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Fremtiden er konservativ hedder vores nye strate-
gipapir – vores vision – som blev præsenteret på 
formandsmødet, og hvordan ser en konservativ 
fremtid så ud?
Det vil jeg skitsere her.
Konservatismen er kittet, der holder vores samfund 
sammen. Konservatisme er nemlig ikke – og har 
aldrig været – at lade den enkelte klare sig selv. Vi 
tror på samfundet, vi tror på fællesskabet.
Jeg har netop været i Mellemøsten, til FN konfe-
rence i New York, i Senegal, Madrid, Paris og 
Bruxelles, og også herhjemme møder jeg 
mennesker mange forskellige steder. Det har givet 
mig den erfaring, at man godt ved, at vi konserva-
tive mener det dybt alvorligt, når vi taler om det 
personlige ansvar. Det er ikke en modsætning til 
fællesskabet – det er en forudsætning for det.
Vi kan ikke have et stærkt fællesskab, hvis vi ikke 
samtidig tør tage et personligt ansvar for det.
Det betyder, at vi står inde for velfærdssamfundet 
– men vi er altså ikke garanter for forsørgersam-
fundet. Det S-SF-samfund, hvor en tredjedel 
arbejder og forsøger de andre to tredjedele – det er 
ikke et konservativt samfund, det er ikke en kon-
servativ fremtid. Hvis man vil hjælpe de svageste 
– og det vil vi! – så forudsætter det vækst og 
velstand. 
Den konservative fremtid hviler på de tre søjler, der 
er beskrevet i Fremtiden er Konservativ:
Først og fremmest står vi vagt om Frihed i stærke 
fællesskaber - vi ønsker nemlig et samfund, hvor 

fællesskabet er stærkt nok til at løfte den svage, 
men for svagt til at knække den stærke.
Og igen: vi ikke er ude efter ydelser til hårdt arbej-
dende mennesker, der er slidt af et langt liv med 
fysisk arbejde. Tvært imod, vil vi sikre, at der er 
hænder nok til at arbejde for at vi kan bevare 
velfærd, sygehuse, skoler.
Deraf følger, at vi ønsker et trygt og velstående 
samfund – hvilket er vores anden søjle i visionen. 
Og vi lægger ikke skjul på, at visionen kun kan 
opfyldes, hvis vi har et sundt og robust erhvervs-
liv, der tjener penge, så der også er råd til en vel-
fungerende offentlig sektor. I den forbindelse vil 
jeg gerne slå fast, at vi har brug for reformer på ar-
bejdsmarkedet, hvis vi ikke skal ende som S og SFs 
forsørgersamfund.
Tredje søjle hedder En moderne offentlig sektor, 
hvor vi helt grundlæggende mener, at mennesker 
som udgangspunkt er i stand til at klare sig selv 
uden hjælp fra staten. Og derfor vil vi have et opgør 
med tanken om, at alle er berettiget til at modtage 
penge fra det offentlige.
Det betyder, at staten skal fokusere langt skarpere 
på dem, der virkelig har behov for hjælp – altså de 
svageste – i stedet for at udbetale generelle ydelser 
til alle borgere.
Se, sådan lægger vi op til en konservativ fremtid. 
Den vision skal vi nu alle ud og kæmpe for!

God læselyst, venlig hilsen
Lene Espersen

Fremtiden er konservativ
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Tekst  Alexander Tolstrup og Mathilde Holm Hvidt  Foto  Kristine FollandFormandsmøde Mission 2011

Ny kampagneorganisation 
– nye missioner
På partiets formandsmøde blev en ny og opgraderet kampag-
neorganisation præsenteret. Den bygger blandt andet på, at det 
skal være nemt og gøre det rigtigt. Vi kalder det Mission 2011. 

Hvad er ”Mission 2011”?
Mission 2011 er det samlede navn for en række 
helt nye og innovative interne kampagnetiltag. 
Mission 2011 omfatter således blandt andet en 
opgraderet kampagneorganisation, et nyt internt 
kampagnewebsite og en række nye redskaber 
og metoder. De skal fremover gøre organisatio-
nens kampagnearbejde lettere og meget mere 
effektivt. Fælles for de nye tiltag er også, at vi 
skal bruge dem til at fuldføre vores overordnede 
målsætning. At blive klar til valg, og naturligvis, 

”Der er få aktive konservative på Bornholm. 
Men de, der er her, giver den gas”. Sådan 
beskriver Kirstine Van Sabben vilkårene for 
Konservative på Bornholm til Formandsmø-
det. Kirstine, der er bygningsmaler på 
Bornholm, blev engageret i politik, fordi hun 
brænder efter kunne præge sin egen tilvæ-
relse og ændre de områder, hun ikke er 
tilfreds med.

På spørgsmålet om hvordan hun oplever 
formandsmødet, fortæller hun:
”Jeg er meget begejstret - både over materia-
let og USB’en. Jeg kan fornemme, at man er 
optaget af at hjælpe kandidaterne. Det sker 
på en konservativ måde: nemlig ved hjælp til 
selvhjælp. Man hjælper os godt på vej, og det 
bringer entusiasme! Jeg vil tage hjem med 
optimisme og nye kontakter til andre politi-
kere”. Som nyopstillet kandidat oplever 
Kirstine, at hun nu får flere værktøjer til at 
kunne føre kampagne til det kommende fol-

ketingsvalg: ”Jeg er kun lige blevet valgt som 
folketingskandidat, men det har ligget i luften 
i længere tid, at jeg ville stille op. Et valg i sig 
selv er jo kulminationen på en længere rejse. 
Som opstillet skal man have noget med i 
bagagen for at kunne drive en så god 
valgkamp som muligt. Man siger jo, at et 
valg vindes i perioden mellem valgkampene. 
Med den nye kampagneorganisation føler jeg, 
mine chancer er forbedret for at få et godt 
valg på Bornholm!

”Hvilke missioner har du selv?”
Jeg vil oprette en blog, som jeg opdaterer 
mindst en gang ugentligt. Jeg vil mere ud på 
gader og stræder og snakke med folk. Og så 
vil jeg gøre meget mere opmærksom på kon-
servativ socialpolitik. Den er for mig tæt 
forbundet med familiepolitikken. Når man 
værner meget om familiepolitikken, kan man 
også gøre det med socialpolitikken. Det 
handler om ansvar - man er jo ikke egoist 

som konservativ. For at kunne hjælpe andre, 
skal man have styr på sig selv. 

Om den kommende valgkamp siger Kirstine: 
”Jeg agter at give den fuld skrue! Konservative 
på Bornholm er en meget lille vælgerfor-
ening. Det betyder jo bare, at der er et stort 
vækstpotentiale for vælgerfremgang på 
Bornholm”, afslutter Kirstine.  

Mai Henriksen er 29 år, Vice-
borgmester og politisk ordfører i 
Odense Byråd. ”Først var jeg 
meget interesseret i kommunal-
politik, men langsomt ændrede 
mit fokus sig og interessen for 
landspolitik opstod. Derfor 
opstiller jeg nu til Folketinget.” 
Derfor har Mai siden 8. februar i 
år været opstillet som Folke-
tingskandidat i Faaborg-Midtfyn 
og Ærø.

Hvordan oplevede du lance-
ringen af den nye kampag-
neorganisation?
Jeg har armene oppe over 
hovedet! Det var fedt at høre 
Lenes tale og den entusiasme, 
som hun lagde i sine ord. Det 
bestyrkede mig i, at vi Konser-
vative har et fantastisk godt 
projekt, og at vi vinder næste 
valg!

Den nye kampagneorganisation 
opfatter jeg som visionær og 
fremsynet. Det har været meget 
efterspurgt og virker meget 
brugbart og anvendeligt. Det 
nye site kan give gejst og peppe 
en kampagne op. Kampagneor-
ganiseringen stiller nogle 
rammer til rådighed, som vi 
kandidater kan gå ind og bruge, 

og så synes jeg det er et sjovt 
indslag, at man kan give points 
til hinanden. Jeg oplever, at 
både Konservativ Ungdom på 
Sydfyn og Kredsen, som støtter 
mig i min kampagne, er meget 
er gejstfulde og glæder sig til at 
komme igang. 

For mig giver det motivation! 
For selve kandidaten giver det 
systematik. Jeg fornemmer, vi 
bliver mere målrettet, og det 
bliver lettere at se, hvor vi skal 
bruge kræfterne. Det er meget 
mere gennemsigtigt at se, hvad 
der er behov for, hvornår og 
hvilke redskaber man skal bruge 
for at komme derhen. Nu skal 
jeg på kampagnekurset med 
min kampagneleder Nicolai 
Svejdal, og der satser jeg på, at 
vi får de sidste ting på plads. 
Det som vi tidligere har manglet 
organisatorisk, får vi nu”, slutter 
Mai tilfreds.

Min kampagne

Min kampagne 

når vi kommer dertil, at vinde det.

Hvad er det ”nye”?
Fremover vil hver folketingskandidat skulle 
samle et kampagneteam med en række konkrete 
funktioner bag sig. Det har en lang række 
fordele. Blandt andet giver det en klar struktur 
for det lokale kampagnearbejde, som vores fol-
ketingskandidater kan gøre brug af. Samtidig 
kan vi fra centralt hold udforme en række nye 
effektive kampagneredskaber og -metoder, som 

er skræddersyet til hver enkelt persons funktion 
i kampagneteamet. Redskaber, der skal hjælpe 
til at indfri de missioner, som vi især har på 
baggrund af vores funktion i kampagneteamet.   

Mission2011.dk
For at vi alle enkeltvis og i teams kan udføre 
vores missioner har vi lavet et nyt internt 
kampagnewebsite, mission2011.dk. Det bliver 
partiets omdrejningspunkt for den interne 
kommunikation til vores kandidater og kam-
pagneteams frem til og under næste folke-
tingsvalg. Samtidig skal sitet være med til at 
drive kampagneprocessen fremad. Her vil 
man blandt andet kunne få overblik over egne 
missioner, finde redskaber der kan medvirke 
til at indfri dem, og holde styr på processen 
sammen med sit kampagneteam.      

Lene giver oplæg til politisk drøftelse

Bifald efter Lene Espersens tale

Fortsættes næste side

Mai Henriksen

Kirstine Van Sabben
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Vil du være 
en del af 

Mission 2011?
Kunne du tænke dig at hjælpe en folke-
tingskandidat med en konkret opgave 
eller blive en fast del af et kampagne-

team? Så tag kontakt til den folketingskan-
didat du gerne vil arbejde sammen med. 
Alle er velkomne – medlemmer eller ej. 
Du kan finde en oversigt over alle fol-

ketingskandidaterne på 
konservative.dk. 

Tekst  Helle Pilemann Foto  Helle Pilemann  og Linda Helene LøvenhøjFormandsmøde Mission 2011 Mission 2011 Kampagnekursus

Martin Kaasgaard er pro-
jektchef i Vestas Control 
Systems AS, Lem og har 
siden 2007 været opstillet 
som folketingskandidat i 
Vestjyllands Storkreds for 
Struer og Lemvig. Det er 
erhvervspolitik, som har 
fået Martin til at engagere 
sig i politik: ”Jeg synes, 
Lene sagde det godt i sin 
tale. Erhvervspolitik er fun-
damentet for velfærd og 
vækst i et samfund”, 
fortæller Martin efter Lene 
Espersens tale ved For-
mandsmødet, som blev 
afholdt d. 24. april på 
Børsen i det indre 
København 

Hvilke forventninger har 
du til den nye kampag-
neorganisation?
”Jeg er meget positiv, og jeg 
har store forventninger til 
kampagneorganisationen. 
Jeg vil også mene, at det er 
på tide, at vi kommer op i 
et professionelt gear. Ved 
den sidste valgkamp 
oplevede jeg og min kam-
pagneorganisation meget 
spildtid, hvor det var svært 
at få de rigtige folk i organi-
sationen i tale. Det er klart 
en fordel, at vi kan udveksle 
erfaringer på tværs af kam-
pagneorganisationerne. Det 

styrker partiet. De er jo 
mine kon-kollegaer – de 
er konkurrenter og 
kollegaer på en og 
samme tid. Vi er i kon-
kurrence med hinanden, 
men vi skal også opnå 
de bedste resultater for 
partiet. 
Mødet i dag var super godt 
planlagt – og nogle super 
omgivelser. Det giver noget 
ekstra at være på Børsen. 
Det er som at komme 
hjem”.

