilbagemelding – det er det mindste, 
man kan forlange. 

det er i det hele taget en holdning, der ret 
præcist kendetegner Knud Kristensen – nemlig 
respekten for andre mennesker. En sund 
indstilling til jobbet - og man kan roligt sige, 
at tiden i kommunalpolitik har præget ham 

positivt. 
”Jeg har arbejdet sammen med gode og 

inspirerende mennesker, der alle har givet mig 
en masse brugbar ballast. Som amtsrådspoli-
tiker sad jeg fire år i teknik- og miljøudvalget 
og fem år i socialudvalget. Jeg afsluttede med 
manér og fik noget af æren for, at amterne 
blev nedlagt, det er jeg glad for. det har været 
ni berigende og spændende år - for som 
politiker er man jo med til at gøre en forskel, 
og det motiverer mig. 

Dårligt arbejdsmiljø 
skaber højere sygefravær 
Jeg vil gerne være med til at skabe bedre 
rammer for de offentligt ansatte, der hver dag 
yder en kæmpe indsats. Jeg kan eksempel-
vis godt forstå, hvis man som socialrådgiver 
engang imellem ikke er helt tilfreds. det er 
et opslidende arbejde, hvor man fra morgen 
til aften har klienter, der kommer med en 
masse negative historier. der er ikke én 
eneste solstrålehistorie på en lang arbejdsdag. 
der mangler nogle opfølgende samtaler med 
socialrådgiverne, hvor man sætter fokus på 
problemerne, så det hele ikke bare bliver én 
lang, negativ ordstrøm fra mandag til fredag. 

dårligt arbejdsmiljø skaber højere sygefra-
vær – det hænger logisk nok sammen. Vi skal 
gøre en ihærdig indsats for, at de mennesker 
bevarer arbejdsglæden. det behøver ikke nød-
vendigvis at kræve en masse reformer, men 
ofte kan problemet løses med bedre ledelse 
og kompetenceudvikling. i det hele taget skal 
hverdagen gøres lettere for de mange, hårdt-
arbejdende danske familier. Bedre infrastruktur 
og en effektivisering af den kollektive trafik 
spiller i denne sammenhæng en væsentlig 
rolle. det nytter ikke noget, hvis vi bruger for 
megen tid på trængselsproblemer til og fra 
arbejde. derfor glæder det mig, at lige netop 
den problemstilling står højt på regeringens 
dagsorden”. 

Nu har Knud Kristensen haft daglig gang i 
Folketinget i lidt mere end et år. Han befinder 
sig godt, og hvad angår arbejdsglæde, så 
kunne det heller ikke være bedre - for der er 
nemlig højt til loftet i den konservative folke-
tingsgruppe. 

”Jeg er kommet til en folketingsgruppe, der 
er velfungerende og homogen. Vi skal nemlig 
ikke gøre tingene for kedelige, og vi skal 
også huske at trække på smilebåndet engang 
imellem. Jeg synes, det er fantastisk at blive 
valgt til Folketinget og få tildelt en række ord-
førerskaber – og dermed masser af tillid. Man 
bliver behandlet meget, meget positivt. Man 
får masser af ansvar - og det synes jeg kun 
godt om. 

Hårdt arbejde og god sparring
Jeg må også samtidig sige, at jeg aldrig har 
arbejdet så hårdt som nu. det hjælper selv-
følgelig, når man med tiden danner sig et 
overblik – men tempoet herinde er noget an-
derledes, ingen tvivl om det. Men man lærer 
jo systemet at kende, og dermed bliver mange 
ting lettere med tiden. Jeg har heldigvis også 
kunnet sparre en del med de to andre nyvalgte 
– Vivi Kier og Mike Legarth sammen har vi 
drøftet en masse ting. Vi har et mægtigt godt 
samarbejde, som jeg bestemt sætter pris på.”

Som arbejdsmarkedsordfører, fødevare-
ordfører, boligordfører og formand for ar-
bejdsmarkedsudvalget, så er der rigeligt at 
se til. de lange arbejdsdage og afstanden fra 
København til Aars betyder, at Knud er væk 
en del af ugens syv dage. En arbejdsform, han 
allerede fra starten talte meget med familien 
om. 

