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 S
å er regningen betalt – kontant krone for 
krone. Konservative har sammen med andre 
ansvarlige partier løst Danmarks økonomi-
ske udfordringer frem til 2020. De sidste 

uger har vendt op og ned på dansk politik, og der er 
indgået flere politiske aftaler på kort tid end nogen-
sinde før. Det har bestemt ikke været nogen nem 
opgave, men når vi gør regnebrættet op, er der 
grund til stor konservativ tilfredshed.

Først og fremmest lykkedes det os at få gennem-
ført en ambitiøs tilbagetrækningsreform med en 
markant reduktion af efterlønsordningen. Vi har 
været imod efterlønnen lige så længe, den har eksi-
steret. Ja, vi stemte faktisk imod dens indførelse 
tilbage i 1979. Men et stort flertal i Folketinget har 
gennem årene gjort efterlønsdiskussionen til et 
tabu. Det tabu er brudt, og med den nye ordning 
bliver efterlønnen voldsomt reduceret. Det er godt 
for økonomien, det bidrager til balance i de offentlige 
kasser og det øger arbejdsudbuddet og beskæftigel-
sen i danske virksomheder. Og så er det et afgørende 
skridt væk fra forsørgersamfundet, så dem der kan 
klare sig selv ikke får overførselsindkomster fra 
staten, men at offentlige ydelser i stedet målrettes 
til dem, der reelt har behov. Alt sammen mål vi kon-
servative forfølger.

Derfor er det en stor sejr for Konservative og vores 
mål om økonomisk ansvarlighed, at vi med den netop 
indgåede aftale om tilbagetrækningsreform samt 
genopretningsaftalen fra 2010 får dansk økonomi 
tilbage i superform. Konservative er garanter for sund 
økonomi og stærke værdier, og det har vi endnu 
engang bevist ved hårdt arbejde under forhandlin-
gerne, der er endt med at falde ud til vores fordel.

Samtidig har vi fået en lang række andre markante 
konservative mærkesager igennem de sidste uger, 
der alle har til formål at få orden i økonomien og 
trække Danmark i en mere konservativ retning. Lad 
mig fremhæve et par enkelte af dem.

Skattefradraget for hushjælp og istandsættelse af 
boligen er en markant lettelse af skatten på service-
ydelser. Det er en stor hjælp til travle børnefamilier, 
der på en billigere måde kan få mere tid til børnene 
frem for støvsugning. Samtidig er det en tiltrængt 
hånd til mindre håndværksvirksomheder, der nu kan 
se frem til flere ordrer og dermed også højere indtje-
ning og mere beskæftigelse. Endelig vil denne 
sænkning af skatten på serviceydelser få en række 
opgaver frem i lyset, der tidligere blev udført som 
sort arbejde. Det gik vi til valg på ved sidste folke-
tingsvalg, og nu bliver det en realitet.

En større indsats mod hjemmerøverier og organi-
serede tyvebander og omrejsende kriminelle har jeg 
selv som justitsminister arbejdet længe for, og de 
fleste af jer kan nok huske, at vi for et par måneder 
siden rullede en kampagne ud over landet, hvor vi 
netop fremhævede hjemmerøverier, som noget der 
gjorde mig vred, og som der skulle gøres noget ved.

Endelig blev der sat en markant konservativ 
grænse for mange af de vidtgående forslag, der 
blandt andet også blev omtalt i medierne. Lad mig 
bare slå tre ting fuldstændig fast: Danmark får ingen 
urimelige optjeningsprincipper, Danmark skal ikke 
udvise mennesker uden dom, og Danmark har ikke 
genindført grænsekontrol med personkontrol og 
politi ved landegrænserne.

Forløbet af de sidste ugers intense forhandlinger 
har skabt stor synlighed om mange politikere, der vil 
markere hver deres lille kæphest. Konservative har 
derimod haft ansvaret for, at vi fik nogle gode resul-
tater for dig og Danmark. Og nu hvor det er faldet på 
plads, kan vi være stolte af de mange konservative 
sejre, der blev høstet ved forhandlingsbordene. 
Vores nye strategi har givet resultater, og vi er 
partiet, man forbinder med borgerlige stemmer, der 
arbejder.

Med venlig hilsen Lars Barfoed

Borgerlige 
stemmer, 

der arbejder
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interview 

Han er ivrig tilhænger af Winston Churchill, holder meget af Storm P. - og så spiller han 
gerne Frank Sinatra på anlægget. Vi går tæt på den nye mand i front for partiet og spørger ind 
til de konservative værdier, og hvorfor Asterix stadig er underholdende læsning.

 V
i møder Lars Barfoed på 
dagen, hvor alle venter i 
åndeløs spænding på, at et 
ungt par i London skal give 
hinanden et ja - foran en 
intim skare på knap to mia. 

mennesker. Den royale interesse er unægtelig 
stor – også i Danmark. Derfor var det også 
meget bevidst, at Barfoed på sit første presse-
møde som politisk leder gav en forklaring på 
hvorfor Gud, konge og fædreland stadig står 
højt på den konservative dagsorden. Vi er et 
parti med stolte traditioner, synes at være det 
oplagte svar. Men det drejer det sig også om at 
understrege værdiernes betydning for sam-
menhængskraften – og at ikke alt er lige 
meget værd. Det lærte han i en tidlig alder, 
hvor en orienteringslærer provokerede 
Barfoed til at slå tilbage med håndfaste 
politiske argumenter. 

hvad gør dig mest vred?
Når venstrefløjen eller andre beklikker vores 
motiver. Når de eksempelvis beklikker vores 
sociale ansvarlighed. Jeg og mange andre er 
netop blevet konservative fordi, vi ønsker den 
balance, at der er den personlige frihed – og at 
vi belønner dem, der gør en ekstra indsats. 
Men – det skal være i balance med, at vi sørger 
for ordentlige forhold for de udsatte i 
samfundet. Det er en stor del af min konserva-
tive selvopfattelse.  Jeg bliver ærligt talt lidt 
vred, når man beklikker vores motiver på det 
felt.

Det kan også gøre mig vred, hvis folk ikke er 
ærlige. Og så bliver jeg irriteret, hvis ikke man 
er villig til at yde det, man kan. Vi har alle en 
forpligtelse til at yde til fællesskabet. 

Var der en særlig begivenhed der, 
gjorde dig konservativ?
Ja. Jeg blev aktiv i politik, fordi en skolelærer 

provokerede mig. I orienteringstimerne ville 
han lære os om forskellen på at være borgerlig 
kontra det at være socialist. Det gjorde han på 
en meget tendentiøs måde, og det blev jeg 
irriteret over. Så tænkte jeg, det kan ikke være 
rigtigt. I den forbindelse begyndte jeg på at 
studere politik for at kunne diskutere med 
ham. Med tiden blev jeg så mere og mere 
optaget af emnet.  Det resulterede i, at jeg der 
omkring 16 års alderen fik lyst til selv at få 
indflydelse på den politiske udvikling. Jeg 
begyndte at læse politiske partiprogrammer 
og bøger om politiske ideologier – for at finde 
ud af, hvor jeg så skulle tilslutte mig. Det endte 
med, at jeg meldte mig ind i KU, da jeg var 17 år. 
Jeg har desværre ikke mødt orienteringslære-
ren siden dengang, men ellers ville jeg da klart 
fortælle ham, hvad han satte i gang. 