Hvad er dine egne mål?
”Jeg har tre, og det ene er 
meget konkret mission: jeg 
vil rundt og trykke 500 
mennesker i næven inden 
næste valgkamp og 
fortælle, hvorfor jeg er kon-
servativ.  Jeg er ikke i tvivl 
om, at næste valg vindes 
på den personlige kontakt. 
Fokus på den personlige 
kontakt er det, som alle 
partier har øverst på listen. 
Jeg tror, det bliver ligesom 
valgplakater. Det er noget, 
der skal gøres, men modsat 
valgplakater kan vi flytte 
nogle stemmer, når 
vælgerne møder kandida-
terne på en anden måde.
Den anden mission: frem til 
valget udskrives vil jeg rette 
et initiativ mod pressen 

hver 14. dag. Det kan være 
hvad som helst. Læserbre-
ve, events eller artikler. 
Min tredje mission er 
apolitisk. Frem mod valget 
udskrives, vil jeg skabe et 
projekt i lokalområdet, som 
ikke politisk, men lokalt 
forankret. Jeg vil bygge 
noget op, som man kan 
være stolt af også efter et 
valg. Jeg vil ikke bruge ordet 
”Udkantsdanmark” om 
Struer, for det opfatter jeg 
ikke Struer som. Men der er 
nogle klare tendenser til, at 
vi bliver affolket, og jeg vil 
lave et projekt om, hvordan 
vi undgår affolkningen. Det 
kan være kulturelle eller er-
hvervsmæssige årsager. Jeg 
vil gerne sætte fokus på, 
hvordan vi gør Nordvestjyl-
land til et fedt sted at bo. 
Man går trods alt kun på 
arbejde 8 timer, og det 
giver 8 timer fritid. Hvad 
skal man gøre i det 
tidsrum? Det vil jeg gerne 
arbejde videre med”, slutter 
Martin

Min kampagneNy samarbejdspartner
De nye tiltag er sket i tæt samarbejde med 
partiets nye strategiske samarbejdspartner, 
ADtomic. De er ikke bare vores, men også 
blandt andet Novo Nordisk, Carlsbergs og 
Vestas’ rådgiver inden for områder som intern 
og ekstern kommunikation samt generelle 
kampagneaktiviteter. De vil fremover være en 
aktiv samarbejdspartner i bestræbelserne på 
at gøre Mission 2011 til virkelighed. 

Vi vil af gode grunde ikke løfte hele sløret 
for alle vores tiltag her. Det gør vi løbende i 
samarbejde med vores kandidater og kampag-
neteams. Men processen er i fuld gang. Vi har 
skudt mission 2011 i gang, og vi ønsker alle 
held og lykke med deres missioner. 

Og der blev skrevet ned.. Søren Petersen fra ADtomic 
fortæller om den nye kampagneorga-
nisation.

 Konservative kom på én weekend et 
skridt tættere på at indfri partiets mål-
sætning om at skabe Danmarks bedste 

kampagneorganisation. Det skete da folke-
tingskandidater med deres kampagneledere 
var samlet på kampagnekursus på Egelund 
Slot ved Hillerød en weekend i maj. 

Kampagnekurset var tilrettelagt, så delta-
gerne blev ført videre ind i den nye kampag-
neorganisation, som blev præsenteret på for-
mandsmødet i april. Formålet var, deltager 
skulle i gang med at anvende redskaberne 
med det samme.  

Et vigtigt element i tankegangen er at skabe 
fremdrift ved at dele kampagnearbejdet ind i 

”Upload dit foto – 
mission fuldført!”
Missioner spiller en vigtig rolle i partiets nye kampagneorgani-
sation, der skal gøre Konservative klar til næste folketings-
valg. På Konservatives kampagnekursus i maj tog folketings-
kandidater og kampagneledere godt imod de nye tiltag, og 
der gik hurtigt sport i at indfri og formulere nye missioner. 

mindre og overskuelige missioner og formulere 
dem på det tilknyttede missions-site. Når en 
mission er fuldført, får teamet point.

”Missionerne skal blandt andet være med til 
at sikre fremdrift for vores kampagneteams 
ved at konkretisere de forestående opgaver, 
gøre dem overskuelige, og sikre at de rette 
missioner bliver løst på de rette tidspunkter. 
For politik og kampagner handler i den grad 
om timing.”, siger Konservatives kampagne-
konsulent Alexander Tolstrup, der har været 
med til at formulere de centrale missioner for 
partiets kampagneteams. ”Så er det heller 
ingen hemmelighed, at missioner og pointsy-
stemet skal virke som et centralt styringsred-

skab til at identificere, hvor der skal sættes ind 
med belønning for et godt stykke arbejde og 
med hjælp for de, der har behov for det,” fort-
sætter han. 

Der vil løbende blive lagt flere missioner ud 
til de enkelte kampagneteams for at motivere 
til yderligere aktivitet.

Man melder sig jo for at vinde
Folketingskandidaterne tog godt imod idéen 
med missioner og pointgivning:

”Hele idéen med Mission 2011 er fed. Jeg 
kan især godt lide elementerne med bench-
marking og intern konkurrence,” siger Rune 
Kristensen, forhenværende formand for Kon-
servativ Ungdom og nyvalgt folketingskandi-
dat i Guldborgsundkredsen. ”Man melder sig jo 
som folketingskandidat for at vinde – ikke for 
at være med til ’træning’. Og jeg tror, at dette 
vil tænde mange unge mennesker. Det 
motiverer i hvert fald mig.” 

Også Nikolaj Bøgh fra Vesterbrokredsen i 
København er glad for konceptet med 
missioner og missions-site:

”Det er motiverende, at kampagnearbejdet 
fokuserer på teamtankegangen, og at arbejdet 
nedbrydes i overskuelige elementer. Som ny 
folketingskandidat er det også rart med et 
redskab som missions-site. Det kan hjælpe 
mig og mit team med at skabe struktur og sy-
stematik.” 

På kampagnekurset gik der hurtigt sport i 
at samle point fra de centrale missioner. Flere 
teams gik skridtet videre og formulerede egne 
missioner og lagde dem på sitet, så de er klar 
til at blive vist frem for de kommende team-
medlemmer – og ikke mindst indfriet. Og hvis 
det går lige så hurtigt som på kampagnekur-
set, lover det godt for at fuldføre Konservati-
ves overordnede målsætning om at skabe den 
bedste kampagneorganisation, der skal gøre 
partiet klar til valg.  

Folketingskandi-
dater med deres 
kampagneledere 

parate til at indfri 
Mission 2011

Folketingskandidaterne Tove 
Videbæk og Anne Hansen i dialog 

om missioner i Vestjylland

Folketingskandidat Nikolaj Bøgh har sammen med 
kampagneleder Margit Andersen besluttet, at han 
som én af sine missioner skal skrive et læserbrev hver 
uge fra nu af og frem mod valget

Folketingskandidat 
Rune Kristensen og 
Annemette Simone 

Møller drøfter 
kampagneteamets 

første mission

Martin Kaasgaard
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Tekst  Alexander Tolstrup  Foto  Alexander TolstrupValg i Storbritannien David Cameron

Tory, tory, 
hallelujah!
Den 6. maj gik de britiske vælgere til stemmeurnerne. Con-
servatives kunne dermed få afsløret, om det var tid til fest, 
farver og sang – eller om man måtte vente lidt endnu. Her 
følger en rejsebeskrivelse fra partiets udsendte fra valgkam-
pen i landet of hope and glory.     

 W
elcome, sir! 
would you like a cup of tea?” 
Måske ikke lige den standard 
bemærkning man havde 
forventet til en valgfest. Men 

som ivrig thedrikker og anglofil er jeg vild med 
det. Og det er heller ikke en helt almindelig 
valgfest, jeg befinder mig til. Snarere en valgob-
servation. Vi er nemlig i Millbank Tower, Con-
servatives hovedkontor, på valgnatten. Lokalet 
oser af spænding og nysgerrighed. For gennem 
de sidste fire år har flere hundrede medarbej-
dere og endnu flere frivillige arbejdet i døgndrift 
for én ting. At skaffe de Konservative et flertal, 
og i aften løftet sløres for, om det er lykkes. 

Banke banke på! Hvem der?
Fem dage tidligere. Vi befinder os i det lokale 
kampagnekontor i sydvest London i valg-
kredsen Feltham & Heston. Ikke så langt fra 
Heathrow lufthavn. Kontoret summer af 
aktivitet, folk kommer og går, ikke i hobevis, 
men tilstrækkeligt til at man bliver 
imponeret. For det lokale valgkontor er ikke 
noget stort set-up. Snarere tværtimod. 
Kampagnekontoret er nemlig hjemme i 
privaten hos den lokale kandidat. Her står 
døren åben hele dagen for alle, der ønsker at 
bidrage. Det er primært venner, familie og 
lokale partimedlemmer der kigger forbi. Men 
arbejdet er struktureret, de er blevet rekrut-

teret tidligt, og der hersker ingen tvivl om 
hvem der gør hvad, hvordan og hvornår. 

Omdrejningspunktet for dagens aktivite-
ter er dør-til-dør aktioner. Et partimedlem 
fortæller mig, at man har gået ca. tre gange 
om ugen de sidste tre år, og det har været en 
positiv oplevelse. 

”Tidligere var det ikke specielt tiltalende at 
banke på dørene. For det første var det meget 
fremmed for os. For det andet var vores brand 
ikke verdens bedste. Men det har virkelig 
ændret sig, og jeg kan mærke at vi bliver mødt 
mere og mere positivt,” siger Richard, der har 
været med i alle konservatives valgkampe siden 
1983. Vi skal også spole tiden lidt tilbage for at 

finde forklaringen på The Tories’ genfødsel. 

Farvel til blåt hår og rævejagt
Maj 2005. Efter endnu en Labour valgsejr an-
noncerer den Konservative formand Michael 
Howard, at han træder tilbage som partileder. 
Han udskriver dermed valg til posten som 
fremtidig partileder. 

I september annoncerer David Cameron 
formelt, at han er kandidat til posten. Men han 
er bestemt ikke det oplagte valg. Men så sker 
der noget. David Cameron holder sin kandida-
turtale til partiets landsråd, og det vender op 
og ned på hele processen. I en dybt passione-
ret tale gør Cameron det klart at, partiet skal 

ændre, hvordan det ser ud, føler, tænker og 
opfører sig. Han præsenterer råskitsen til en 
storstilet moderniserings- og foryngelseskur. 
Det giver genklang blandt partiets 
medlemmer, og Cameron bliver valgt med 
over dobbelt så mange stemmer som for-
håndsfavoriten David Davis. En ny æra for 
Conservatives er begyndt. 

Fuld fart frem   
Det har dog bestemt ikke udelukkende været 
en dans på roser for Cameron. Han er blevet 
beskyldt for at være ren form uden reelt 
indhold. Nyt logo, nyt slogans, nye politiske 
tilsætningsstoffer, og så har han til tider taget 

sit slips af. Men der har ikke været en ideolo-
gisk genfødsel, blot et stort reklamebudget, 
siger flere kritikere om ham. 

Men på en aften som i aften er der ingen 
tvivl om, at partiet er mere end tilfredse med 
valget af deres formand. Den største mandat-
mæssige fremgang i mands minde er en 
realitet. Og som én hvisker til mig diskret ud 
på de sene nattetimer: “Vi er klar til endnu et 
valg, hvis det kommer dertil”.