”Jeg har lovet min familie, at den dag jeg 
fylder 60, der har jeg ikke så mange år tilbage 
i politik, som jeg har brugt. der har helt klart 
været et afsavn – og der er trukket nogle 
store veksler. Men familien har så fået fred 
så længe,” siger Knud og griner. Men han un-
derstreger samtidig, at han kun bliver i politik, 
så længe det er spændende og udviklende: 
”En ting er helt sikker – levebrødspolitiker, det 
bliver jeg aldrig..”

Knud Kristensen blev valgt 
ind i Folketinget i 2007

Jeg vil gerne være med til at skabe bedre rammer for de offentligt ansatte, 

der hver dag yder en kæmpe indsats.
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Tekst Maiken riis Friberg Foto Privat

Morten Skovgaard
- Politiker, politimand og kommunal tovholder 

orten Skovgaard fra Frederikssund 
er sammen med Henrik 
rasmussen fra Vallensbæk 
tovholder for det nye Miljø/teknik-

netværk for Konservative byrådspolitikere. 
Politisk Horisont har talt med manden med de 
mange kasketter om hans ambitioner for tov-
holderrollen.

Hvad vil du bruge din tovholder-rolle til?
”Jeg ser min rolle som et bindeled imellem 
vores lands- og kommunalpolitiske kæder. Min 
ambition er, at vi tovholdere i tæt samarbejde 
med vores kommunalpolitiske ordfører, 
Henriette Kjær, bringer disse kæder tættere 
sammen. dermed kan vi skabe en ubrudt kon-
servativ linje lige fra vicestatsministeren til os 
ude i byrådene.” 

Hvad er det vigtigste ved netværkene?
”det vigtigste er, at vi arbejder for at skabe et 
fælles kommunalpolitisk fundament at bygge 

vores lokale mærkesager på. det skal være 
sådan, at borgerne oplever den samme grundidé 
i den konservative politik, uanset om de bor i 
rødby, ringkøbing eller rønne. Vi skal også 
blive bedre til at dele de gode konservative idéer 
med hinanden. det kan give vores mindre væl-
gerforeninger det nødvendige rygstød.”

Hvordan kan netværkene styrke kontakten 
mellem folketingsgruppen og baglandet?
”Jeg tror, vi skal finde en model, hvor vores 
ordførere i folketinget og tovholderne er i en 
løbende tæt kontakt – en kontakt som er vær-
diskabende i begge led. der, hvor vi for alvor 
kan skille os ud fra de øvrige partier, er på 

vores stærke holdfølelse og den synergieffekt, 
den kan give os.”  

Hvordan kan vi bruge netværkene op til 
kommunalvalget?
”Netværkene skal generere og udveksle gode 
idéer, som kan være med til at holde 
vælgernes interesse fanget. det er vigtigt, at 
vi hele tiden viser nye måder at betragte de 
lokale udfordringer på og samtidig underbyg-
ger det med gode konservative eksempler fra 
andre steder i landet.”
OBS! der afholdes valg-workshops for alle fire 
kommunale netværk på Kommunalkonferen-
cen den 31. januar 2009! 

”der, hvor vi for alvor kan skille os ud fra de 
øvrige partier, er på vores stærke holdfølelse og 
den synergieffekt, den kan give os.” 

Politisk Horisont bringer i de 
kommende numre portrætter af 
de kommunalpolitiske tovholdere.

Morten Skovgaard ser sin rolle som et bindeled imellem vores lands- og kommunalpolitiske kæder.

M
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Hjemme igen 
A

lle kender historien om den 
fortabte søn, der vendte tilbage, 
så hér er historien om den 
fortabte datter, der drog til 

Venstre, men vendte tilbage til K og 
opdagede, at hun aldrig havde været mere 
konservativ end nu:

Mia Schmidt – engang et af landets yngste 
byrådsmedlemmer, indvalgt i 1985, da hun 
stadig gik i 3. g i Silkeborg; i dag 42-årig mor 
til tre, hustru, sygeplejerske, og nu veteran i 
Silkeborgs lokalpolitik, her har hun repræsen-
teret først Konservative, så Venstre, og nu 
igen Konservative. Og her bliver hun!