hvad betyder humor og satire for dig?
Det er vigtigt at have humor. Man kan 
dårligt overleve i politik uden at have humor 
og en betydelig grad af selvironi. Det sker, at 
man kvajer sig, og andre gange bliver man 
gjort til grin – selv om man måske ikke altid 
synes, det er retfærdigt. Og der må man 
netop have så meget selvironi, at man kan 
trække på skulderen og grine lidt med. Det 
bliver man nødt til, hvis man skal overleve 
et liv som eksponeret politiker. Satire er 

lars barfoed tekst rené gyldensteen  foto scanpix og polfoto

“Man kan dårligt overleve i politik 
uden at have humor og en betydelig 
grad af selvironi. Det sker at man kva-
jer sig, og andre gange bliver man gjort 
til grin – selv om man måske ikke altid 
synes, det er retfærdigt.“

uundværlig og en anderledes måde at revse 
samfundet på. Ad den vej kan man tit se 
tingene i et helt andet lys. Jeg synes jo, at 
Storm P. er en fantastisk og vigtig satiriker. 
Jeg har flere af hans bøger derhjemme, og 
jeg elsker at læse historierne eller bare 
bladre gamle Storm P. tegninger igennem. 
Han var jo virkelig en samfundsrevser – og 
én der gjorde grin med det bedre borger-
skab. Men først og fremmest, gjorde han 
grin med selvhøjtideligheden. Noget af det 
værste jeg ved, det er selvhøjtidelighed. Og 
den tog Storm P. virkeligt ved vingebenet. 

hvordan opfatter du dig selv som 
person. Styrker og svagheder?
Man skal nok afholde sig fra at give sig selv 
karakterer. Man kan sige, at med det jeg ar-
bejdsmæssigt har været optaget af siden 
2001 – og ikke mindst efter, jeg er blevet parti-
formand, så er det jo fantastisk at have et 
virke, som man personligt er så engageret i. 
Nu har jeg været medlem af partiet, KU og KS 
siden jeg var sytten år. Det har fyldt min fritid, 
når jeg har haft andre job. Det er jo et fanta-
stisk privilegium at få lov til at fylde sit ar-
bejdsliv ud med noget, man virkelig er 
engageret i. Og hvor jeg kan se en mening med 
det, jeg gør. Så arbejdsmæssigt er jeg meget 
engageret.

Selvhøjtidelighed
irriterer mig
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ydre indtryk, som både globaliseringen, 
medierne og internettet skaber – ja, der mister 
vi altså vores rødder, hvis ikke vi er bevidste 
om, hvilke værdier der binder os sammen som 
danskere og som folk, og hvad der binder os 
sammen i den vestlige civilisation. Derfor er 
det vigtigt, at vi har en værdipolitik, der klart 
sikrer en bevidsthed om vores historiske 
baggrund. Sådan at vi som mennesker har de 
rødder og de værdier som afsæt til at forholde 
os til verdenen – og til forandringerne. Ellers 
risikerer vi at værdierne går tabt. 

Omvendt kan man sige, at netop fordi der er 
så mange påvirkninger, så tror jeg også, vi har 
et behov for at identificere vores danske 
værdier stærkere. Det kan i sidste ende få den 
positive indvirkning, at vi får defineret vores 
værdier lidt skarpere og klarere. Det er eksem-
pelvis også dét, man ser, når man besøger 
danskere i udlandet. De er ofte langt mere 
bevidste om de danske værdier, end vi er. Og 
vi oplever det vel alle lidt, når vi er ude at rejse 
i nogen tid – og vender tilbage til Danmark. Så 
ser vi de danske værdier i et meget klarere lys 
– fordi de står i relief til noget andet. 

hvad skal vi Konservative vinde 
valget på?
Vi skal vinde valget på at have en klar profil, 
så folk kan se, hvad det vil sige at være kon-
servativ. Sådan at de borgere, der deler vores 
konservative værdier - i højere grad også 
stemmer på Det Konservative Folkeparti. Det 
er jo de vælgere, der umiddelbart er lettest at 
få. De mennesker der netop deler vores 
værdier, men som vi indtil videre ikke har 
været gode nok til at nå ud til endnu. Den 
klare profil, hvor vi siger tingene, som vi 
mener dem. Og hvor vi ikke er bange for at 
være uenige med nogen. Vi må for alt i verden 
ikke forfalde til populisme. 

nu nævner du selv uenighed. har rege-
ringssamarbejdet kostet for meget på 
den ideologiske bundlinje?
Nej. Det mener jeg bestemt ikke. Vi får størst 
indflydelse ved at sidde med i regering, hvor vi 
er med til at udforme udspillene, og hvor vi 
har indflydelse på de daglige beslutninger. Vi 
sidder med, fordi det giver os indflydelse – 
mere end hvis vi sad udenfor. Der er selvfølge-
lig altid en pris at betale, når man søger indfly-
delse i et demokrati, hvor man skal lave 
kompromiser med andre partier. Man må 
derfor acceptere, at ikke alle dele af løsninger-
ne er groet i vores have. Men alternativet er at 
stå udenfor og råbe op – uden at have indfly-
delse. Husk på, vi er jo med for at få konserva-
tiv politik gennemført. 

hvad er de største udfordringer for 
Danmark her og nu?
Det er naturligvis at sikre vækst og velstand i 
Danmark, så vi undgår øget gældsætning, 
som jo vil betyde, at vi skal efterlade en 
trecifret stor milliardgæld til de kommende 
generationer. Det er uden tvivl den største ud-
fordring her og nu. 

interview

lars barfoed
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Hvad er dit favorit-musiknummer? 
Frank sinatra – og My Way, det er det 
nummer, der først falder mig ind. Det 
er en klassiker, som jeg med stor for-
nøjelse lytter til. Der er også meget 
musik i jazzgenren, jeg godt kan lide.

Har du et motto?
Ja! Man skal have evnen til at affinde 
sig med dét, man ikke kan ændre på. 
Og modet til at skabe de forandrin-
ger, man har mulighed for. Og 
visdommen til at indse forskellen på 
de to ting. 

Kommer der et tidspunkt, hvor du får 
nok af politik?
Nej, jeg har altid været interesseret i 
politik – og vil altid på én eller anden 
måde være engageret i Det Konserva-
tive Folkeparti.

Er der en politiker fra oppositionen, 
som du i særlig grad respekterer?
Der er flere, jeg kan nævne. Jeg re-
spekterer mange fra oppositionen, så 
det er svært at fremhæve en frem for 
andre. Men som eksempel på en 
politisk modstander jeg respekterer, 
så vil jeg faktisk nævne Anker 
Jørgensen. Man kan mene meget om 
hans økonomiske politik, som ikke var 
særlig succesfuld. Men han var en 
meget ærlig og meget engageret 
politiker. som arbejdsmand formåede 
han jo at arbejde sig op til at blive 
landets statsminister, og det har jeg 
meget respekt for. Jeg har læst hans 
dagbøger, og han er jo et meget 
dedikeret menneske - også et nysger-
rigt og vidende menneske. så på 
mange måder var han en karismatisk 
og spændende politiker. selvom han i 
forhold til den økonomiske politik 
ikke havde en heldig hånd, har jeg 
stor respekt for ham som menneske 
– og det han gjorde som politiker. 
Man kunne bestemt ikke beskylde 
ham for at være selvhøjtidelig. 

Er der en tegneserie du særligt læste, 
da du var dreng?
Ja, jeg er meget glad for Asterix. Det 
er nogle fremragende, sjove og ander-
ledes historier om romerriget. 
Jeg har dem alle i bogreolen 
derhjemme sammen med mine 
Tin-Tin tegneserier. De to læste jeg 
meget som dreng – og holder stadig 
meget af dem.  

   Fem hurtige til Barfoedhvad er det primære mål for Det Kon-
servative Folkeparti?
Grundlæggende er jeg med i politik for at 
kæmpe for, at konservative værdier består og 
præger samfundsudviklingen i så høj grad 
som muligt. Det er det overordnede mål – og 
det skal vi huske. Vi skal skaffe så mange 
mandater i kommunalbestyrelser, regioner, 
EU-parlamentet og i Folketinget som muligt, 
men ikke for enhver pris! Konservative skal 
ikke løbe efter det ledige standpunkt eller 
efter meningsmålingerne. Vi skal vise politisk 
lederskab og stå for de værdier og holdninger. 
Vejen dertil skal ikke være styret af, hvad der 
er populært. Derimod skal vi klart definere, 
hvilken samfundsudvikling vi ønsker i 
Danmark. Og så må vi argumentere for det – 
og få tilslutning til det. Jeg er sikker på, der er 
mange mennesker, der deler vores idéer. Men 
vi skal være bedre til at profilere vores 
værdier, så de klart kan se, hvad vi arbejder 
for.