 Men det viste sig heldigvis ikke at blive nød-
vendigt. David Cameron kørte sejren hjem til 
sidst og holdt hele vejen til Downing Street 10, 
så Conservatives for alvor kunne bryde ud i 
sejrsjubel og synge ordene tory, tory, hallelujah!

David Cameron til et vælgerarrangement. 
Karakteristisk står han helt tæt på publikum 
med ærmerne smøget op.

Det lokale kampagnekontor i Feltham & Heston, 

som også er folketingskandidatens privathjem. 

På spisestuebordet ligger der altid en opgave og 

lidt mad klar til de der måtte kigge forbi.

David Cameron gik 
til valg på:

•  Få styr på gælden for at få økonomien i 
gang. Underskud skal håndteres 
hurtigere, så renterne forbliver lave i 
længere tid end under en Labour-rege-
ring.

•  Få briterne i arbejde ved at sætte skub i 
virksomhederne. Skær ned på selskabs-
skatten, kvit skatter på de første ti jobs, 
som bliver skabt af en ny virksomhed, 
støt grønne jobs og få folk af offentlig 
støtte og i arbejde.

•  Gør Storbritannien til det mest familie-
venlige land i Europa. Fastfrys kommu-
neskatter og hæv pensionen, anerkend 
ægteskabet i skattesystemet og giv 
støtte til par på understøttelse. Støt unge 
familier med ekstra sundhedsbesøg og 
slå igen mod kriminalitet.

•  Støt det offentlige sundhedssystem, 
NHS. Udgifter til sundhed skal øges hvert 
år og få NHS til at arbejde for patienterne 
og ikke for cheferne.

•  Standarden i de britiske skoler skal hæves. 
Lærerne skal have magt til at opretholde 
disciplinen, og der skal skabes nye mindre 
skoler.
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Tekst  Henrik Winther  Lene Espersen i Afghanistan

•  Danmark har cirka 750 soldater i Afghanistan. 

•  Hovedparten befinder sig i den urolige, sydlige Helmand-provins. 

•  I alt 31 danske soldater har mistet livet i Afghanistan. De fleste er blevet dræbt af 
skud og vejsidebomber, de øvrige er omkommet ved blandt andet ammunitions-
ulykker og en enkelt ved selvmord. 

•  Indsatsen i Afghanistan sker under mandat fra FN og efter invitation fra den 
afghanske regering. ISAF - International Security Assistance Force - er en Nato-le-
det koalition. 

•  Den danske indsats begyndte i 2002, da Danmark sendte specialstyrker til Afgha-
nistan , efter at USA havde indtaget Kabul i december 2001. 

•  Afghanistan er verdens 181.-rigeste land ud af 182. Kun Somalia er fattigere ifølge 
tal fra FN. 42 pct. af afghanerne lever således under fattigdomsgrænsen. 

 D
et var vigtigt for den konservati-
ve leder at besøge de udsendte 
tropper hurtigt efter sin tiltræ-
delse som udenrigsminister. For 
er der ét parti, der står last og 

brast med det danske forsvar og den danske 
soldat, er det Det Konservative Folkeparti.

”Det er afgørende, at vi fra dansk side er 
med til at bekæmpe ekstremisme og terroris-
me i verden. Vi er i Afghanistan for vores egen 
sikkerhed. Og vi er i Afghanistan for at være 

Lene ved fronten
Lene Espersen var ikke i tvivl om, hvor hendes første egentlige rejse som udenrigsminister 
skulle gå hen: Til fronten. Nærmere betegnet den danske Budwan-lejr i Helmand-provinsen, 
Afghanistan. Ned til de 750 danske soldater, der med ekstrem stor fare for eget liv, forsvarer 
Danmark og de vestlige værdier langt fra den danske grænse. Herned, hvor værdikampen er 
bogstavelig og dødsensfarlig.      

med til at hjælpe afghanerne med at få et 
bedre liv. I en globaliseret verden begynder 
kampen for de vestlige værdier nogle gange 
tusinder af kilometer fra Danmark,” siger Lene 
Espersen.

Under besøget i Afghanistan faldt beslut-
ningen om en ny afghansk bataljon, der skal 
støtte de danske soldater, på plads. I den for-
bindelse mødte Lene Espersen med Natos 
øverstbefalende, general Stanley McChrystal, 
og de udtrykte begge tilfredshed med beslut-
ningen, der betød, at Danmark har fået 
ansvaret for at oplære ca. 450 afghanske 
soldater til kamp i Helmand-provinsen. Den 
såkaldte kandak – det er afghansk for bataljon 
- kom på plads i Helmand få dage efter uden-
rigsministerens besøg og var operativ en 
måned senere. 

Lene Espersen kalder det et væsentligt 
skridt for den danske Afghanistan -strategi. 

»Nu begynder vi at kunne se et perspektiv 
for, at vi på et tidspunkt kan overlade ansvaret 
til afghanerne selv. Det er en gradvis proces. 
Det kommer til at tage tid, men vi er nu nået et 

længere stykke,« siger hun. 
Og overfor Lene Espersen udtrykte den 

øverstbefalende for den internationale ISAF-
styrke i Afghanistan, general Stanley McCh-
rystal, at han ser store muligheder i det nye 
danskafghanske partnerskab. 

»De danske styrker får fordel af at arbejde 
sammen med afghanerne, som taler sproget, 
kender området og kulturen. Vi tror, at det vil 
blive en meget stærk kombination,« sagde 
han til udenrigsministeren. 
Sidste del af indflyvningen til Kabul foregik i 
et af flyvevåbnets Hercules-transportfly, hvor 
larmen er så høj, at alle ombordværende 
udstyres med ørepropper. Flyet var proppet 
med sikkerhedsfolk og udstyr. Den danske 
udenrigsminister var heldig og fik et par 
timers søvn på en briks i flyets cockpit inden 
hun gik i gang med dagens hæsblæsende 
program, der førte hende rundt til en række af 
hovedpersonerne i Kabul. 

Iført vest og hjelm fik Lene plads i en 
pansret firehjulstrækkere, og en armeret bil-
kortege transporterede hende og et følge fra 

Udenrigs- og Forsvarsministeriet rundt til syv 
møder i Kabul alene den første dag.

”Det politiske program var særdeles tæt, 
men selv om sikkerheden selvfølgelig var i 
højsædet, så lagde jeg ikke synderligt mærke 
til det i løbet af dagen. Jeg var fuldt koncentre-
ret om de vigtige politiske møder,” fortæller 
Lene Espersen til Politisk Horisont.

Følget blev i øvrigt installeret på Hotel 
Serena, selv samme hotel som for godt to år 
siden blev angrebet, mens den norske uden-
rigsminister, Jonas Gahr Støre, opholdt sig der. 
Ved angrebet blev seks mennesker dræbt. At 
det kunne lade sig gøre skyldtes, at det 
lykkedes en gruppe Talebanere forklædt som 
politifolk at angribe hotellets træningscenter. 
Så det er ikke så sært, at Lene Espersen 
konstant var dækket tæt op af livvagter fra 
Politiets Efterretningstjeneste. 

I Kabul mødtes Lene blandt andet med Af-
ghanistans præsident, Hamid Karzai, FN’s 
særlige udsending, Staffan de Mistura, kvin-
derettighedsforkæmperen Freshta Karimi og 
Natos øverstbefalende, general Stanley McCh-
rystal. 

”Der var mange temaer på bordet under 
møderne. Fokusområderne var den militære 
indsats, sikkerheden for den afghanske be-
folkning, opbygningen af det civile samfund, 
kvinders rettigheder og så selvfølgelig den 
nye afghanske bataljon, der nu skal under 
dansk oplæring i Helmand,” siger Lene 
Espersen  

Efter de mange møder fløj delegationen 
med Hercules videre til Camp Bastion. Her 
blev Lene Espersen og den øvrige delegation 
installeret i militærtelte for natten. 

Genopbygningsarbejde
Dagen efter satte Lene kurs mod den frem-
skudte danske operationsbase Budwan  i en 
Merlin-helikopter. Og her var det særligt part-
nerskabet med den afghanske hær der var på 
dagsordenen. Nyheden om at danskerne får 
ansvaret for at videreuddanne 450 afghanske 
soldater til kamp vakte begejstring i lejren, for 
et afghansk kompagni vil gøre det langt lettere 
at kommunikere med lokalbefolkningen og 
nemmere at opdage vejsi-
debomber. Samtidig kan 
det på sigt give danskerne 
mere tid og overskud til 
CIMIC-arbejde – det civilt-
militære genopbygnings-
arbejde, hvor man har 
mulighed for at vinde afghanernes hjerner og 
hjerter, som det kaldes.

Selv er udenrigsministeren fortaler for at 
opgradere kapacitetsopbygningen, den civile 
indsats og kampen for kvinders rettigheder i 
det afghanske samfund.

I Budwan mødte Lene »chefen«, som der 
stod på brystet af Ronni Holm Hansen og efter 
frokosten, der, som altid ved udsendte 
missioner, er dansk når det er mest dansk, 
stimlede soldaterne sammen på den støvede 
plads foran lejrens kampvogne. 

Her gav Lene en tale om den vigtige indsats 
i Afghanistan.

”Det er med meget stor stolthed og ære, at 
jeg i dag står foran jer modige soldater, der 
hver dag sætter livet på spil i kampen for 
frihed. I har vores største opbakning – og I skal 
vide, at Danmark står bag jer,” sagde den 
danske udenrigsminister bl.a.

De store, stærke, skæggede og kampvante 
soldater, der omringede den lille, spinkle 
minister i kondiskoene, følte, at de fik stærk 
støtte fra ministeren i hendes tale. Og hun 
benyttede da også lejligheden til at videre-

bringe ros fra Nato-hovedkvarteret i Kabul – 
en ros, der fik bataljonen til at ranke ryggen en 
ekstra centimeter. 

NATOs nye strategi
I ugerne efter besøget brugte Lene Espersen 
sine indtryk fra rejsen til Afghanistan blandt 
andet til at forhandle en plan for den danske 
indsats i Helmand-provinsen på plads med 
forligspartierne, Venstre, Dansk Folkeparti, 
Socialdemokratiet og Radikale Venstre på 
Christiansborg. 

NATOs nye strategi og samarbejdet med 
den afghanske bataljon gjorde det nemmere 
at nå til enighed uden at der dog kan sættes 
en dato på for en tilbagetrækning af de danske 
tropper.

Også FN’s ønske om at indlede egentlige 
forhandlinger med Taleban er en vej, som 
Lene Espersen ser muligheder i. 

»Til en vis grad tror jeg, at man skal gå den 
vej og få en forsoning. Men man skal stille sig 
skeptisk over for at begynde forhandlingerne, 
hvis præmissen er at give immunitet og straf-
frihed, for der kan være mennesker, der har 

begået meget 
alvorlige handlin-
ger og forbrydel-
ser mod menne-
skeheden, der skal 
straffes for det,« 
mener Lene 

Espersen Mange af dem er nemlig typisk 
fattige mennesker, der har set Taleban som 
deres eneste levevej, fordi de har kunnet 
smugle opium for dem. Og da engagementet 
fra Kabulregeringen har været svagt i Hel-
mand-provinsen, har talebanerne været de 
eneste, der har kunnet skabe sikkerhed for 
dem:

»At danske soldater nu kommer ud med 
afghanske soldater virker meget tillidsska-
bende for lokalbefolkningen,« siger Lene 
Espersen. 

Budwan er ikke et sted, man bare lige 
kommer forbi. Sådan her så Lene Espersens 
rejserute ud:

Fakta om Afganistan

“At danske soldater nu kommer ud med 
afghanske soldater virker meget 

tillidsskabende for lokalbefolkningen”

• Indflyvning til Kabul fra Dubai. 
• Kabul - Camp Bastion i Helmand-provinsen. 
• Camp Bastion - Camp Budwan. 
• Camp Budwan - Lashkar Gah, 
  provinshovedstad i Helmand. 
• Lashkar Gah - Camp Bastion. 
• Camp Bastion - i  retning mod Dubai.
• Og så hjem.