Hendes politiske historie begynder, da hun, 

som 13-årig, er med til at starte KU i søbyen, 
og karrieren fortsætter, da hun er babysitter 
for Jens Erik Jørgensens (nuværende borgme-
ster) børn og han overtaler hende til at stille 
op ved kommunalvalget i 1985 – han lover 
hende, at hun ikke har en chance, for det er 
hendes betingelse.

Men det løfte kender vælgerne ikke. Mia 
sprænger listen, får et chok og er valgt ind 
som 19-årig.

Ansvar og holdninger
”det var svært! Og set i bakspejlet var jeg for 
ung, man træffer store beslutninger og har 
magt, og så skal man også have livserfaring,” 

siger Mia i dag, mens vi går og snakker på 
Silkeborg rådhus, hvor der fra byrådssalen er 
udsigt til Mias barndomshjem på den anden 
søbred. det var i den gule villa, hun lærte om 
ansvar, om at have holdninger og at argumen-
tere for dem – kort sagt: dér hun blev Konser-
vativ. da Mia har siddet i byrådet i fire år, gen-
opstiller hun ikke, for hun vil gøre sin 
uddannelse færdig og sætte nogle børn i 
verden. Planen er at vende tilbage senere – 
men:

”Så kom betonklodsen og borgerkrigen og 
hvad deraf fulgte. Og Jens Heimburger var min 
generation, og han blev ikke behandlet ordent-
ligt, og så besluttede jeg at tage en længere 

Efter turen omkring Venstre ved jeg for alvor, hvor konservativ jeg egentlig er.
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Tekst Henrik Winther Foto Thomas Juul (Juul-fotografi) 

pause fra både politik og det Konservative Fol-
keparti.”

Skiftet til Venstre
Men er man et politisk dyr, kan man ikke bare 
melde sig ud, det ved de fleste politikere godt. 
der begynder at ske ting i byen, og det rykker i 
Mia, der i mellemtiden har gjort sin uddan-
nelse færdig og sat to børn i verden.

Men Konservative kommer ikke og spørger, 
om hun vil på banen igen – det gør til gengæld 
Venstre:

”de sagde, jeg skulle over til dem, men jeg 
sku’ ikke over til dem, jeg var konservativ.”

Men Venstre-folkene – og de er som bekendt 
stædige – bliver ved. Og da Mia på den ene 
side føler sig overset af K, og på den anden 
side smigret af V, og på den tredje side tænker 
’det er jo lokalpolitik og ikke Christiansborg’, 
melder hun sig ind i Venstre samme dag, hun 
bliver opstillet. i 2001 vælges hun ind som 
Venstre-kvinde og sprænger atter listen.

det er en stor gruppe, hun ender i, og den er 
mere topstyret end K. Men Mia føler, det er et 
borgerligt parti, og hun er en borgerlig kvinde, 

og så går det nok, for hun får plads.
Men efter kommunesammenlægningen 

begynder det at gå galt.
”de mange Venstre-borgmestre og eks-borg-

mestre, der nu sad i byrådet, var slet ikke 
parate til de nye tider. de førte sognerådspoli-
tik i uhyggelig grad. Hér kom de mistroiske 
Venstre-bønder frem, og det var en verden, 
jeg slet ikke kunne sætte mig ind i.”

det bliver en slags mini-udgave af den kon-
servative borgerkrig, kan man forstå på Mia, 
men hun vil ikke bare give op, så hun genop-
stiller ved forrige kommunalvalg for Venstre. 
Men da problemerne fortsætter, får hele Ven-
stregruppen tilknyttet en psykolog, den 
kommer på kursus med test og rollespil, og 
lige meget hjælper det.

Tilbage til rødderne
Mia vakler mellem helt at gå ud af politik eller 
gå tilbage til sine rødder – og ender med det 
sidste. Lige inden sommerferien 2007 
meddeler hun på et pressemøde, at hun 

“For Mia Schmidt er 
der ikke længere nogen 
tvivl: C vejer tungest, 
og hun er glad for at 
være hjemme igen.”

vender tilbage til Konservative. Som hendes 
mentor, K-borgmester Jens Erik, siger til 
hende:

”Jeg har aldrig forstået, du gik”.
”Og så var jeg jo hjemme igen. det var det 

kram, jeg havde savnet i de mange år, hvor jeg 
havde givet min halve ungdom til partiet. 
Politisk var det det, jeg skulle have gjort for 
længe siden, og at komme tilbage var den 
bedste beslutning, jeg har taget,” siger Mia i 
dag, hvor hun netop er blevet genopstillet til 
næste kommunalvalg som nr. 2 på den kon-
servative liste (hun vil ikke være borgmester).