Værdier er mange ting, så hvad er de 
vigtigste konservative værdier for dig?
Det er først og fremmest respekten for det 
enkelte menneske – og den personlige frihed. 
Sådan at vi ikke får et samfund, der er for-
mynderisk, men derimod et samfund med frie 
mennesker, der som udgangspunkt også kan 
klare sig selv. Men samtidigt et samfund, hvor 
der er nogle stærke fællesskaber, hvor folk 
føler ansvar for hinanden og for fællesskabet 
– også i de små frivillige fællesskaber imellem 
naboer, familien og blandt venner. Det er 
vigtigt, at man føler et ansvar for det fælles 
samfund, som Danmark jo er. 

Respekten for det enkelte menneske 
betyder også, at vi skal tage ansvar for 
hinanden - det er for mig en vigtig del af kon-
servatismen. Et ansvar, der også er stærkt 
forankret i det fællesskab, vi har med de 
kommende generationer. Vi konservative vil 
gerne se den sammenhæng, at vi kan videre-
føre de værdier, der er bygget op af tidligere 
generationer til de kommende generationer. 
Det er jo i høj grad de fælles værdier, der også 
skaber et stærkt fællesskab. 

En ting er de konservative værdier, 
men hvad betyder selve værdikampen 
for dig?
Den betyder meget. Det vi konservative står 
for i øjeblikket med de brydninger, der er i 
samfundet, det er en stærk økonomi og 
stærke værdier. Der har desværre været en 
tilbøjelighed til, at værdikampen begrænses 
til en diskussion om indvandrerne. Men vær-
didebatten har langt bredere perspektiver 
end blot indvandrings- og integrationspolitik-
ken. Det er selvfølgelig en del af diskussionen, 
men vi lever på mange måder i en tid, hvor der 
er brydninger mellem værdier – og hvor det 
kan være svært at holde fast i de værdimæs-
sige rødder, vi har som folk og enkelt individer. 
Midt i den hastige udvikling og i de mange 

“Respekten for det enkelte 
menneske betyder også, at vi 

skal tage ansvar for hinanden - 
det er for mig en vigtig del af 

konservatismen.“

“Vi skal vinde 
valget på at have 
en klar profil, så 

folk kan se, hvad 
det vil sige at være 

konservativ.“

storm p. er en fantastisk og vigtig satiriker. Jeg har flere af hans bøger derhjemme, og jeg elsker at læse 
historierne eller bare bladre gamle storm p. tegninger igennem. Han var jo virkelig en samfundsrevser – og
én der gjorde grin med det bedre borgerskab. Men først og fremmest, gjorde han grin med selvhøjtideligheden.
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partiprogram

tekst og foto ida ruge-andersen   studietur

eu politik

Hvordan fungerer Eu-systemet? Er EU en kolos på 
lerfødder, eller har EU netop i kraft af sin størrelse 
de muskler, der skal til for at stå kampen om Euro-
pas udvikling i det 21. århundrede? Det var nogle af 
de spørgsmål, vi søgte svar på i forbindelse med 
studieturen til Bruxelles 12.-15. april 2011. 

Danmark har brug for et stærkt konservativt folkeparti, for Danmark har brug for stærke 
værdier og en sund økonomi. Det leverer vi. Derfor er tiden også inde til et nyt parti-
program for Det Konservative Folkeparti.

 30 
C-medlemmer i deres 
bedste alder havde valgt at 
afsætte tre dage til et besøg 
hos henholdsvis Europa-

Parlamentet, Kommissionen og NATO. Vi 
ankom tirsdag eftermiddag og indledte turen 
med et besøg hos Bendt Bendtsen, medlem af 
den Konservative gruppe i Europa-Parlamen-
tet (EPP).  

Mere end bare muslinger og pommes 
frites
Bendt lægger for med at beskrive Europas 
store politiske og økonomiske udfordringer – 
lige fra globaliseringen, tabet af konkurrence-
kraft og den internationale finansielle og øko-
nomiske krise. 

Han fortæller, hvordan han selv har valgt at 
prioritere sin tid som parlamentariker på de 
initiativer og lovforslag, som kan være med til 
at skabe arbejdspladser, og særligt vilkårene 
for de små og mellemstore virksomheder. 

Som formand for SME Circle, der består af 
62 EPP-medlemmer, som alle ønsker at 
forbedre vilkårene for mindre og mellemstore 
virksomheder, har han god mulighed for at 
tale SMV’ernes sag i Parlamentet – og han gør 
brug af posten til indflydelse. 

Hans engagement lyser ud af ham, mens 
han taler, det står klart for enhver, at det ikke 
bare er ”moules et frites”, der har drevet Bendt 
til Bruxelles. Det er spørgsmål som konkur-
renceevne og erhvervsvilkår, og også energi-
spørgsmålet står højt på dagsordenen. 

Engagementet præger også Morten Løkke-
gaard, der er medlem af den liberale gruppe i 
Parlamentet og har gjort det til sin mærkesag 
at forbedre kommunikationen af EU-stof. 
Også han giver udtryk for en absolut 
opbakning til ”sagen”, fordi man med hans 
egne ord ikke kan arbejde i EU-systemet, hvis 
ikke man tror på projektet. 

Brug for et stærkt Europa
Onsdag står i Kommissionens tegn. Jacob 

Wegener Friis fra Kommissionens Generaldirektorat for økonomiske og 
monetære anliggender giver en solid gennemgang af Kommissionens 
indsats i forhold til den økonomiske krise. Det er kompliceret stof, men 
pædagogisk formidlet, og vi får et indtryk af det seriøse arbejde, som 
Kommissionen lægger for dagen for at skabe fornyet tillid til europæisk 
økonomi.  

Den konservative klimakommissær Connie Hedegaard, der ligeledes 
har fundet tid til at mødes med os, fremhæver ikke overraskende 
behovet for grøn vækst og et stærkt Europa, hvis vi skal klare os i kon-
kurrencen med nye vækstøkonomier som Kina og Indien. ”Vi skal til at 
tage os sammen i Europa”, siger hun alvorligt og lægger ikke skjul på, at 
det er en svær opgave, vi står overfor. 

Sikkerhed på dagsordenen
Torsdag kommer turen til NATO. Efter en lidt kaotisk start, med masser 
af sikkerhedsforanstaltninger og beslaglagte mobiltelefoner, er der 
endelig tid til det væsentlige: En diskussion af NATO’s rolle og udvikling 
og ikke mindst situationen i Libyen. Spørgelysten er stor, og selvom ikke 
alle kritiske spørgsmål bliver besvaret, er der livlig debat. Hvad er 
NATO’s rolle? Er formålet med NATO ikke at forhindre angreb på 
alliancen? Hvordan harmonerer formålet med NATO’s militære aktion i 
Libyen? Og kan vi vinde krigen i Libyen? 

Tilbage fra turen står et indtryk af nogle meget store institutioner, 
som nok er præget af bureaukrati, men som også har en kolossal indfly-
delse, og hvor politikere og embedsmænd lægger et gevaldigt engage-
ment for dagen. Bruxelles er mere end bare gode frokoster og dyr vin – 
Bruxelles er også lange arbejdsdage og stor indflydelse. 

på studietur 
i Bruxelles

Frihed i stærke fællesskaber

Den konservative 
klimakommissær Connie 
Hedegaard, der ligeledes
har fundet tid til at 
mødes med os,frem-
hæver ikke overraskende
behovet for grøn vækst 
og et stærkt Europa.

Vi ønsker et samfund 
med personlig frihed i 
stærke fællesskaber. 
Det er de værdier og den 
politik, vi skal præcisere 
med vores kommende 
partiprogram

Hele C-holdet samlet 
foran Europa-parlamentet

 S
ådan lyder de første linjer i forordet på den publikation, som netop 
er sendt til debat i partiorganisationen. Det Konservative Folke-
partis nuværende partiprogram ”Fornuft og fornyelse” er fra år 
2000, og der er brug for et nyt, som kan vedtages af partiets 

landsråd i 2012. Derfor har partiformand Lars Barfoed og hovedbestyrel-
sen sat gang i processen med udarbejdelsen af et nyt partiprogram. 