Lene Espersen besøger 
Budwan basen

Lene Espersen taler med 
danske soldater i Afghanistan
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Sted tid talere

Allerød Vestre Hus, Mørkebakkevej 1  15.00  Klimakommisær Connie Hedegaard, Socialminister Benedikte Kiær og Borgmester  
  Erik Lund Der er mulighed for at grille medbragt mad, samt at købe øl/vand.

Bornholm Fru Petersens Café, Almindingensvej 31 14.00  Civilingeniør Jørgen Hammer.

Fredensborg Egedal Kirke, Egedalsvej 3  14.00 Justitsminister Lars Barfoed, Byrådsmedlem Christian de Jonquirères og Direktør  
  Michael Svane (DI)  Der er mulighed for køb af forfriskninger.

Frederiksberg  Restaurant Pilen, Pile Allé 14  12.00   Borgmester Jørgen Glenthøj og kulturminister Per Stig Møller Spisning for 120 kr., tilmel-
ding til frederiksberg@konservative.dk.

Gladsaxe Aldershvile Slotspark Slotsparken  14.00   Klimakommisær Connie Hedegaard, Folketingskandidat Henrik Sørensen og Byråds-
medlem Lars Abel Efterfølgende kaffebord på Søgården.

Helsingør Julebækhuset,   16.00  Folketingskandidat Isabella Meyer, Viceborgmester Malene Carmel og   
  Socialminister Benedikte Kiær Efter talerne tændes grillen.

København Kastellet  11.00   Udenrigsminister Lene Espersen, Medlem af Borgerrepræsentationen Mogens Lønborg, 
MF Helle Sjelle og Frihedskæmper Gunnar Dyrberg.

Lyngby Sophieholm, Nybrovej 401  11.30            Stifter af “Specialisterne” Thorkil Sonne og Socialminister Benedikte Kjær 
  Medbring gerne madkurv. Køb af mad/drikke  på restauranten Sophienholm.

Rudersdal Rolighed, Skodsborg Strandvej 303  15.00   Socialminister Benedikte Kiær og Kulturminister Per Stig Møller Københavns Politikor 
synger, tryllekunstner for børn. Læs mere på konservative.dk/rudersdal.

 
Holbæk Hørbygaard, Tuse Næs Vej 7 12.00 økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Byrådsmedlem Kenny Jensby og  
  Godsejer Christian Castenskiold. 

Lejre Fynsvej 13  9.00   økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Folketingskandidat Finn Möbius og 
forfatter og sognepræst Poul Joachim Stender Der serveres morgenmad.

Lolland Lungholm Gods, Rødbyvej 24  11.00   Folketingskandidat Rune Kristensen, Folketingskandidat Marie-Louise Friderichsen og 
Godsejer Nicolas Bertouth-Lehn Det er muligt at købe øl/vand, medbring noget at sidde på.

Næstved Ved den fritlagte Suså, Havnegade  13.00   MF Helge Adam Møller, Byrådsmedlem Anette Brix, KU-formand Bjarne Ibsen.

Roskilde Rådhuset, Køgevej 80 Kl.  10.30   økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Byrådsmedlem Carsten Wickmann og 
Regionsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard.

Slagelse Anlægget, Parkvej 33  11.00  MF Bertel Haarder, MF Helge Adam Møller, MF Troels Christensen og   
  Byrådsmedlem Niels Jørgensen.

Sorø  Sorø Akademi, Akademigrunden 8  11.00  MF Naser Khader og OL-guldvinder Mads Kruse-Andersen.  

Esbjerg ved Hovedbiblioteket  Nørregade 19 10.00 MF Mike Legarth og Byrådsmedlem Henrik Vallø.

Faaborg-Midtfyn Svanninge Bakker,  14.30 Folketingskandidat Mai Henriksen, Regionsrådsmedlem Lasse Krull og 
Odensevej 169  Chefkonsulent Peter Eduard.

Kolding Skamlingsbanken, Skamlingsvejen 123 12.00  Borgmester Jørn Pedersen, Eva Kjær Hansen. Knud Erik Langhoff og Mike Legarth.

Odense Eventyrhaven, Klosterbakken 6  13.00 Folketingsmedlem Vivi Kier, Rådmand Jan Boye, Regionsmedlem Lasse Krull og formand  
  for Rådet for Socialt Udsatte Lillian Vaaben Spisning kl. 18, buffet for 139 kr., tilmelding  
  til odense@konservative.dk. 
Varde Bredmosevej 21  13.00  Borgmester Gylling Haarh, MF Tom Behnke, herefter forskellige musikalske indslag  
  samt gymnastikopvisning.

Vejle Engelsholm Slot, Engelsholmvej 6  14.00  Højskoleforstander Poul-Henrik Jensen, 2. viceborgmester Dan Arnløv Jørgensen,  
  Sognepræst Heinrich W. Pedersen, MF Carina Christensen.  Spisning fra kl 12.00 (pris 50  
  kr. tilmelding til carl@borgesen.eu senest 3/6) samt rundvisning på slottet fra kl 13.00.

Favrskov Kollerup Hovedgård, Kollerupvej 2  11.00  MEP Bendt Bendtsen, Byrådsmedlem Charlotte Green og Niels Chr. Selchau-Mark.   

Hedensted/Horsens  13.30  Folketingskandidat Per Løkken, Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, MF  
Hotel Vejle Fjord, Sanatorievej 26  Mike Legarth, MEP Bendt Bendtsen.

Ikast-Brande Broholmvej 18 7  14.30 Byrådsmedlem Knud Erik Kirkegaard

Silkeborg Himmelbjerget, Himmelbjergvej  11.00 MF Henriette Kjær, Byrådsmedlem Frank Borch Olsen.

Skive Estvadgaard Herningvej 41 Estvad   MF Naser Khader, Folketingskandidat Daniel Becker og Byrådsmedlem Else Theill  
  Sørensen Der er mulighed for at grille medbragt mad, samt købe øl/vand.

Århus Varna Palæet, ørneredevej 3 12.00 Byrådsmedlem Anne Mette Villadsen, MF Henriette Kjær og Regionsrådsmedlem  
  Poul Müller Der er mulighed for at købe kaffe, øl/vand og sandwich.

Brønderslev Dronninglund, Slot Slotsgade 8  11.00  MF Jakob Axel Nielsen, Folketingskandidat Daniel Rugholm og Folketingskandidat  
  Thomas Krarup. Slotsparken er åben fra 10.30.

Thisted Ashøje, Ashøjvej   14.00  MF Tage Leegaard.

HedeNSted
BENDT BENDTSEN
CHARLOTTE SAHL-MADSEN

Nordre Strandvej 87

koldiNg
JøRN PEDERSEN
MIKE LEGARTH
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Tekst  Mathilde Hvidt Holm  5. juni Grundlovsmøder voxpop Konservative inviterer til 
Landsråd i Aalborg

2. - 3. oktober 2010
Lørdag den 2. oktober afholdes årets Konservative fest - landsrådsfesten. Det er en unik mulighed for 
at møde dine mange konservative venner og bekendte i hyggelige sociale rammer.

Opvarmningsfest
Som noget nyt byder vi på en  
opvarmning til landsrådsfesten.  
Fra kl. 18.30 vil der være  
underholdende indslag, en  
velkomstdrink og lidt snacks.

Farvel til buffet’en
Landsrådsfesten starter kl. 19.30, 
hvor der serveres en tre-retters 
menu ved bordene. Desuden vil der 
i år være et par artige overraskel-
ser udover festtaler, live-musik og 
dans. Der kan naturligvis købes vin, 
øl, vand og spiritus i de opstillede 
barer.

I år kun 399,-
Alt dette - inkl. velkomstdrink,  
tre-retters menu, 1 glas vin, musik,
dans og underholdning - kan  
vi tilbyde til en meget  
attraktiv pris på kun 399 kr.

I år få
r 

du hele festen 

for kun 

399,-

Indkaldelse til 
Landsråd 2010
Der indkaldes hermed til Landsråd 2010. 
Landsrådet afholdes lørdag den 2. og 
søndag den 3. oktober 2010 i Aalborg  
Kongres & Kulturcenter, Europa Plads 4, 
9000 Aalborg.

Forslag til behandling på landsrådet skal 
være fremsendt til Hovedkontoret på e-mail 
lr10@konservative.dk, senest den  
2. august 2010 kl. 10.00.

Dagsordenen for landsrådet fremsendes 
til alle tilmeldte senest 8 dage før mødets 
afholdelse.

Der fremsendes særskilt e-mailinvitation til alle medlemmer inden sommerferien. 
Vi glæder os til at se dig!

 
Hvilke temaer vil du komme ind på i 
din grundlovstale?
Jeg vil tale om de udfordringer Danmark 
står over for. At Danmark har muligheden 
for at stå som en stærk og rig nation i en 
globaliseret verden - men uden, at vi bliver 
rodløse og mister vort eget værdigrundlag
 
Hvad betyder Grundlovsdag for dig? 
At Danmark, hviler på et solidt fundament; at 
vi her i landet har ordnet tingene i mindelig-
hed, og at vores Grundlov i kraft af sin alder 
og historie er så vævet ind i vores almindeli-
ge omgang med hinanden, at vi intuitivt 
forstår dens rettigheder og pligter.

 
Hvilke temaer vil du komme ind på i 
din grundlovstale?
Det bliver en tale, hvor jeg vil understrege, 
hvor vigtigt det er, at regeringen efter et 
kommende folketingsvalg stadig vil være 
borgerlig og ikke rød. Jeg vil komme ind på 
situationen i Afghanistan, hvor danske 
soldater kæmper for frihed og demokrati. 
Jeg kommer også ind på grøn vækst og 
hvilke muligheder, det giver for landbru-
get. Derudover vil jeg også tale om de 
kæmpe vindmøller og testcenteret. Jeg 
håber, der kan forskes i bølgeenergi i den 
forbindelse og måske oprettes et oplevel-
sescenter om vedvarende energi. Vi håber 
også, at der kan forskes i bølgeenergi i den 
forbindelse. Til sidst vil jeg fortælle om, 
hvordan det har været at komme i Folke-
tinget. Til det kan jeg kun sige: det har 
været stort!
 
Hvad betyder Grundlovsdag for dig?
Dagen betyder utroligt meget for mig! Den 
minder mig om, hvor skrøbeligt vores 
demokrati er. Den 5. maj var det 65 år siden, 
at anden verdenskrig sluttede for 
Danmarks vedkommende. Længere væk 
er diktaturet ikke! Derfor kæmper danske 
soldater i Afghanistan for demokratiet og 
for at afghanske kvinder og mænd, børn 
som gamle kan leve i frihed. At de afghanske 
piger fortsat kan komme i skole. Grundlovs-
dag er demokratiets vigtigste dag.

 
Hvilke emner kommer du ind på i din 
grundlovstale?
Min tale kommer blandt andet til at handle 
om, hvad vil det sige at være værdikonser-
vativ i 2010. At der er nogle grundlæggen-
de værdier i vores samfund, som består på 
trods af religiøs mangfoldighed. Der er en 
platform, som sikrer sammenhængskraf-
ten i et samfund. Den platform er værdi-
konservatisme. Det er anerkendelsen af, at 
man må begrænse nogens frihed for at 
give frihed til andre. Der er grænser – i 
modsætning til liberalisme!
  Min tale kommer også til at handle om fi-
nanskrisen. Forudsætningen for økono-
misk kapital er social kapital. Der skal være 
tillid mellem borgerne for at virksomheder 
fungerer. Et samfund, der har høj vækst og 
produktivitet, har også en stærk sammen-
hængskraft mellem borgerne. Vi må ikke 
kun have fokus på den økonomiske kapital. 
Den er vigtig, men forudsætningen er og 
bliver social kapital. Vi vil derfor ikke ac-
ceptere små samfund i samfundet. Alle 
skal være del i det samme samfund. Det er 
værdikonservatisme en garant for.
 