Folk siger: ’Nu kan vi kende dig igen’. Men 
har hun ikke været en vindbøjtel, der skiftede 
som det passede hende?

”Nej, jeg har ikke bare skiftet partier – jeg er 
skiftet tilbage. Jeg har været konservativ, siden 
jeg var 13, og efter turen omkring Venstre ved 
jeg for alvor, hvor konservativ jeg egentlig er.”

Så historien om den fortabte datter ender 
lige så godt som historien om den fortabte 
søn: i lutter lykke og genforening…
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Hvorfor har VKO vundet de sidste tre valg? 
– På grund af venstrefløjens uenighed om 
udlændingepolitikken. den mest undervurde-
rede effekt af regeringens udlændingelov er 
dens evne til totalt at have splittet den danske 
venstrefløj. 

denne splittelse er med SF’s nye kurs nu 
snart historie, og til næste valg kan en stort 
set enig venstrefløj vise sig som en langt 
farligere modstander for regeringen. 

derfor vil det være gavnligt at stramme 
værdipolitikken en gang til, så venstrefløjens 
interne uenighed igen blusser op. En sådan 
intern uenighed ville være en sand gave for 
højrefløjen, da udlændingepolitikken per 
automatik ville blive et centralt emne i en 
kommende valgdebat. For at skabe en sådan 
situation er udfordringen at lave en stramning, 
der har folkelig opbakning, og som man 
samtidig ved vil skabe interne skænderier på 
venstrefløjen. 

To sådanne åbenlyse emner er udvisning 
af kriminelle indvandrere samt en generel 
skærpelse af straffe for personfarlig krimi-
nalitet. Begge har folkelig appeal - hele 86 
% af befolkningen ønsker, at det skal være 
nemmere at udvise kriminelle indvandrere (dr.
dk, 17-03-2008), og flere meningsmålinger 
har vist et bredt folkeligt flertal for skærpelse 
af straffe.

den nødvendige handling er ikke blot at 
sætte strafferammerne op – dette er ikke 
markant nok til at skabe bestyrtelse hos op-

Vær med  
i debatten

Send dit bidrag til: 
horisont@konservative.dk

Skriv så kort som muligt og ikke flere 
end 400 ord. Angiv venligst fulde 

navn, titel, evt. tillidspost samt væl-
gerforening. Redaktionen forbeholder 

sig ret til at forkorte eller afvise  
debatindlæg. 

Indlæg til næste nummer af Politisk 
Horisont skal være redaktionen i 

hænde senest 
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Af Morten Overgaard, Medlem af det Konservative Folkeparti

Split venstrefløjen

positionen og vil formentlig blive accepteret 
af S og et stadigt mere midtersøgende SF. 
Udfordringen ligger i at presse de radikale og 
SF’erne på et ømt punkt; nemlig retssikker-
heden. Venstrefløjen skal føle, at individets 
retskrav nu igen er sat over styr, som de gjorde 
ved indførelsen af 24-års reglen. En sådan 
reaktion vil opstå, hvis man indfører en udvis-
ningsgaranti og strenge minimumsstraffe for 
kriminalitet.

En udvisningsgaranti er, som navnet 
antyder, en retslig garanti for, at indvan-
drere uden statsborgerskab per automatik 
bliver udvist efter afsonet dom, såfremt den 
begående kriminalitet er omfattet af udvis-
ningsgarantien. 

Forslaget om minimumsstraffe er meget 
lig ideen om udvisningsgaranti. rent praktisk 
består forslaget i at indføre minimumsstraffe 
for en række tilfælde af kriminalitet. dette bør 
gøres for de områder, som nemmest kan kom-
munikeres til borgerne, og hvor man er mest 
sikker på en folkelig opbakning til projektet – 
f.eks. ved personfarlig kriminalitet.