Forudsætningerne for arbejdet er, at der skal være god tid til at 
diskutere nye ideer og visioner blandt partiets medlemmer. Målsætnin-
gen er at involvere så mange medlemmer som muligt i det grundlæg-
gende arbejde med det nye partiprogram. Det sættes der god tid af til, 
således at udarbejdelsen af et nyt partiprogram kan gennemføres frem 
mod næste års landsråd i 2012. 

En anden målsætning for arbejdet er udnyttelsen og inddragelsen af nye 
teknologier i både det centrale og lokale arbejde. Partiprogramprocessen er 
derfor en oplagt mulighed for partiets medlemmer til at diskutere holdninger, 
visioner og konkret politik på elektroniske platforme. Det er derfor en særskilt 
målsætning, at arbejdet skal være så papirløst som muligt. 

Rammen om diskussionerne og debatterne om et nyt partiprogram ude 
i vælgerforeningerne, i storkredsene, i ungdomsorganisationerne er fire 

Hver vælgerforening er blevet bedt 
om at udpege en kontaktperson, der 
skal være ansvarlig for processen i 
vælgerforeningen. Kontakt derfor din 
lokale vælgerforening, for at høre 
hvordan man griber det an. Du kan 
finde kontaktoplysninger på partiets 
hjemmeside. 

Hvor kan jeg læse mere om 
processen? 
på partiets hjemmeside under hold-
ningsprogram kan du finde alt 
materiale, der allerede er udsendt. 
Det er også her, vi lægger nyt 
materiale ud, offentliggør hørings-
svar, osv. Du kan naturligvis også 
rekvirere de forskellige dokumenter 
på hovedkontoret på tlf.: 33 13 41 40
www.konservative.dk/partiprogram. 

Baggrundsmateriale 
•  ”Frihed i stærke fællesskaber” fra 

hovedbestyrelsens styregruppe for 
nyt partiprogram. publikationen er 
baseret på folketingsgruppens stra-
tegiarbejde fra 2010 og er absolut 
første bud, en version 0.1, af et nyt 
partiprogram. 

•  Tendenskataloget med 15 personlige 
bidrag om Danmark frem til 2025: 
”En fremtid med mening.”

•  Det eksisterende partiprogram 
”Fornuft og fornyelse” vedtaget på 
partiets landsrådsmøde i 2000.

•  Kommunal- og regionsrådsvalgsop-
læggene fra 2009

De høringsberettigede er: 
Vælgerforeningerne, storkredsene, 
Folketingsgruppen, Europa-parla-
mentsgruppen, Konservativ ungdom 
og Konservative studerende.

processen for udarbejdelse af nyt partiprogram for Det Konservative Folkeparti er 
forankret i en styregruppe, som er nedsat af hovedbestyrelsen. styregruppen 
består af repræsentanter for folketingsgruppen, de konservative grupper i 
kommunal- og regionsrådsbestyrelserne, storkredsene og ungdomsorganisationer-
ne. partiformand Lars Barfoed er formand for styregruppen.

November 2010: Hovedbestyrelsen nedsætter styregruppen, som er ansvarlig for 
processen for nyt partiprogram.

Februar 2011: styregruppen holder under ledelse af Lars Barfoed sit første møde 
og beslutter køreplan.

Marts 2011: Den nyvalgte partiformand lancerer processen for nyt holdningspro-
gram i forbindelse med det ekstraordinære landsråd 12. marts 2011. Tendenskata-
loget ”En fremtid med mening” udgives som inspirationslæsning.

April 2011: styregruppen udgiver debatoplægget ”Frihed i stærke fællesskaber” 
baseret på folketingsgruppens arbejde. Den såkaldte høringsrunde 1 går i gang 
med henblik på debat i vælgerforeningerne.

Maj-juni 2011: styregruppen åbner for adgang til elektronisk debat.

Landsråd 2011: Minikonferencerne behandler udvalgte temaer inden for rammerne 
af processen for nyt holdningsprogram.

ultimo 2011: slut for høringsrunde 1.

Januar-marts 2012: skriveproces i regi af styregruppen

April-maj 2012: 1. udkast udgives i høringsrunde 2 med fornyet drøftelse i
vælgerforeningerne.

Juni-august 2012: skriveproces og redaktionel behandling i styregruppen afsluttes.

Juli-august 2012: Hovedbestyrelsen behandler forslaget til nyt partiprogram, som 
herefter udsendes til landsrådets delegerede.

september 2012: Landsrådet vedtager nyt partiprogram.

Oktober 2012: udgivelse af det nye partiprogram

  hvordan kan jeg deltage

   Tidsplan og proces

dokumenter, som er sendt til partiets bagland. 
Hoveddokumentet er publikationen ”Frihed i 
stærke fællesskaber”, som er baseret på folke-
tingsgruppens strategiarbejde fra 2010 og er 
det første og tidlige bud, en version 0.1 af et nyt 
partiprogram. Så med udgangspunkt heri skal 
arbejdet og debatten i gang. 

tekst henrik weiglin foto konservative konservative visioner
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tekst helle pilemann  

sociale medier 

konservative på nettet

 F
lickr, YouTube, LinkedIn, Twitter, 
Facebook og blogs er nogle af de mest 
kendte sociale medier. Sociale medier 
er kendetegnet ved, at de skaber rela-

tioner og dialog mellem mennesker på nettet 
- på tværs af tid og sted. Den form for kom-
munikation kaldes også for kommunikation 
2.0. 

Konservative har været til stede i de sociale 
medier siden folketingsvalget i 2007. Partiet 
uploader jævnligt fotos til Flickr, lancerer 
videoer på YouTube og poster statusopdate-

De fleste danskere har en profil på Facebook og ser dagligt videoklip fra YouTube. 
De sociale medier er blevet en naturlig del af vores hverdag, og mange forventer, at de vil 
spille en stor rolle ved det kommende folketingsvalg. Konservative er også til stede i de sociale 
medier. Men vi vil gerne være endnu mere synlige på nettet og har brug for din hjælp. 

ringer på Facebook og Twitter. Mange er 
allerede ’fans’ og ’followers’, men vi har brug 
for endnu flere, hvis Konservatives budskaber 
og aktiviteter skal nå ud til de mange poten-
tielle vælgere, der søger information på nettet 
i forbindelse med et folketingsvalg. Og særligt 
unge mennesker får i dag ikke nyheder via tv, 
men bruger i stedet Facebook som nyhedska-
nal. Det stiller krav til partiets kommunikati-
onsindsats på nettet til et valg. Men vi kan 
ikke gøre det alene. Vi har brug for, at du 
hjælper til med at sætte strøm til Konservati-

ve på nettet. Jo før, jo bedre.  

I like Konservative 
Du kan hjælpe Konservative ved at ’like’ 
(synes om) partiet og dele vores nyheder, 
hvor du har mulighed for det. Kommunikation 
2.0 adskiller sig ikke fra kommunikation i den 
virkelige verden, hvor det er sådan, at person-
lige anbefalinger har den største betydning, 
når vi skal træffe valg. Det gælder også ved et 
folketingsvalg. 

Herunder kan du læse om de sociale medier, 

Hjælp os
SÆT STRØM TIL 
K   NSERVATIVE

som Konservative benytter mest, og hvordan 
du her kan hjælpe partiet.

Facebook 
Er du en af de ca. 2,5 mio. danskere, der har en 
profil på Facebook, kan du blive fan af Konser-
vative og samtidig hjælpe til med at nå målet 
om 5000 fans inden udgangen af august. 

Som fan vil du modtage partiets nyheder 
(politiske/organisatoriske, fotos, videoer osv.). 
Men! Facebook er indrettet sådan, at det er de 
aktive fans, der vil få nyhederne. Hvis du 
ønsker at være velorienteret, er det derfor 
vigtigt, at du ’liker’ (synes godt om) og kom-
menterer på de opslag, du ser. Ellers vil du 
langsomt blive sorteret fra nyhedsstrømmen 
af folkene bag Facebook. 