Hvad betyder Grundlovsdag for dig?
Det er demokratiets festdag. Af alle mær-
ke-dage er det den, der betyder mest. Men 
det er også en dag, hvor jeg bliver mindet 
om, hvor forpligtet er vi er til at værne om 
demokratiet. Vi kan ikke bare tage de de-
mokratiske værdier for givet. Et demokrati 
er ikke nogen naturgiven ting – det skal 
hele tiden fornyes, hvis vi vil beholde det.

Demokratiets festdag
Hvad vil I tale om? Vi har spurgt tre af talerne til årets grundlovsmøder om emner, temaer og 
om hvad dagen betyder for dem.

Naser Khader Tage Leegaard Charlotte Sahl
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 Lektor Huguette Jacobsen har inviteret 
Lasse og Christian til at diskutere velfærd med 
eleverne i 1.y i den sidste time i samfundsfag 
inden påske. 

Duellen begynder
Det ringer ind. 1.y myldrer ind i klasselokalet. 
Lasse og Christian klunser om, hvem der skal 
begynde debatten. Lasse lægger for. Han 
griber kridtet og tegner på tavlen en graf over 
antallet af danskere på overførselsindkomst, 
imens han fortæller om effektiviseringer, den 
offentlige og private sektor og om at skabe 

Tekst  Helle Pilemann  Foto  PrivatKU formand Lasse Honoré Rasmussen

For konge og fædreland
Konservativ Ungdoms nyvalgte formand, Lasse Honoré Rasmussen fra Odense, kæmper for 
konservative værdier i en politisk duel om velfærd på Rysensteen Gymnasium i København. 
Han gør et godt indtryk på lærer og elever, som gerne vil møde ham igen.      

 T
illykke med valget,” lyder det fra 
Christian østergaard fra Socialistisk 
Folkepartis Ungdom til den nyvalgte 
formand for Konservativ Ungdom, 

Lasse Honoré Rasmussen en morgen i marts 
på lærerværelset på Rysensteen Gymnasium. 
Deres blikke scanner gensidigt hinanden. 
Christian; 20 år, studerer sociologi, med løse 
jeans, gummisko, sweatshirt, pjusket hår og 
et headset hvilende på de ludende skuldre. 
Lasse; 25 år, netop færdig med statskund-
skabsstudiet, med rank holdning, rød skjorte, 
sort jakke, kort hår og blanke sko. 

vækst. Eleverne er stille. Christian tager over:
”Uddannelsesområdet skæres ned. Regeringen 
prioriterer ikke velfærd og fucker velfærdssta-
ten op. SF kæmper for øget lighed. Konservative 
vil tilbage til feudalsamfundet.” Huguette 
afbryder: “Nu er det tid til spørgsmål”

  
I kamp for konservative værdier
Eleverne spørger Lasse og Christian om alt fra 
benzinpriser, sygehuse, offentlig transport, 
udlicitering og til efterløn. Lasse noterer 
spørgsmålene på sit papir, besvarer dem et ad 
gangen og kommenterer undervejs også Chri-

De politiske ungdomsorganisationer 
kan være gode politikerskoler for unge 

med ambitioner om at slå igennem i 
politik, siger CHRISTINE CORDSEN, 
politisk redaktør og leder af Jyllands-

Postens politiske redaktion på Christi-
ansborg. Men et godt samarbejde med 

moderpartiet er en forudsætning.

”En dygtig politiker skal have politisk tæft, 
kunne håndtere medierne, have god 
kontakt til sit bagland og være en aktiv 
medspiller til sit parti,” siger Christine 
Cordsen en sen eftermiddag i marts på 
Christiansborg. 
  ”Og jo mere indviklet og teknisk politik er, 
jo større er behovet for politikere, der 
vækker tillid og er troværdige.”
  Med 25 års journalistisk erfaring og den 
daglige gang på Christiansborg har hun 
mødt mange dygtige politikere. Flere af 
disse har udviklet deres talent gennem de 
politiske ungdomsorganisationer. Christine 
Cordsen fremhæver:
  ”Morten Bødskov og Henrik Sass Larsen 

var begge aktører i den politiske debat, 
mens de var DSU-formænd. De sidder i dag 
i Socialdemokraternes ledelse og står på 
spring til at blive ministre, hvis magten 
skifter. De kom ind i partiets såkaldte kaf-
feklubber og lavede debatoplæg, som andre 
lyttede til. Venstre har også unge folketings-
medlemmer, som er startet som VU-for-
mænd og har brugt den vej ind i politik. Lars 
Løkke Rasmussen er et godt eksempel på 
det.”

Fræk på den gode måde
KU har ifølge Christine Cordsen ikke på 
samme måde som DSU og VU formået at 
være fødekæde for politiske talenter:

stians synspunkter. Da Christian foreslår kon-
gehuset og forsvaret afskaffet, hæver Lasse 
stemmen:

”Nu skurrer det i mine ører. Hvis kongehu-
set bliver afskaffet, vil jeg personligt betale 
for at indføre det igen,” og fortsætter: 

”Det er ethvert lands pligt at forsvare sig og 
forsvare værdier som demokrati og ytringsfri-
hed.”

Efter et stykke tid runder Lasse debatten 
af:

”I skal vide, at OD (Operation Dagsværk, 
red.) og DGS (Danske Gymnasieelevers Sam-
menslutning, red.) er venstreorienterede pro-
pagandaorganisationer. Og så vil jeg i øvrigt 
opfordre jer til at tage politisk stilling og melde 
jer ind i et ungdomsparti. Der er mange gode 
fester.” 

Videre til finalen – men hvilken?
Timen er forbi. De fleste elever er allerede ude 
af lokalet. Men Mathias og Laura bliver tilbage 
sammen med Huguette og giver Lasse et par 
ord med på vejen om dagens duel:

    ”Han virkede lidt nervøs i starten,” siger 
Huguette, ”men det er kun godt at se, at politi-
kere ikke er kynikere. Det gav autoritet, da han 
stod som en lærer ved tavlen, og der var god 
substans i hans indlæg. Men han skulle måske 
ikke have sagt det med OD. Det betyder meget 
for eleverne.” 

  ”Hvis Lasse var med i ’x Factor’, ville han 
med sin overskudsagtige udstråling nå til 
finalen,” siger Laura.

  Mathias supplerer: 
  ”Han har gode argumenter, og det virker 

ægte, at han ser genert ud og stønner, når der 
bliver talt om kongehuset.”

Mathias og Laura ved ikke, om de ville 
stemme på Lasse i en finale. Men de vil, 
ligesom Huguette, gerne høre ham i en debat 
en anden gang.

Hvilken finale Lasse eventuelt er på vej til, 
ved han ikke selv endnu: 

”Mit mål er ikke at komme i Folketinget. Jeg 
vil hellere være borgmester,” når han at sige, 
inden han haster videre til dagens næste ud-
fordring som KU-formand. 

Lasse Honoré 
Rasmussen
Født i 1984
Student fra Sorø 
Akademi 2003

Cand.scient.pol., 
Syddansk 
Universitet 2010

Medlem af 
Konservativ 
Ungdom siden 
december 2005

Kampagneleder 
for forhenværende 
borgmester, nu 
rådmand, Jan 
Boye i Odense ved 
kommunalvalget i 
2009

Valgt til formand 
for Konservativ 
Ungdom marts 
2010

Privat: Bor i 
Odense med sin 
kæreste og parti-
fælle, Julie Broe

Vejen til et 
politisk 

gennembrud

  ”Det kan skyldes, at KU ikke har haft de 
rigtige formænd, eller at KU i en periode 
har været så politisk skingre, at ingen tog 
dem alvorligt,” fortæller hun og fortsætter:
  ”Men det er en balancegang. For rollen 
som ungdomspolitiker er også at være fræk 
og turde have synspunkter, som ikke er helt 
på linje med moderpartiet. De er netop 
løsrevet fra at tænke på politiske samar-
bejdspartnere på Christiansborg. De skal 
derfor finde de områder, hvor det ulmer i 
moderpartiet, og så indlede en debat, der 
skubber til partiet, uden at være skingre.”
 
Vis jeres værd
Christine Cordsen påpeger, at hvis de 

politiske ungdomsorganisationer skal 
fungere som politikerskoler for fremtidens 
politikere, gælder det om, at ungdomspoliti-
kerne kender spillereglerne i moderpartiet 
og viser, at de er værd at skabe relationer 
til, for eksempel med en indsats i 
valgkampe: 
  ”Det er jo en stor del af ungdomspolitiker-
nes opgave at være fodtudser i valgkampe. 
Det er dem, der skal stå med flag, balloner, 
slagsange og skabe valgstemning. De skal 
også hænge plakater op, stille kaffe frem, 
køre bilerne og puste balloner op. På den 
måde gør de sig fortjent til, at partitoppen 
vil ’braine’ med dem og give dem ansvar,” 
slutter Christine Cordsen. 

KU-formand Lasse Honoré 
Rasmussen i politisk duel om 
velfærd på Rysensteen Gymnasium

KU har omkring 1200 medlemmer og VU omkring 
1600 medlemmer. Du vil gøre KU til Danmarks 
største borgerlige ungdomsorganisation. Er det re-
alistisk? 
 ”Nu kan man jo altid diskutere, om VU er borgerlige...Men 
vi er i KU i fuld gang med at effektivisere både politisk og 
organisatorisk, og man skal jo sætte overlæggeren højt.”

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen er 
den sidste KU-formand, der har gjort karriere i Fol-
ketinget. Hvorfor er der ikke flere, der har fulgt i 
hans fodspor? Og vil du i Folketinget?
 ”Mange KU-formænd er blevet aktive på andre måder, fx 
i erhvervslivet eller som meningsdannere i samfundsde-
batten. Min ambition er heller ikke at komme i Folketin-
get. Jeg interesserer mig mere for lokalpolitik.”

KU har tidligere lanceret politiske holdninger i 
medierne, som er i modstrid til Konservatives 
politik, fx den nylige opfordring om kollektiv ud-
meldelse af folkekirken. Er det også noget Konser-
vative kan forvente med dig som KU-formand?
 ”KU har sin egen holdning til nogle ting, og der er højt til 
loftet hos os. I 80’erne sagde KU, at man skulle privati-
sere KTAS (nu TDC, red.), og dengang grinede mange. 
Nogen gange skal man sige ting, som der skal dannes 
grobund for. Vi er jo fremtidens meningsdannere.”

Konservatives partiorganisation oplever, at det 
indimellem kan være svært at få KU’ere til at 
hjælpe, fx i valgkampe. Hvad skal der til for at 
styrke samarbejdet mellem KU og Konservative?
”KU’erne vil gerne inddrages, også lokalt. Alene i Odense 
var vi ved sidste folketingsvalgkamp 100 aktive KU’ere. 
Vi vil dog ikke betragtes som kvæg, der kun inddrages i 
valgkamp for at hjælpe med valgplakater og ellers ikke. 
Vi vil gerne være en del af projektet og kan ofte komme 
med indspark og idéer, der skaber fremgang for partiet. 
Til gengæld er vi ikke blege for at stå op kl. 5 om morgenen 
og smøre rundstykker til uddeling. Og vi vil også gerne 
være med til at sætte politiske prøveballoner op for Kon-
servative. Partiet skal bare sige til.” 

1

2

3
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til KU-formand Lasse Honoré Rasmussen

Fire hurtige
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Har du brug for et topprofessionelt center 

med en komplet service? Så gør brug af Bella 

Centers unikke faciliteter: Afholdelse af kon-

ferencer, kongresser, møder, kurser, jubilæer, 

generalforsamlinger, fester og produktpræsen- 

tationer. Og fra 2011 direkte indlogering på 

Bella Hotel - Nordens største hotel med 814 

værelser og flere fleksible mødefaciliteter.

Som Skandinaviens førende messe-, udstillings- 

og kongresarrangør er det Bella Centers politik 

konstant at anvende og tilpasse ressourcefor-

brug med hensyntagen til miljøet. 