Begge lovpakker vil styrke regeringens 
værdipolitik som værende ”tough on crime” 
og enhver venstrefløjs-kritik vil per automatik 
få vedkommende til at fremstå som det 
modsatte.

disse to omtalte projekter vil have folkelig 
opbakning og vil samtidig skabe intern 
uenighed på venstrefløjen. den slags kan bor-
gerlige politikere vinde folketingsvalg på.

Da klimaet blev hot
Interview med  
Connie Hedegaard

imellem utallige udlands-
rejser og en højhektisk 

hverdag i et af regeringens travleste minister-
kontorer har klima- og energiminister Connie 
Hedegaard fundet tid til at skrive en bog med 
den sigende titel ”da klimaet blev hot”.  

Selv om vinterkulden har lagt sig over 
danmark, så er der ingen tvivl om, at klimaet 
er blevet hot. Aviser, TV, radio osv. er dagligt 
fyldt med nyheder om smeltende ismasser, 
ørkendannelse m.v.  

Men hvorfor har Connie Hedegaard fundet 
det umagen værd at skrive en bog om 
emnet, når der er så meget materiale i 
forvejen? 
”de fleste kan forstå klimaforandringer, når 
de får beskrevet, konsekvenserne af, at vand-
standen stiger som følge af øget isafsmeltning 
i Arktis. Men Kyoto-protokol, COP15 og CO2-

kvoter kan hurtigt lyde temmelig abstrakt. Mit 
ærinde med bogen er dels at forklare, hvorfor 
jeg som konservativ politiker, finder det nød-
vendigt at handle, dels at forklare den politiske 
vej til – forhåbentligt – at få en aftale i hus i 
København næste år.”

Havde du forventet, at klimaet ville blive 
så varmt et emne, da du i 2004 tiltrådte 
som miljøminister? 
”der var næppe nogen, der i 2004 havde 
spillet mange penge på, at Statsministeren i 
2008 på Venstres landsmøde ville tale om 
nødvendigheden af en grøn revolution. Set fra 
mit konservative perspektiv glæder det mig 
selvfølgelig, at verden ser ud til at samles 
om denne dagsorden. Konsekvenserne af 
de politiske valg vi træffer i disse år for at 
reducere CO2-udslippet, viser sig jo ikke før 
om meget lang tid. det viser for mig, at kon-
servatismen har ret, når den tager afsæt i en 
generationskontrakt. dét handler bogen nemlig 
også om!”

Gyldendal 2008, vejl. pris. 249 kr. 

To oplagte julegaveidéer
Der er et yndigt 
land

i danmarks første 
mobile samtalebog 
drager Lene Espersen 
og Villy Søvndal ud i 
danmark for at finde 
og udfordre hinanden 
på den svære 
danskhed. 

Med udgangspunkt i deres hjemstavne og 
personlige opvækst tager den konservative 
leder Lene Espersen og Socialistisk Folkepartis 
partiformand Villy Søvndal turen fra dragør til 
Skagen. Sammen med journalist Lars Vester-
gaard udforsker de deres fælles land på ny, og 
undervejs møder de en række danskere, der 
alle giver deres bud på, hvad det vil sige at 
være dansk – fra Gudenåens pramdragere til 
Niels Hausgaard i Vendsyssel. 

Lindhardt og Ringhof 2008, 
282 s. kr. 298. 
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Mere tid til julehygge?

Husk, at du kan betale dit kontingent til det Konserva-

tive Folkeparti over PBS Betalingsservice.

det er det nemmeste i verden. Og så er du sikker på, at 

dit medlemskab bliver betalt til tiden hver gang. 

desuden slipper du for at betale gebyr.

du kan tilmelde opkrævningen i din netbank eller i dit 

pengeinstitut. Så går resten af dig selv, og du er fortsat 

med til at gøre en forskel.