Når du skriver en kommentar, vil dit 
netværk kunne se det på din væg. Det kan 
vække nysgerrighed, så dine venner klikker 

og dermed opdager Konservative på nettet. 
Det sker ikke, når du ’liker’. 

YouTube 
På YouTube deles 35 timers video pr. minut 
verden over. Konservative har her sin egen 
kanal og uploader jævnligt videoer i navnet 
’konservativeDK’. Partiets hjemmeside og 
Facebook-side henter videoer herfra. 

Det er let at dele disse videoer med dit 
netværk i de sociale medier. Klik blot på ’Del’ 
under videoen, og du er nu med til at udbrede 
kendskabet til Konservative. 

Flickr 
Millioner af brugere verden over benytter 
Flickr til billeddeling. Også her har Konserva-
tive en konto og uploader fotos fra partiets 
aktiviteter i navnet ’konservativedk’. Partiets 
hjemmeside og Facebook-side henter fotos 

herfra. Du deler let disse med dit netværk i de 
sociale medier ved fx at klikke på ikonerne 
’Share on Facebook/Twitter’ over fotoet. 

Men Konservative er også til stede i andre 
sociale medier og har fx en konto på Twitter, 
som du kan følge (blive ’follower’). Partiets sta-
tusopdateringer fra Facebook overføres dertil. 
På LinkedIn deler brugerne primært CV’er og 
karrieremuligheder. Men der er også gruppefaci-
liteter, hvor brugerne kan samle sig om særlige 
interesser. Konservative har en gruppe, som alle 
med en profil kan blive medlem af. Medlemmer-
ne kan dér dele viden og synspunkter. Ligesom 
på Facebook kan du også på LinkedIn skrive sta-
tusopdateringer (og dele dem til Twitter) og 
’like’, hvis du ser noget, du synes om. Endelig er 
der på nettet utallige blogs, hvor der diskuteres 
politik. Bland dig endelig i debatten, når du 
møder den. Det er endnu en vej til at få udbredt 
Konservatives politik. 
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tekst  helle pilemann   

kandidatoversigt

til valg 

1. Spred budskabet
Fortæl din familie, venner og kollegaer samt alle andre, du møder på din vej, om 
hvorfor de skal sætte kryds ved Konservative.

2. Vær aktiv i debatten
Deltag i den politiske debat med læserbreve i lokalaviserne og kommentarer på 
hjemmesider.

3. Hjælp med plakatophængning
Den lokale kandidat, såvel som partiets spidskandidat, skal markedsføres lokalt 
med plakater, så vælgerne kan sætte ansigter og navne på vores stærke hold.

4. Mød vælgerne
Gå i direkte dialog med vælgerne ved at gå dør til dør, gågade-aktioner og andre 
kampagneaktiviteter.

5. Vær aktiv på de sociale medier
Støt din kandidat og partiet på de sociale medier. Det kan f.eks. være på 
Facebook eller Twitter. Det kan betyde meget bare at “like” en status.

Bidrag let, hurtigt og effektivt!

pernille Ørsted 
sundbyvesterkredsen
Københavns Storkreds

Lars N. Carstensen 
Egedalkredsen
Nordsjællands Storkreds

Anette Brix Andreasen
Vordingborgkredsen 
Sjællands Storkreds

Dorte Jepsen 
Himmerlandkredsen
Nordjyllands Storkreds

Rasmus Mahler 
Frederikssundkredsen
Nordsjællands Storkreds

Karina Boldsen 
Århus Østkredsen
Østjyllands Storkreds

samina shah 
Køgekredsen
Sjællands Storkreds

Kristian Klarskov 
Mariagerfjordkredsen
Nordjyllands Storkreds

simon Birch 
Middelfartkredsen
Fyns Storkreds

KANDIDATER DE 
 NyE
Siden årsskiftet er der kommet nye folketingskandidater på Konservatives kandidathold. Tag godt imod dem, når 
de for første gang skal kæmpe for Det Konservative Folkeparti.

REgIoN HoVEDSTADEN     
Københavns Storkreds     
Østerbrokredsen (København)     
Sundbyvesterkredsen (København)  Pernille Ørsted  
Indre Bykredsen (København)  Rasmus Jarlov  
Sundbyøsterkredsen (København)  Jakob Næsager  
Nørrebrokredsen (København)     
Utterslevkredsen (København)     
Brønshøjkredsen (København)  Mogens Lønborg  
Valbykredsen (København)  Channe Alison M. Bjerringgaard 
Vesterbrokredsen (København)  Nikolaj Bøgh  
Falkonerkredsen (Frederiksberg)  Jette Nøhr   
Slotskredsen (Frederiksberg)  Per Stig Møller  
Tårnbykredsen (Dragør, Tårnby)  Helle Bonnesen  

Københavns omegns Storkreds    
gentoftekredsen (Gentofte)  Benedikte Kiær  
Lyngbykredsen (Lyngby-Tårbæk)  Charlotte Dyremose  
gladsaxekredsen (Gladsaxe)  Henrik Sørensen  
Rødovrekredsen (Herlev, Rødovre)  Naser Khader  
Hvidovrekredsen (Hvidovre)  Annette Birch  
Brøndbykredsen (Brøndby, ishøj, Vallensbæk) Sille Beck Hansen  
Taastrupkredsen (Albertslund, Høje Taastrup) Kurt Scheelsbeck  
Ballerupkredsen (Ballerup, Glostrup)  Karsten Skawbo-Jensen 

Nordsjællands Storkreds     
Helsingørkredsen (Helsingør)  Isabella Meyer  
Fredensborgkredsen (Fredensborg, Hørsholm) Lars Barfoed  
Hillerødkredsen (Gribskov, Hillerød)  Casper Strunge  
Frederikssundkredsen    Rasmus Mahler
(Frederikssund, Frederiksværk-Hundested)    
Egedalkredsen (Egedal, Furesø)  Lars N. Carstensen  
Rudersdalkredsen (Allerød, Rudersdal) Mette Abildgaard  

Bornholms Storkreds     
Rønnekredsen (Bornholm)  Kirstine van Sabben  
Aakirkebykredsen (Bornholm)  Jens Rathmann Hansen  

SJÆLLAND      
Sjællands Storkreds     
Lollandskredsen (Lolland)  Linda Sommer  
guldborgsundkredsen (Guldborgsund) Rune Kristensen  
Vordingborgkredsen (Vordingborg)  Anette Brix Andreasen  
Næstvedkredsen (Næstved)  Helle Sjelle  
Faxekredsen (Faxe, Stevns)   Mikkel Lundemann Jensen 
Køgekredsen (Køge, Lejre)  Samina Jasmin Shah  
grevekredsen (Greve, Solrød)  Brigitte Klintskov Jerkel 
Roskildekredsen (Roskilde)  Chr. Wedell-Neergaard  
Holbækkredsen (Holbæk)  Brian Mikkelsen  
Kalundborgkredsen (Kalundborg, Odsherred) Ulla Margrethe Hansen 
Ringstedkredsen (Ringsted, Sorø)  Kristian Egebæk Mortensen 
Slagelsekredsen (Slagelse)  Helena Louise Cilius Vedholm 

REgIoN SyDDAMMARK     
Fyns Storkreds      
odense Østkredsen (Odense)  Anders orris  
odense Vestkredsen (Odense)  Mark grossmann  
odense Sydkredsen (Odense)  Vivi Kier   
Assenskredsen (Assens)      
Middelfartkredsen (Nordfyn, Middelfart) Simon Birch  
Nyborgkredsen (Kerteminde, Nyborg)  Franz Jul Rohde  
Svendborgkredsen (Langeland, Svendborg) Jørgen Lundsgaard  
Faaborgkredsen (Faaborg-Midtfyn, Ærø) Mai Henriksen  