Bella Center
Copenhagen

Bella Center
Copenhagen
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Velkommen i 
Bella Center

Go local
Think global

Open for Congresses

Open for Meetings

Open for Events

Open for Congresses

Open for Congresses

Open for CongressesBella Hotel
Copenhagen

Open for Congresses Open for Congresses

Open for Events

Open for Fashion

Open for Meetings E
fter længere tids forberedelse er 
Det Konservative Folkeparti og 
Folkeligt Oplysnings Forbund klar 
til at slå dørene op til Sommeruni-
versitet 2010. Det finder sted den 

27.-28. august 2010 i moderne og inspireren-
de rammer på IT-Universitetet i København.  

Deltagerne på Sommeruniversitetet kom- 
mer til at udgøre et nyetableret trendpanel. 
Det skal inden for områderne samfundsliv, ar-
bejdsliv, fritidsliv og familieliv beskrive, 
hvordan deltagerne forestiller sig, at fremtiden 
vil udvikle sig for dem. 

Sommeruniversitetet er udviklet i et samspil 
mellem Konservatives generalsekretær 
Martin Dahl og direktør for FOF Otto Juhl 
Nielsen:

”FOF og Konservative har siden 1947, hvor 
Konservative stiftede FOF, jævnligt arrange-
ret konferencer sammen, hvor formålet har 

Konservative og FOF nedsætter 
trendpanel på 
Sommeruniversitet 2010
Er du ekspert i eget liv? Hvis ja, har du mulighed for at blive en del af FOF og Konservatives 
nyetablerede trendpanel, som i forbindelse med Sommeruniversitet 2010 skal udarbejde et 
tendenskatalog til brug for fremtidig politik- og organisationsudvikling. 
      

været at give inspiration til deltagernes tilvæ-
relse. Nu er det deltagerne, der skal give inspi-
ration til os,” siger Otto Juhl Nielsen. Martin 
Dahl fortsætter:

”Vi vil gerne gøre brug af vores medlemmer, 
som udgør en kæmpemæssig ressource for os. 
De er jo netop eksperter i eget liv, og ved at 
fortælle os om deres forestillinger om 
fremtiden kan vi udvikle vores politik til frem-
tidens behov. Dette er fx meget vigtigt, inden 
vi udvikler et nyt holdningsprogram, som skal 
holde mange år frem.”  

Arbejdsformen vil være en blanding af 
arbejde i workshops, mundtlige fremlæggel-
ser, debatter både i plenum og på webbasere-
de platforme.  Proceskonsulenter fra 
Implement Consulting Group vil 
sikre, at de mange tanker 
undervejs bliver dokumenteret i 
et webbaseret tendenskatalog. 

Det vil være åbent for yderligere debat i en 
kort periode efter Sommeruniversitetets af-
slutning. Herefter vil de mange input blive 
samlet til et endeligt dokument til brug for 
Konservative og FOF’s fremtidige organisati-
ons- og politikudvikling.

Mange deltagere giver godt resultat
Sommeruniversitet 2010 er for reflekterende 
og engagerede medlemmer af Det Konserva-
tive Folkeparti, FOF, Konservative Studerende 
og Konservativ Ungdom, der i samvær med 
andre har lyst til at diskutere og få udfordret 
egne holdninger til livet. 

Martin Dahl håber, at mange vil melde sig til 
Sommeruniversitetet:

”Jo flere deltagere, jo større validitet af 
resultaterne. Det er også derfor, at 

deltagerne ved tilmelding blandt 
andet skal angive faktorer som 
alder, erhverv og bopæl. På den 
måde kan vi sikre en god repræ-
sentation i alle workshops og få det 

mest brugbare resultat”.
Et særligt fokus har der været på 

også at inspirere yngre mennesker til at 
deltage. Derfor er Konservative Studerende 

og Konservativ Ungdom undervejs blevet 
bedt om at komme med input til planlægnin-
gen.” Og Otto Juhl Nielsen ser frem til at møde 
de unge:

”FOF er ikke som Konservative privilegeret 
ved at have ungdomsorganisationer ’i familien’. 
Vi får derfor ikke automatisk en ungdommelig 
inspiration til fornyelse af vores organisation. 
Det vil derfor glæde os meget, hvis også unge 
mennesker har lyst til at deltage i Sommeruni-
versitetet.”

På Sommeruniversitet 2010 får deltagerne 
blandt andet lejlighed til at diskutere med vi-
denskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, 
formand for FOF Anne Birgitte Lundholt, 
rektor for IT-Universitetet Mads Tofte og 
professor ved Syddansk Universitet Bjarne 
Ibsen. I programmet er også en omvisning i DR 
Byen inkl. Koncerthuset. Her vil bestyrelses-
formand for DR Michael Christiansen byde 
velkommen, inden deltagerne føres rundt. 
Sommeruniversitetet slutter af lørdag aften 
med en middag med festtaler og efterfølgen-
de fest med dj.

Otto Juhl Nielsen, direktør for FOF, til et 
af de mange planlægningsmøder om 

Sommeruniversitet 2010 med Martin 
Dahl, generalsekretær for Konservative 

Se også 
annonce for 

Sommeruniversitet 
2010 i dette 
nummer af 

Politisk Horisont 
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Blå bog 
Benedikte Kiær 
Udnævnt til socialminister 
den 23. februar 2010
Født den 10. december 1969
2. næstformand i 
Det Konservative Folkeparti
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, 
1995-2001 
 

Minister for 
de svageste
De fleste ministre vil gerne have et stort og tungt ministe-
rium. Men socialminister Benedikte Kiær er glad for, at det 
var et barberet ministerium, hun overtog. Nu er hun alene 
minister for den sag, hun som konservativ brænder allermest 
for: samfundets mest udsatte. 
      

Jeg er minister for de svageste, 
for de psykisk syge, stofmisbru-
gere og de hjemløse. Det område 

skal løftes,” fastslår Benedikte Kiær.  
Målet er klart og konservativt.     

Støtten og omsorgen skal målrettes de, der 
har størst behov, så de så vidt muligt bliver i 
stand til at klare sig selv. Den folkelige 
opbakning til, at fællesskabet holder hånden 
under de svageste, skal sikres, og de 
kommunale sagsbehandlere skal indhente 
flere tilbud, når der skal finde bosteder til ek-
sempelvis udadreagerende unge, pointerer 
Benedikte Kiær.

”Danmark har et fantastisk socialt sikker-
hedsnet og ekstremt mange ildsjæle på det 
sociale område – både ansatte i socialsektoren 
og folk, der giver en hånd med i de frivillige 
organisationer, ”konstaterer Benedikte Kiær.

Uhyggelig udmelding 
Meldingen kommer efter de første måneder 
som socialminister i en tid, hvor krisen 
begynder at kradse i kommunerne. Og hvor 
oppositionen ihærdigt forsøger at skabe et 
billede af Danmark i forfald. Men faktisk kan det 
øgede fokus på økonomi gavne både kvalitet og 
faglighed, pointerer den konservative minister.

 - Vi har et rigtig, rigtigt godt udgangspunkt 
i Danmark med vores sociale system på trods 

af, at oppositionen forsøger at overbevise 
danskerne om noget andet. For fakta er, at vi 
ligger smukt i forhold til mange andre lande 
på en række parametre. Men en af de helt 
store udfordringer er at bevare den folkelige 
accept af, at der skal være et velfærdssam-
fund til at tage sig af de allersvageste. Det er 
vigtigt,” siger Benedikte Kiær.   

 Derfor bekymrede det socialministeren, da 
Kalundborgs borgmester Martin Damm for nylig 
tog en sag med en helt konkret borger op i 
pressen og fortalte, hvad kommunen alternativt 
kunne få for de 7,3 millioner kroner, det årligt 
kostede at passe en enkelt psykisk syg borger. 

”Det er uhyggeligt, når man begynder at 
tage nogle konkrete eksempler på de allersva-
geste i vores samfund og holder op mod, hvad 
man ellers kan få for pengene. Det skal vi 
passe meget på med,” siger Benedikte Kiær.

 I det konkrete tilfælde var der endda tale om 
et tilbud, som tilmed ikke var særlig godt 
hverken for den enkelte borger, de 
ansatte eller de offentlige 
budgetter, understreger hun. 

”Men der var ikke ret 
mange, der stillede spørgs-
målstegn ved, om det bare 
var et dumt, dyrt og dårligt 
tilbud, man gav denne 
borger. Faktisk har jeg set 

eksempler på, at man kan løse den opgave 
bedre – og til en helt anden pris,” siger 
Benedikte Kiær.

Dyrt og dårligt
Konkret fremhæver Benedikte Kiær Viborgs 
nytiltrådte konservative borgmester Søren 
Pape, der nu stiller krav om, at der skal 
indhentes to tilbud, når en borger skal på 
institution. For at se hvad der er bedst og 
billigst. Og han blev selv overrasket over, hvor 
stor prisforskel, der er. 

- Og det er der. Det er vigtigt, at man i 
forhold til de svageste er bevidst om, hvordan 
man handler ind og ikke bare tager en liste op 
frem fra skuffen, men rent faktisk undersø-
ger markedet for tilbud og søger for at få det 
billigste og bedste. For det kan sagtens lade 
sig gøre, siger Benedikte Kiær. 

Faktisk viste en undersøgelse fra Dansk So-
cialrådgiverforening for nylig, at øget 

fokus på økonomien faktisk gav 
større faglighed. 

”Kommunes egne tilbud blev 
faktisk bedre rent fagligt, og 
de havde bedre hånd i hanke 
med forløbene for den 
enkelte person. Men det har 
ikke været fremme i 
debatten, at det giver en 

bedre kvalitet at have fokus 
på økonomi, og det er rigtigt 
ærgerligt,” forklarer social-
ministeren. 

 At en meget dyr model 
ikke nødvendigvis er det 
samme som en god løsning viser 
også et eksempel, som Benedikte 
Kiær for nylig blev præsenteret for ved 
et besøg på en selvejende døgninstitution for 
børn og unge. Her fortalte lederen, at han 
snart skulle modtage en ung pige, der havde 
boet 13 måneder i et sommerhus med flere 
pædagoger til en samlet pris omkring 200-
300.000 kroner om måneden.

”Det var i en situation, hvor der stadig er 
ledige døgninstitutionspladser. Det er ikke 
fagligt godt, det er ikke pædagogisk rigtigt, og 
det er rigtig skidt for den unge pige og dyrt for 
kommunekassen. Så jeg vil gerne sætte fokus 
på, at økonomi, faglighed og hjælp til de 
svageste borgere, som har brug for hjælp, 
sagtens kan gå hånd i hånd. Og stille krav til 
medarbejderne, når de handler botilbud i 
andre kommuner,” siger Benedikte Kiær. 

Samspillet halter 
Også på ældreområdet og inden for psykia-
trien ser socialministeren store udfordringer 
de kommende år. I forhold til de ældre er 

opgaven ikke mindst at 
sikre, at der er hænder nok 
til at pleje det voksende 

antal ældre. Ganske vist 
bliver de ældre stærkere, 

men der vil stadig være 
mange, der har brug for pleje og 

omsorg. Og det bliver svært at 
skaffe det nødvendige personale.

” Her bliver vi nødt til at være meget fokuse-
rede på velfærdsteknologiske løsninger. Ikke 
kun i forhold til, at den ældre kan fastholde vær-
digheden ved selv at kunne klare nogle ting i 
dagligdagen – men også teknologiske hjælpe-
midler til medarbejderne, så deres hverdag 
bliver lettere, og de derved får mere til tid til pleje 
og omsorg, siger Benedikte Kiær.

 Samtidig er det vigtigt i forhold til de ældre, 
at samarbejdet mellem hospitalsverdenen og 
den kommunale verden forbedres for at undgå 
de mange genindlæggelser, vi ser i dag. 

 ”Genindlæggelserne slider på den enkelte 
og gavner hverken den enkelte, de pårørende 
eller kommunekassen. Her er virkelig noget at 
tage fat på,” siger Benedikte Kiær

Også på det psykiatriske område halter 
samspillet – her mellem behandlingspsykia-
trien og socialpsykiatrien.  