Med venlig hilsen

Hovedkontoret

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
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Fred og Frihed
Interview: Korporal Shan Højgaard er 

netop hjemvendt fra Afghanistan

Læs om
Formandsmødet

Per Stig Møller om terror
Den konservative problemknuser

- Portræt af Mads Lebech
og meget mere…

Fred og Frihed
Tema: Danmarks deltagelse i Afghanistan

Få dit 
budskab ud til 
18.000 læsere

”Ud at se med DSB
delegeret fra Odense 
Vælgerforening, Christian 
Aagaard Hejlesen, vandt 
lodtrækningen i forbindelse 
med evalueringen af partiets 
landsråd. På billedet overrækker 
organisationskonsulent 
Alexander Tolstrup den glade 
vinder en rejsecheck til dSB 
rejser på 2.000 kr.”

Kommunalkonference 

2009
Sæt kryds i kalenderen lørdag 

den 31. januar, hvor årets Kom-

munalkonference løber af 

stablen på Hotel Nyborg Strand! 

Temaet er naturligvis Kommu-

nalvalg 2009, og der vil være 

masser af mulighed for politisk 

debat - både med folketings-

gruppen og i de kommunale net-

værksgrupper.

Få overblik over dagens 
konservative udmeldinger
Som medlem af partiet har du nu mulighed for 
hurtigt og nemt at få et overblik over dagens 
konservative udmeldinger. På MitC kan du læse 
partiets MorgenOrientering hver dag. MorgenOri-
entering indeholder en oversigt over dagens kon-
servative udmeldinger og den politiske dagsorden 
i øvrigt. Log blot ind på MitC, hvor du på forsiden 
vil finde alle orienteringer fra den seneste uge. 
Har du endnu ikke fået adgang til MitC, kan du 
bestille adgang ved at sende en e-mail til login@
konservative.dk, hvori du angiver, at du gerne vil 
have adgang til MitC og oplyser medlemsnum-
mer eller postadresse. Se også side 17 i denne 
udgave af Politisk Horisont.

Få adgang til MitCHar du endnu ikke fået adgang til MitC kan du få dette ved at sende en e-mail til login@konserva-tive.dk. Angiv heri, at du ønsker adgang samt dit medlemsnum-mer eller postadresse. Herefter fremsendes et login. 
God fornøjelse på MitC!

Konservative vindere på Facebook
der er nu blevet trukket lod i partiets Facebook konkurrence, og de tre 
heldige vindere af én iPod Shuffle har fået direkte besked. Vi ønsker 
dem et stort tillykke og takker for alle de inputs vi har modtaget. 
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Aktiviteter 2009
Januar 
Generalforsamlinger i vælgerforeningerne
12. -  Lene Espersens landsturné, Hotel Fredensborg, SAS radisson – Salen                           
22. - Lene Espersens landsturné, Trommen, Hørsholm
26. - Lene Espersens landsturné, Aalborg Kultur og Kongrescenter, Aalborg 
31. –  Kommunalkonference, Hotel Nyborg Strand, Nyborg
31. –  Folketingskandidatkonference, Hotel Nyborg Strand, Nyborg
31. –  Kvindekonference, Christiansborg
31. –  Møde for regionsrådsmedlemmer, Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Marts 
2. –  Lene Espersen landsturné, Aalborg Kongres og Kulturcenter – det lille teater
9. -  Lene Espersen landsturné, designskolen Kolding – Kantinen                             
11. –  Møde for nye medlemmer på Christiansborg, København
24. – Uddannelsespolitisk konference, Landstingssalen på Christiansborg, København
28. – 5. april – Medlemsrejse, Japan, se: www.konservative.dk/Partiet/medlemstilbud/April 2009

April
4. –   redaktørsammenkomst, roskilde
25. – Formandsmøde, Fredericia

Maj 
1. – 9. – Medlemsrejse, USA, se: www.konservative.dk/Partiet/medlemstilbud

Juni 
5. juni – Grundlovsmøder over hele landet
7. juni – EU-valg 

September 
Landsrådet er flyttet til 12.-13. september i Bella Center.

Holde øje med kalenderen på  www.konservative.dk 



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



Ifølge Skatteministeriet kommer kun ca. 3 pct.
af statens indtægter fra mellem- og topskatten.

*

Hvis topskatten 
ryger, må vi lukke 
alle hospitaler. 
Så simpelt er det *

Skil fordom fra fakta på 

letskatten.dk

id-nummer 42441