Sydjyllands Storkreds     
Sønderborgkredsen (Sønderborg)  Charlotte Sahl-Madsen  
Aabenraakredsen (Aabenraa)  Jan Køpke Christensen  
Tønderkredsen (Tønder)      
Esbjerg Bykredsen (Esbjerg, Fanø)  Mike Legarth  
Esbjerg omegnskredsen (Esbjerg, Fanø) Rasmus Sømod  
Vardekredsen (Varde)   Tom Arnt Thorup  
Vejenkredsen (Billund, Vejen)  Tommy Rachlitz Nielsen 
Vejle Nordkredsen (Vejle)  Michael Nørtoft Frydensbjerg 
Vejle Sydkredsen (Vejle)  Carina Christensen  
Fredericiakredsen (Fredericia)     
Kolding Nordkredsen (Kolding)  Martin Holm Kodahl  
Kolding Sydkredsen (Kolding)  Jesper Termansen  
Haderslevkredsen (Haderslev)     

REgIoN MIDTJyLLAND     
Østjyllands Storkreds     
Århus Sydkredsen (Århus)  Tom Behnke  
Århus Vestkredsen (Århus)     
Århus Nordkredsen (Århus)  Nicolaj Bang  
Århus Østkredsen (Århus)  Karina Boldsen  
Djurskredsen (Norddjurs, Syddjurs)     
Randers Nordkredsen (Randers)  Per Bøje   
Randers Sydkredsen (Randers)     
Favrskovkredsen (Favrskov)  Niels Christian Selchau-Mark 
Skanderborgkredsen       
(Odder, Samsø, Skanderborg)  Ida Holst Kristensen  
Horsenskredsen (Horsens)  Per Løkken   
Hedenstedkredsen (Hedensted)  Søren Vanting  

Vestjyllands Storkreds     
Struerkredsen (Lemvig, Struer)     
Skivekredsen (Skive)   Andreas Bjerregaard  
Viborg Vestkredsen (Viborg)  Esben Salling Larsen  
Viborg Østkredsen (Viborg)  Anna Margrethe Engbæk 
Silkeborg Nordkredsen (Silkeborg)  Camilla Hertzum Johansen 
Silkeborg Sydkredsen (Silkeborg)  Frank Borch-olsen  
Ikastkredsen (ikast - Brande)  ove Nørholm  
Herning Sydkredsen (Herning)     
Herning Nordkredsen (Herning)  Anne Hansen  
Holstebrokredsen (Holstebro)  John Thorsø  
Ringkøbingkredsen (Ringkøbing-Skjern) Tove Videbæk  

REgIoN NoRDJyLLAND     
Nordjyllands Storkreds     
Frederikshavnkredsen (Frederikshavn, Læsø) Daniel Rugholm  
Hjørringkredsen (Hjørring)     
Brønderslevkredsen (Brønderslev, jammerbugt) Lene  Espersen  
Thistedkredsen (Thisted, Morsø)  Tage Leegaard  
Himmerlandkredsen (Rebild, Vesthimmerland) Dorte Jepsen  
Mariagerfjordkredsen (Mariagerfjord) Kristian Klarskov  
Aalborg Østkredsen (Aalborg)  Jesper Togsverd Larsen  
Aalborg Vestkredsen (Aalborg)  Thomas Krarup  
Aalborg Nordkredsen (Aalborg)  Anette Valentin  

Læs mere om de enkelte 
kandidater på deres hjemmesider 

og følg dem på Facebook. 

Konservative 
folketingskandidater
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tekst konservative  foto allan andersenfra dør til dør

kampagneteams

 D
et er søndag, og solen står højt over 
Gentofte. Den første kop kaffe fra ter-
mokanden er drukket, og et par frivil-
lige kampagnefolk fra Team 

Benedikte Kiær indtager Valbirkvej. På forhånd 
har dør-til-dør-ansvarlige Ulrik Borch printet 
kort fra partiets Mission2011-site, så han ved, at 
der er 17 husstande på vejen, og at det tager to 
mand ca. 25 minutter at gå ruten. Det er bare at 
finde smilet frem og komme i gang. 

 ”Vi går dør-til-dør, fordi der ikke er så meget 
støj på linjen over for vælgerne. Vi kan i god 
tid før valget skabe kendskab til Benedikte og 
konservativ politik samtidig med, at vi får 
brugbar information om, hvordan vælgerne 
opfatter virkeligheden. Og forhåbentlig kan vi 
senere i valgkampens hede høste frugterne.” 
pointerer Ulrik Borch. 

Gør det hyggeligt at mødes
”Vi gør en kæmpe indsats for at gøre det 
hyggeligt både før og efter, vi går ud. Der er 
kage, sandwich, hygge og plads til at snakke 
politik (naturligvis). Som regel kigger 
Benedikte også lige forbi og bakker op, og det 
gør meget for den interne gejst. Så har man 
selvtilliden i top, når man skal ud at banke på,” 
siger Ulrik Borch. Han ved, at fællesskabet og 
hyggen er vigtig, da det kan være grænse-
overskridende for nogle mennesker at banke 
på døren til fremmede. ”Vi arbejder med 
tryghed, for smilet skal være fremme, når vi 
banker på. Derfor går man også altid sammen 
med en rutineret makker, der har prøvet det 
før. Heldigvis får de fleste pillet deres skræk 
væk og vil gerne gå dør-til-dør igen.” 

Skepsis og ambitioner går hånd i hånd
Det er partiets Hovedkontor, der har gjort dør-
til-dør-indsatsen til et højtprofileret kampag-
neværktøj for partiet.”Vi bliver ofte mødt med 
skepsis over dør-til-dør-metoden – fra alle 
dem, som ikke har prøvet selv at gå,” fortæller 
organisationskonsulent Peter Mark Lundberg 
med et smil. Men det virker. ”Alle erfaringer 

fra udlandet siger, at denne kampagneform er 
den mest effektive af alle. Naturligvis kan den 
ikke stå alene. Alle de andre metoder; valgpla-
katen, flyeren, websitet osv. skal være på 
plads – men den personlige kontakt med 
vælgerne er enormt effektfuld.”   

Når først en kandidat er kommet i gang, 
oplever partiets hovedkontor, at ambitionerne 
stiger. Peter Mark Lundberg fortæller: ”Team 
Mette Abildgaard begyndte med en målsæt-
ning om at besøge 2000 husstande, men har 
allerede nu gået 5000 husstande. Det samme 
billede ser vi fx i Gentofte, hvor Team 
Benedikte Kiær startede med en ambition om 
at nå 10.000 husstande, men har siden hævet 
målet til 15.000. Også Team Tove Videbæk i 
Ringkøbing har nået deres målsætning på 
1000 døre, og er nu godt på vej mod de 2000. 

Teknologi målretter indsatsen
Partiet søsatte ved nytårstid et online system, 
der understøtter de mere end 80 kampagne-
teams, der lige nu arbejder med dør-til-dør-
aktioner over hele landet. Organisationskon-
sulent Peter Mark Lundberg uddyber: 
”Systemet er unikt og har sin force ved at give 
et overblik over de 276.000 husstande på 
landsplan, hvor der statistisk set burde være 
konservative stemmer at hente. Det betyder, 
at vores indsats er ekstremt målrettet og 
dermed resultatgivende.” 

Når det enkelte kampagneteam har banket 
på, melder det tilbage via Mission2011-sitet til 
Hovedkontoret, så den centrale kampagneor-

20.000 husstande har allerede fået besøg af Konservatives 
mange kampagneteams. Politisk Horisont tager en status på 
erfaringerne fra landet, hvor skepsis bliver gjort til skamme. 

De mere end 80 aktive valgkamp-teams på landsplan har sat 
en fælles målsætning om at nå 100.300 husstande inden 
valget. Mere end 20.000 er nået.

socialminister Benedikte Kiær og 
kommunalbestyrelsesmedlem Lise 
Rovsing går dør-til-dør og møder 
vælgerne i Gentofte. 

”Alle erfaringer 
fra udlandet siger, at 

denne kampagneform er 
den mest effektive 

af alle.
Organisationskonsulent 

Peter Mark Lundberg

Bank, bank 
– vi kommer fra

Konservative

20562 100300
FuLDFørTE BESøG ManGLEnDE BESøG

 hvordan kan du være med?