 ”Det betyder, at mange mennesker kommer 
i klemme og falder ned mellem to stole med 

det resultat, at de får det rigtigt dårligt igen. 
Også stofmisbrugere, der får en behandling i 
sundhedssystemet, skal vi være bedre til at 
samle op på. Ellers hælder vi alt det ned ad 
brættet, som vi lige har brugt af ressourcer på 
at få dem behandlet,” siger Benedikte Kiær. 

Konservativ kongstanke
I forhold til børn og unge med lidelser som 
Asperger og ADHD ser Benedikte Kiær gerne, 
at der ses mindre opdelt på specialområdet og 
normalområdet, hvor hun gerne ser børnene 
gradvist bedre integreret. 

 - Vi skal fortsat have det sådan, at vi tager 
os af de svageste i samfundet med en 
målrettet hjælp, der tager udgangspunkt i de 
individuelle behov. Men det kan sagtens gøres 
smartere,” siger Benedikte Kiær.

  Og som konservativ minister vil fokus ved-
varende være på at hjælpe de svageste, lover 
hun. Men flere penge er ikke vejen frem. 

”Den konservative tankegang om, hvordan vi 
hjælper er smukt formuleret i Koefod Skoles 
måde at se tingene på – nemlig hjælp til 
selvhjælp. Det er ikke nødvendigvis sådan, at 
deres brugere vil komme til at kunne varetage et 
9-17 job. Men det at de kan få værdighed i deres 
liv og klare sig selv bedre og derved også få 
højere livskvalitet. Det er i høj grad hjælp til 
selvhjælp. “

“Danmark 
har et fantastisk 

socialt sikkerheds-
net og ekstremt 

mange ildsjæle på 
det sociale 
område”

“Vi har et 
rigtigt, rigtigt godt 

udgangspunkt i 
Danmark med vores 

sociale system”

“Vi skal 
fortsat have det 

sådan, at vi tager 
os af de svageste i 

samfundet med 
en målrettet 

hjælp”
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Tekst  Lone Vibe Nielsen  Integrationskonference

 S
amtidig inviterer Naser Khader alle 
interesserede fra baglandet til inte-
grationsdebat på Christiansborg 
hver anden måned. Emnet på første 
møde tirsdag den 1. juni er, hvad 

der skal til for at sikre en positiv udvikling i 
udsatte boligområder, og Naser Khader vil de 
kommende 1. tirsdage i lige måneder sætte 
andre aktuelle emner som eksempelvis etiske 
minoriteter og sundhed på dagsordenen. 

 Og lysten til at drøfte muligheder og udfor-
dringer på integrationsområdet er stor. Det 
viste den engagerede debat blandt de knap 
100 fremmødte konservative på integrations-
konferencen, hvor invitationen til at fortsætte 

integrationsdebatten på tværs af partiet blev 
hilst velkommen.

Til inspiration fortalte blandt andre de kon-
servative byrådsmedlemmer Brigitte Klintskov 
Jerkel, Greve, og Lars Lindskov, Roskilde, der 
begge deltager i integrationsnetværket, om 
henholdsvis et succesfyldt projekt med at 
uddanne unge minibrandmænd i Greve og 
Roskilde Museums kurser i historie for ansatte 
i hjemmeplejen, så de får lettere ved at tale 
med de ældre.

 ”Hvor de yngste tidligere deltog i stenkast-
ning mod udrykningskøretøjerne, når de 
rykkede ud til en brand i boligområder i Greve-
området, stopper de nu andre i at angribe 

brandfolkene og hjælper i stedet til. Jeg fore-
stiller mig, at projektet kan udbredes til andre 
byer og formentlig også til politiet,” sagde 
Brigitte Klintskov Jerkel.

Integration på to ben
Medlem af hovedbestyrelsen, oplægsholder 
Peter Norsk fra Fredensborg glædede sig over 
debatten og opfordrede til, at udlændingedis-
kussionen ikke blæses op i en fastlåst og 
ukonstruktiv “vi og de” retorik. En overdreven 
frygt er ved at udvikle sig til hysteri i medie-
billedet, mente han. 

”Kun to ud af 54 indbyggere i Danmark er 
kommet hertil fra et ikke vestligt land,” under-

stregede Peter Norsk i sit indlæg.
 Med udgangspunkt i partiets integrations-

udspil ”Demokratisk Integration” pointerede 
Naser Khader på konferencen, at regeringens 
aktuelle revision af integrationsområdet på 
glimrende vis illustrerer Konservatives ønske 
om at gå på to ben i udlændingepolitikken.

 ”Jeg er meget glad for, at de, der gør en 
særlig indsats for at lade sig integrere, nu 
belønnes og får mulighed for hurtigere at 
opnå permanent opholdstilladelse,” sagde 
Naser Khader. 

 Ikke mindst er Naser Khader glad for, at det 
giver ekstra point på vejen mod permanent 
ophold, hvis man deltager i foreningsarbejde. 

For det er ikke nok at lære sproget og finde 
arbejde. Den demokratiske integration er 
afgørende, konkluderede han og advarede 
samtidig mod at imødekomme religiøse 
særkrav som eksempelvis bederum på 
gymnasier. Det øger de mest religiøses pres på 
de mindre religiøst aktive studerende, viser 
erfaringerne. Og mange er netop flygtet fra 
regimer, der udøver religiøs pression.

Mariehønen Evigglad
”Vi må ikke give monopol på religionen til dem, 
der overdriver deres religion. Når jeg møder 
nytilkomne udlændinge, plejer jeg at sige til 
dem, at her i Danmark kan de blive alt - 
undtagen Dronning. Men de skal overholde 
landets love og respektere de demokratiske 
spilleregler og frihedsrettigheder. Og så skal 
de være villige til at blive en del af det danske 
samfund. Mine forældre er aldrig blevet inte-
grerede - men de gav os søskende lov til at 
blive det. Det er vigtigt, at forældrene giver 
børnene lov til at blive en del af samfundet,” 
sagde Naser Khader.

 For integration er en dynamisk proces, der 
varer livet igennem, konkluderede han.

 ” Indtil for ti år betragtede jeg mig selv som 
fuldt integreret. Men så fik jeg børn og 
opdagede, at jeg slet ikke kendte hele børne-
kulturen og eksempelvis ”Mariehønen 
Evigglad”. I dag er jeg 44 år og bliver ved med 
at blive integreret hver eneste dag. Især kan 
det være svært men også vigtigt at lære 
humoren og de uskrevne regler, ”sagde Naser 
Khader. 

 Hvordan man så kommer godt fra start, er 
der ingen entydig opskrift på, viste konferen-
cen. Men en god skolegang er en altafgørende 
forudsætning, vurderede revisoruddannede 
Ramazan Turan. Under overskriften “jeg 
gjorde det på min måde”, fortalte Ramazan 
Turan sin historie om et liv, der ramte solsiden, 
men ligeså vel kunne være gået skævt.

K-netværk skal styrke 
integrationsindsats 

Succesfuld møbelfabrikant
”Der var ikke noget, der hed integration. Vi gik 
bare i skole,” forklarede Ramazan Turan, der 
har kurdisk baggrund, om sin skoletid i Valby. I 
dag er han den ene af kun to statsautoriserede 
revisorer med anden etnisk baggrund end 
dansk - og Ramazan fremhævede blandt 
andet en dygtig folkeskolelærer som et af 
budene på, hvordan han kom ud af det små-
kriminelle miljø, han var tæt på at sidde fast i. 
Samtidig erklærede han sig træt af at høre alt 
for meget snak om integration. 

” For aktion skaber reaktion - og det kan få 
flere unge til at søge mod religionen og væk 
fra samfundet,” sagde Ramazan Turan.

Og netop religionens øgede rolle er en stor 
del af forklaringen på de aktuelle problemer, 
påpegede gruppeformand og politisk 
ordfører, Henriette Kjær, og fortalte om de 
to drenge med udenlandsk baggrund, som 
gik i hendes folkeskoleklasse på Brobjerg-
skolen i Århus. Den ene er i dag lektor på 
Århus Universitet - den anden en succes-
fuld møbelfabrikant.

”Bortset fra at de ikke spiste svinekød, så 
husker jeg ikke, at der dengang var nogle, 
der talte om særkrav eller særbehandling. 
De var bare gode klassekammerater,” sagde 
Henriette Kjær.

 
Plads til tabuer
Siden kom imamerne til, og med deres tilste-
deværelse voksede ønsket om særkrav - og 
uviljen mod folk med anden etnisk baggrund. 
En udvikling, som Henriette Kjær advarede 
mod. Men samtidig understregede hun, at der 
er en række tabuer i integrationsdebatten 
blandt andet fætter-kusineægteskaber, som 
det er på sin plads at tage op. 

”Vi er nødt til at diskutere de her ting også. 
Ikke fordi vi er lidt onde og vil nedgøre flygt-
ninge og indvandrere men for at beskytte 
mindretallet og for at síkre sammenhængs-
kraften i vores samfund,” sagde hun. 

Roya Moore, der var opstillet som K-byråds-
kandidat i Odense, hilste det velkomment, at 
der bliver taget hul på tabuerne.

”Under valgkampen blev jeg nægtet adgang 
til mange af foreningerne i Vollsmose, fordi 
jeg var kvinde. Mange i Vollsmose lever i deres 
helt egen verden, og jeg var overrasket over, 
hvor udemokratiske foreningerne er,” sagde 
Roya Moore. 

 Samtidig efterlyste hun flere projekter for 
indvandrermænd. I dag er indsatsen i for høj 
grad centreret alene om at undervise 
kvinderne i blandt andet demokrati og fri-
hedsrettigheder. 

Kom med inspiration fra hele landet og lad ideerne blomstrer. Det er filosofien bag integrati-
onsordfører Naser Khaders initiativ til Konservatives landsdækkende integrationsnetværk, som 
blev søsat på partiets velbesøgte integrationskonference på Fyn i april.

Byrådsmedlemmerne Brigitte 
Klintskov Jerkel, Greve, og Lars 
Lindskov, byrådsmedlem i Roskilde 
glæder sig til at deltage i Naser 
Khaders integrationsnetværk og 
debatmøder. 

Hvordan sikres etniske 
minoriteter bedst fodfæste - 
diskussionslysten var stor på 
Konservatives integrations-

konference i april.

Det er vigtigt, at flygtninge 
og indvandrere lader deres 
børn få lov at blive en del 

afsamfundet, understregede 
Naser Khader.

En god skoletid er helt afgørende 
for succesfuld integration, 

fastslog statsautoriseret revisor 
Ramazan Turan. 

“Jeg er meget glad for, at de, der gør en 
særlig indsats for at lade sig integrere, nu 
belønnes og får mulighed for hurtigere at 

opnå permanent opholdstilladelse”
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Tekst  Nina Berrig  København Nordisk og Baltisk konference

 Konferenceprogrammets temaer var ud-
dannelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Fra Danmark orienterede den danske 
formand for Europæisk Kvinde Union, Eva 
Møller, om mulighederne for tværfagligt sam-
arbejde i gymnasiet og fik også understreget, 
hvor stort et slid, det har været at ændre det 
danske uddannelsessystem fra den socialde-
mokratiske dogmatik om, at ’hvad ikke alle kan 
lære, skal ingen lære’. 