1.    Tag kontakt til dine lokale folke-
tingskandidat eller dennes kampag-
neleder

2.  Tilmeld dig den næste dør-til-dør-
aktion og bed om en introduktion 
(du kan evt. få den tilsendt pr. 
video)

3.  Tag dit hverdagstøj på og gå på 
gaden med de andre frivillige. Du 
behøves ikke en grøn kampagne-
jakke for at gå ud.

4.  Bank på og sig ”Hej, jeg kommer 
fra Konservatives kampagneteam 
og vil lige give dig en folder med 
din lokale folketingskandidat. Håber 
du får en fortsat god aften.” 

5.  Videre til den næste dør

Efter hver aktion mødes man typisk i hyggelige 
rammer og deler erfaringer fra dagens aktion.

ganisation kan være med til at understøtte 
det lokale. De frivillige kampagneteams har 
i alt sat en målsætning om at besøge 
100.000 husstande inden valget. 
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HelsiNge 
LARS BARFOED

HilleRød
LARS BARFOED

FRedeRiksbeRg
  PER STIG MøLLER 
 JøRGEN GLENTHøJ

købeNHavN
LARS BARFOED

RASMUS JARLOV
MOGENS LøNBORG

lyNgby
CHARLOTTE DYREMOSE

RudeRsdal 
LARS BARFOED

METTE ABILDGAARD

HvidovRe
BENEDIKTE KIæR

STEEN øRSKOV LARSEN

HøRsHolM
LARS BARFOED 

 MORTEN SLOTVED

valleNsbæk
BENEDIKTE KIæR

HENRIK RASMUSSEN 
 SILLE BECK HANSEN

alleRød
METTE ABILDGAARD

Næstved
HELLE SJELLE

voRdiNgboRg
HELLE SJELLE
NIELS FOG
HELGE ADAM MøLLER
ANETTE BRIx

Holbæk
BRIAN MIKKELSEN

 MADS LEBECH

slagelse
HELLE SJELLE

soRø
KRISTIAN EGEBæK MORTENSEN

BRIAN MIKKELSEN
esbjeRg
MIKE LEGARTH

FaaboRg/MidtFyN
LASSE KRULL PETERSEN
MAI HENRIKSEN

stRueR
ALAN LUNDE
THOMAS DANIELSEN
JOHN THORSø

FavRskov
TOM BEHNKE 
CHARLOTTE GREEN
NIELS CHRISTIAN SELCHAU-MARK

viboRg
SøREN PAPE POULSEN
ANNA MARGRETHE ENGBæK
ESBEN SALLING LARSEN

skive
SøREN PAPE POULSEN
ELSE THEILL SøRENSEN
ANDREAS BJERREGAARD

ÅRHus
TOM BEHNKE

FRedeRicia
CHARLOTTE SAHL-MADSEN

søNdeRboRg
CHARLOTTE SAHL-MADSEN

teRNdRuPluNd
LENE ESPERSEN 

dRoNNiNgluNd
LENE ESPERSEN

DANIEL RUGHOLM
THOMAS KRARUP

tHisted
TAGE LEEGAARD

HedeNsted/HoRseNs
TOM BEHNKE

Sted Tid Talere samt diverse info

helsinge 9.30 Partiformand Lars Barfoed
hillerød 13.00 Partiformand Lars Barfoed
Frederiksberg, Restaurant Pilen  12.00- Kultur- og Kirkeminister Per Stig Møller og Borgmester Jørgen Glenthøj. 
Pile Allé 14 14.00  Spisning: 120 kr. Tilmelding: frederiksberg@konservative.dk 33 31 94 10, senest den 2. juni
København,Kastellet   14.30 Feltpræst og sognepræst Jens Andreas Christensen v/Frihavns Kirke, Byrådsmedlem   
  Mogens Lønborg, Partiformand/justitsminister Lars Barfoed og MF, Rasmus Jarlov
Lyngby, Frilandsmuseet, Kongevejen 100 14.00 MF, Charlotte Dyremose. Mulighed for at spise medbragt mad mellem 12-14
rudersdal, Gl. Præstegård,  12.00 Partiformand/justitsminister, Lars Barfoed, Folketingskandidat Mette Abildgaard
Stationsvej 32, Birkerød
hvidovre, Restaurant Victoria  10.00- Socialminister Benedikte Kiær, Byrådsmedlem Steen ørskov Larsen.
Hvidovrevej 261 C 13.00 Brunch pris 149kr. (Tilmelding nødvendig). www.konservative.dk/hvidovre
  Kontaktperson Finn Fritz. 40 25 31 00 faf@mail.dk 
hørsholm, Kokkedal Slot, Kokkedal Alle 13.00 14.00 Partiformand/justitsminister Lars Barfoed . 
  15.00 Hørsholms borgmester, Morten Slotved. Kokkedals Golfklubs restaurant serverer   
  en ’C-Assiette’ til 100,00 kr. Bordbestilling direkte 45 57 07 17
Vallensbæk, Korsagergård, Vejlegårdsvej 121 12.00- Socialminister Benedikte Kiær, Borgmester Henrik Rasmussen og Folketingskandidat   
 15.00  Sille Beck Hansen. Kontaktperson Jan Grubak jan@grubak.dk 43647763/28 883040. 
  Se mere på: www.clubc-vallensbaek.dk 
allerød, Vestre Hus. Mørkebakkevej 1 15.00 Folketingskandidat, Mette Abildgaard. Drikkevarer kan købes. www.konservative.dk/allerod
  Kontaktperson Martin H. Wolffbrandt 25531891. martin@wolffbrandt.dk

holbæk, Hotel Strandparken 14.00 økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Tidl. borgmester Mads Lebech
Kalundborgvej 58.   Forhåndstilmelding hos Anders Pedersen på anders@dansam.dk inden 1. juni
Slagelse, Boeslunde Mindepark 10.30- MF Helle Sjelle, samt andre talere både fra Det Konservative Folkeparti og Venstre.
Sønderupvej 12.45 Underholdning af Skælskør Rytmiske kor. Vand/øl og kaffe pølser/brød kan købes. 
Vordingborg, Iselingen Gods 9.00 MF Helle Sjelle. Byrådsmedlem Niels Fog. MF Helge Adam Møller. Folketingskandidat  
Iselingen 1  Anette Brix. Inviter familie, venner og bekendte med til en dejlig dag i flotte omgivelser.
Faxe, Villa Galina Gallinavej 3  10.00– MF Helle Sjelle. Folketingskandidat Mikkel Lundemann. Byrådsmedlem Ivan Lilleng.
 13.00 Musik ved Faxe Garden.
næstved, Den fritlagte Suså 15.00 MF Helle Sjelle

Sorø, Fuchiahaven - Sorø Akademi,   15:00  Folketingskandidat Kristian Egebæk Mortensen, økonomi-og Erhvervsminister Brian  
Akademigrunden 8  Mikkelsen. www.c-soroe.dk/ Kontaktperson : Bo Christensen. Telefon 57 83 27 31
Fredericia, Museumsgården, Jernbanegade 10.00 Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Der vil være rundstykker og kaffe/te
Sønderborg, Hotel Baltic Høruphav. Havbo 29 14.00 Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Tilmelding til frokost: Hotel Baltic Høruphav   
  tlf. 744152 00. www.konservative.dk/soenderborg. Kontakt person Johnna Hansen   
  Tlf.44443302 E-mail johnna.hansen@bbsyd.dk 
Faaborg-Midtfyn, Svanninge Bakker  14.30  Regionsrådsmedlem Lasse Krull Petersen. Folketingskandidat Mai Henriksen
Odensevej 169 
Esbjerg, Plænen ved Hovedbiblioteket/Huset 10.00  MF Mike Legarth. Byrådsmedlem Henrik Vallø. Der bydes på kaffe/te og Nørregade-  
  brød. www.konservative..dk/esbjerg. Kontaktperson Charlotte Würtz Lund 22332920