Finland skilte sig endnu engang ud på uddan-
nelsesområdet. Udover at være først med Piza-
prøverne, havde en reform af deres uddannel-
sessystem op gennem 1990’erne ændret 
’lærer-rollen’ fra den autoritative lærer til 
’læreren som guide’. Den ændrede lærerrolle har 
blandt andet medført nul-tolerance overfor 
mobning i skolerne.  Finland er også interessant 
fordi, der her er en vis status i at være lærer, 
hvilket gør forældrene mere lydhøre overfor 
lærerne og derved deres børn undervisningspa-
rate. Samtidig er finske lærere en af samfundets 

Nordic and Baltic Conservative Women
- konference om uddannelses- 
og arbejdsmarkedspolitik

Begivenheden er årlig tilbagevendende og afholdes 
på skift rundt i landene

I februar, som frosten lettede sit tag i København, var DGI-byen ramme om den årlige konfe-
rence for ’Nordic and Baltic Conservative Women’.

højest uddannede grupper.
I Norge er uddannelsessystemet en 

kommunal opgave, så heldet og tilfældigheder-
ne råder; de børn der kommer fra en konservativ 
kommune får en god skoleuddannelse.

Arbejdsmarkedspolitikken i Danmark blev 
der redegjort for af Helle Sjelle, formand for 
folketingets arbejdsmarkedsudvalg.  Vel-
færdskommissionens anbefalinger, som er 
fremsat og de udfordringer, som det danske 
arbejdsmarked står overfor, blev der oriente-
ret om, og hvor det bl.a. blev understreget, at 
Konservative faktisk er det eneste parti, som 
ønsker reelle reformer af det danske arbejds-
marked.

Meget inspirerende og givende var det at 
høre om arbejdsmarkedssituationen i de andre 
nordiske lande, bl.a. om hvordan man i Sverige 

er kommet med lovinitiativer med henblik på 
at få ældre til at blive længere på arbejdsmar-
kedet, bl.a. med tilbud om reduktion i skat og 
arbejdstid.

Letland og Estland var meget mærket af 
den økonomiske krise, som her bærer en 
strukturel krises symptomer.

Konferencen var en god mulighed for at 
komme tættere på vores gamle naboer sven-
skerne og nordmændene og pleje samarbejdet 
med disse. Samtidig var det spændende også 
at have de nye baltiske stater med i samarbej-
det. De har ikke samme tradition for samar-
bejde og dialog som findes mellem Norge, 
Sverige og Danmark.

Artiklen godkendt på EKU´s bestyrelsesmødet 
den 15.4.2010.

Helle Sjelle holder oplæg 
om udfordringerne for det 

danske arbejdsmarked

Aktiviteter 2010
Juni 2010
5. -  Grundlovsmøder, hele landet12. - Folketingskandidatkursus hold 1,         Finansrådets Hus, København13. - Folketingskandidatkursus hold 2,         Finansrådets Hus, København

August 2010
27. - 28. - Sommeruniversitet i    samarbejde med FOF,    IT-universitetet, København

September 2010
3. - 4. - YC-konference
18. - Redaktørkonference, Middelfart

Oktober 2010
2. - 3. - Landsråd, Aalborg Kongres-                og Kulturcenter, Aalborg

Kurt Bjørndal nyt 
medlem af partiets 
forretningsudvalg
På et konstituerende hovedbestyrel-
sesmøde i forlængelse af formands-
mødet 24. april blev storkredsformand 
i Sydjyllands Storkreds Kurt Bjørndal 
valgt ind i partiets forretningsudvalg. 
Han afløser Stig Risdahl, Nordjylland, 
som ikke ønskede at genopstille. Der 
var genvalg til forretningsudvalget af 
storkredsformand i Københavns 
Omegns Storkreds, Steen Asgreen.

Ny formand for 
kommunalt FU
På et møde i forbindelse med formandsmødet 
har Det Kommunale Forretningsudvalg 
udpeget borgmester i Høje-Taastrup Michael 
Ziegler som fungerende formand frem til 
dette års landsråd. Det sker som en konse-
kvens af, at den hidtidige formand Benedikte 
Kiær som bekendt blev udnævnt til socialmi-
nister i forbindelse med regeringsrokaden. 
Desuden er borgmester Jørgen Glenthøj ind-
suppleret i det kommunale FU. Jørgen Glenthøj 
afløser afdøde borgmester Kurt Hockerup. 

Formandsmødet vedtog på sit 
møde 24. april med stort flertal 
en model med “rullende” kon-
tingent. Fremover gælder kon-
tingentet 12 måneder, uanset 
hvornår på året der betales. 
Dvs. at nye medlemmer, der 
melder sig ind i fx oktober 
måned, opkræves 12 måneder 
efter igen, altså i oktober 
måned det efterfølgende år.
Kontingent 2010 - betalings-

påmindelse
Der er nu sendt en betalings-
påmindelse ud til de 
medlemmer, som endnu ikke 
har betalt deres kontingent for 
2010. Mener man allerede at 
have betalt, hvormed beta-
lingspåmindelsen er uberetti-
get, bedes man kontakte Ho-
vedkontorets medlemsservice 
på e-mail medlem@konserva-
tive.dk.

Ny kontingentstruktur

Tekst  Søren Mølgård  Opslagstavlen

Jørgen Glenthøj

Informer os!
Er du flyttet, eller 

har du fået ny 
mailadresse? Husk 
at give Hovedkon-
toret besked via 
mail på: medlem@
konservative.dk.

Med en annonce i Politisk Horisont får du 
dit budskab ud til 16.000 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

Annoncér i Politisk Horisont
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Tekst  Mette Abildgaard  Kampagnestrategi voxpop

Er du ekspert i dit eget liv?

Vi forventer, at du:

	 •	  har lyst til at dele dine idéer og holdninger 
med andre og blive udfordret derpå

	 •	  med konstruktiv dialog vil bidrage til  
arbejdsprocessen, tendenskataloget og den  
webbaserede dokumentation

	 •	  er nysgerrig efter at møde nye mennesker 
under både faglige og festlige former 

Vi kan tilbyde:

	 •	  et fagligt forløb præget af en positiv ånd, hvor 
humor og professionalisme går hånd i hånd

	 •	  et godt samarbejdsklima med vægt på gen-
sidighed, entusiasme og fællesskab

	 •	  et spændende og afvekslende program med 
blandt andet ministerbesøg, kulturelle og 
sociale indslag samt masser af debat

Sommeruniversitetet finder sted på IT-Univer- 
sitetet, København.

Deltagerens egenbetaling er 895,- kr.  
For studerende på SU ydes et ekstra tilskud, 
således at prisen er 395,- kr. I prisen indgår: 
deltagelse i Sommeruniversitetets fulde program, 
forplejning undervejs i programmet, omvisning i 
DR-Byen samt fest med velkomstdrink, middag  
og dj (ekskl. drikkevarer). 

Læs mere om Sommeruniversitetet og tilmel- 
ding hertil på Facebook (søg på Konservative og 
find ’Sommeruniversitet’ under begivenhed) og  
på www.sommeruniversitet2010.dk, hvor du også 
kan downloade det fulde informationsprogram. 
Deltagerantal: min. 80 deltagere.

Med udgangspunkt i dit eget liv og dine ønsker for fremtiden får du ansvar  
for i inspirerende rammer og sammen med de øvrige deltagere at udvikle  
et tendenskatalog over trends inden for områderne samfundsliv, arbejdsliv, 
fritidsliv og familieliv. Tendenskataloget er til brug for vores fremtidige  
organisations- og politikudvikling. 

Så bliv en del af det nyetablerede trendpanel, som Konservative  
og FOF nedsætter i forbindelse med Sommeruniversitet 2010  
den 27.-28. august 2010.

På Sommeruniversitet 2010 får deltagerne blandt andet lejlighed til at diskutere med videnskabsminister Charlotte
Sahl-Madsen, landsformand for FOF Anne Birgitte Lundholt, rektor for IT-Universitetet Mads Tofte og professor ved
Syddansk Universitet Bjarne Ibsen. I programmet indgår også en omvisning i DR Byen inkl. Koncerthuset. Her vil be-
styrelsesformand for DR Michael Christiansen byde velkommen, inden deltagerne føres rundt. Sommeruniversitetet 
slutter af lørdag aften med en middag med festtaler og efterfølgende fest med dj.

Valgkampe byder altid på utallige timer 
på gader og stræder, og man skal skille 
sig lidt ud, for at blive bemærket i 
mængden. Derfor fik jeg under kom-
munalvalget den ide, at lade min hund 
indgå i kampagneteamet, og tage den 
med til uddelingsarrangementer.

Jeg skulle ikke være den eneste, der var 
iklædt partiets grønne farver, så min 
hund havde naturligvis også fået en fin 
specialsyet konservativ trøje på. Folk fik 
et smil på læben, når de så den, og det 
var altid en god måde at starte en 
samtale på. 

Bestik med slik
Hvad gør man, når butikkerne lukker, 
og vælgerne forlader byens gågade, og 
man stadig gerne vil møde dem og 
aflevere sit valgmateriale? Min kam-
pagnegruppe og jeg gjorde det, at vi 
købte en masse små ”1-krones-slikpo-
ser” og klipsede på min pjece, og så tog 
vi ind til Palads Biograf og stod foran 
indgangen. Folk tog rigtig godt imod 
pjecerne, og slikket, som de lige kunne 
nyde mens de stod i kø for at hente bil-
letterne – og pjecen den røg heldigvis 
ned i tasken!

Køb hjemmeside
Den socialdemokratiske regionsrådsfor-
mand Vibeke Storm Rasmussen havde 
fødselsdag under valgkampen. Men 
hun havde ingen hjemmeside, hvilket 
jeg naturligvis undrede mig en del over. 
Derfor købte jeg domænet www.vibe-
kestorm.dk til hende, og forærede 
hende i fødselsdagsgave. Det resulte-
rede i en stor artikel på forsiden af Fre-
densborg Amtsavisen og omtale i 
radioen. 

Forud for valget til Københavns Borger-
repræsentation i november 2009 ar-
rangerede vi konservative en volleyball-
dyst mellem de øverst opstillede 
kandidater fra de forskellige partier. Vi 
fik en god mediedækning af kampen, 
som naturligvis blev en dyst mellem de 
røde og de blå. Det var en god måde at 
møde de andre kandidater på, det gav 
en god mediedækning både forud og 
efter arrangementet, og det har givet 
mere vælgerrespons end et almindeligt 
traditionelt vælgermøde!

Min kampagnegruppe og jeg cyklede 
sammen Sjælland rundt. Dermed kom 
vi igennem alle større byer, og det gav 
os mulighed for at besøge alle vælger-
foreninger og samtidig signalerede vi 
sundhed, hvilket var vigtigt i regions-
rådsvalget. Vi fik hilst på rigtig mange 
vælgere, fik masser af lokalpresse, og 
havde det sjovt samtidigt. 

Hvordan laver man den helt rette 
kampagne? Et spørgsmål vi er mange, 
der gerne vil have den perfekte opskrift 
på. En sådan findes desværre ikke, men 
vi kan altid lære af hinanden. Politisk 
Horisont har talt med en række forskel-
lige kandidater og spurgt ind til, hvad de 
har gjort for at tiltrække sig opmærk-
somhed i de hårde valgkampe. 
Valgkampe, hvor adgangen til spalte-
plads i aviserne hurtigt får ben at gå på 
– og hvor de seriøse politiske budskaber 
til tider har meget trange kår. Og hvad 
gør man så? Christoffer, Jacob, Tina, 
Christian og Rasmus kommer her med 
en række gode ideer. Har du en god 
kampagnehistorie, så send den gerne til 
redaktionen på horisont@konservative.dk

I min valgkamp anvendte jeg reklamer 
på Facebook, som var målrettet Frede-
riksberg borgere – særligt dem under 
45 år. Det er en billig måde at 
annoncere på og fungerer som virtuelle 
valgplakater, hvor man kunne klikke sig 
videre til min hjemmeside tinagonzalez.
dk., hvor jeg udover læserbreve, havde 
lagt billeder og youtube-klip på.
I løbet af valgkampen brugte jeg 
Facebook aktivt ved at linke op til mine 
læserbreve/artikler og skrive, hvor jeg 
delte materiale ud. Til min egen 
positive overraskelse betød dette, at 
jeg via Facebook fik en del ekstra hjælp 
i valgkampen, når der skulle deles 
materiale ud og anbefalinger i status-
opdateringer.

Den helt rette 
kampagne
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