Favrskov, Kollerup Gods, Kollerupvej 2  09.30  MF Tom Behnke. Byrådspolitiker Charlotte Green. Folketingskandidat Niels Christian   
  Selchau-Mark. Arrangement starter fra stationen i Hadsten
hedensted/horsens,  14.00  MF Tom Behnke
Hotel Vejle Fjord Sanatorievej 26 
Skive, Estvadgaard, Herningvej 41 . Estvad  10.30 Borgmester Søren Pape Poulsen. Byrådsmedlem Else Theill Sørensen. 
  Folketingskandidat Andreas Bjerregaard. Der er opsat storgrill, medbring selv mad.
Århus, Varna Palæet, ørneredevej 3  12.00 MF Tom Behnke
Struer, Ausumgaard, Holstebrovej 101 11.00- Alan Lunde, Konsulentleder Heden & Fjorden. Thomas Danielsen, folketingskandidat   
 14.30 Venstre.  John Thorsø, folketingskandidat Konservative. Medbring selv picnickurv, stole   
  og tæpper. Der vil være, kaffe og kage. Pølser, øl og vand kan købes. Kontaktperson:   
  Jørn H. Kristiansen 21 21 76 26
Viborg, Tjele Gods, Hobro Landevej 90 12.30  Borgmester Søren Pape Poulsen. Folketingskandidat Anna Margrethe Engbæk. 
  Folketingskandidat Esben Salling Larsen. Der vil være mulighed for at købe grillpølser m.   
  tilbehør samt øl, vand og vin. 
Dronninglund, Dronninglund Slot 11.00 Udenrigsminister Lene Espersen. MF, Daniel Rugholm. Folketingskandidat Thomas   

  Krarup. Der er mulighed for at købe øl, vand mv.
Thisted, Ashøje, Ashøjvej  Tba MF Tage Leegaard

Terndruplund, Festpladsen,  15.30 Udenrigsminister Lene Espersen og plejehjemsleder Thyra Frank. Der arrangeres fælles   
Terndruplund Skov  spisning ca. kl. 17.00. Spisebilletter købes under festen. Afsluttes normalt ca. kl. 19.00.
  www.terndruplund.dk
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Bliv klar til valgkampen 
– nye tilbud på C-shoppen.dk  

Køb personlige effekter 
til jeres kandidat på 

C-shoppen.dk

Det Konservative Folkeparti • Nyhavn 4 • 1051 København K • Telefon 33 13 41 40 • Telefax 33 93 37 73 • www.konservative.dk
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Lars BarfoedDet sikre valg
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Personligt navn på clip
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Leveringstid: ca. 14 dage
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Lars Barfoed 
Det sikre valg

Tyggegummi
Pris v/2200 stk. kr. 5,94

Lars Barfoed Det sikre valg

Badge
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Leveringstid: ca. 14 dage

Lars Barfoed 

Det sikre valg

4,89
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tekst politisk ordfører, carina christensen   foto kampagnefoto konservative fokusområder

folketingsvalg

Den økonomiske dagsorden vil med 
sikkerhed præge det kommende valg. 
og netop i den økonomiske politik kan 
Konservative med stor troværdighed 
se vælgerne i øjnene.

Vi skal gå til valg og fortælle vælgerne om den 
økonomiske ansvarlighed, der præger vores 
politiske virke. Vælgerne kan trygt lægge
ansvaret for Danmarks drift og udvikling i 
hænderne på Konservative.

sTæRKE 
VæRDIER 

– SUND 
øKONOMi

 K
onservative er Danmarks ansvarlige parti. Vi sikrer frihed og 
et stærkt fællesskab, og vi ved, at der skal være orden i 
økonomien, ellers er vi sårbare. Vi vil bevare og styrke dansk 
kultur og danske værdier, vi vil sikre vækst og arbejdsplad-

ser, men det kræver en sund økonomi. Det er udgangspunktet for den 
valgkamp, der skal sikre fortsat konservativ indflydelse på Danmarks 
udvikling og fremtid.

Vælgerne står inden længe overfor et skæbnevalg. Folketingsvalget 
vil afgøre, hvilke politiske partier, der skal tage ansvar for de alvorlige 
udfordringer, som Danmark står overfor. Det er udfordringer, der inde-
holder økonomiske og værdimæssige aspekter.

Dansk politik har den sidste tid været præget af, at vi skal skabe 
balance i dansk økonomi – nu og i fremtiden. Og vi konservative har 
været stålsatte i vores politiske ambition: Indtægter og udgifter skal 
hænge sammen, vi vil skabe vækst og danske job, og vi vil ikke forgælde 
vores børn og børnebørn, som Socialdemokraterne og Socialistisk Fol-
keparti foreslår. 

Vi skal gå til valg og fortælle vælgerne om den økonomiske ansvar-
lighed, der præger vores politiske virke. Vælgerne kan trygt lægge 
ansvaret for Danmarks drift og udvikling i hænderne på Konservative. 
Vi er det parti, der til hver en tid er parate til at gennemføre de nødven-
dige reformer.

Den økonomiske dagsorden vil med sikkerhed præge det kommende 
valg. Og netop i den økonomiske politik kan Konservative med stor tro-
værdighed se vælgerne i øjnene. Vi sikrer, at der er orden i økonomien. 
Det er en forudsætning for, at skabe vækst, arbejdspladser og tryghed. 
En sund økonomi er en betingelse for at bevare de stærke værdier i 
vores fællesskab.

Reformer er et centralt redskab for at skabe balance i dansk økonomi, 
og Konservative er et reformparti. Men vi er ikke et revolutionsparti. 
Reformerne skal ske i balance med tiden og med det formål at sikre sta-
bilitet, tryghed og frihed. Reformerne skal sikre, at flere end i dag bliver 
selvforsørgende. Vi vil gå til valg og fortælle vælgerne, at Konservative 
vil væk fra forsørgersamfundet, hvor alt for mange er afhængige af of-
fentlige ydelser. Men det kræver reformer og vækst i virksomheder, 

hvis færre danskere i fremtiden skal være på 
passiv forsørgelse.

Det Konservative Folkeparti er et traditi-
onsrigt parti med snart 100 års indflydelse i 
dansk politik. Vi er rodfæstet i de konservative 
værdier, som vores politik tager af sæt i. Det er 
derfor overflødigt at forklare, at vi har politik 
’på alle hylder’. Vi vil i valgkampen fokusere på 
konservativ økonomisk politik, reformpolitik, 
folkeskolepolitik og retspolitik.

Reformer er et 
centralt redskab for 
at skabe balance i 
dansk økonomi, og 
Konservative er et 
reformparti.

    Fire klare budskaber

•  Reformer på arbejdsmarkedet og i 
den offentlige sektor. Vi skal 
målrette ydelserne til dem, der har 
behov for hjælp.  

•  Øget faglighed i folkeskolen, vores 
børn skal kunne klare sig i fremtiden.

•  Skatten skal ned, det skal kunne 
betale sig at arbejde. 

•  Tryghed for fællesskabet, vi vil straffe 
konsekvent og behandle effektivt
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Regeringsrokaden i marts 
2010 betød, at Charlotte 
Sahl-Madsen blev løftet ind 
på den politiske scene. Den 
driftige erhvervskvinde fra 
Sønderjylland har i løbet af 
det seneste år sat en stærk 
konservativ dagsorden på 
uddannelses - og it-området. 

Frihed, fællesskab 
og fædreland

 D
u kom fra lederstillinger i det private 
erhvervsliv ind i politik. Kan du se 
ligheder og forskelle?

I erhvervslivet har man en mere 
enstrenget ledelsesstruktur. Det kan gøre det 
noget nemmere end på Christiansborg, hvor 
det er ens modstandere, man skal lave aftaler 
med. Jeg tror generelt, at man skal passe på 
med at sammenligne de to ting. Politik handler 
i høj grad om ideologi og legitimitet, mens er-
hvervsledelse primært handler om effektivi-
tet og økonomisk bundlinje.

 
hvad ser du som din væsentligste 
opgave som videnskabsminister?
Det er at sikre, at Danmark bliver gearet til glo-
baliseringen. Fremtidsudfordringerne er 
store. Hvis de nuværende fremskrivninger 
fortsætter vil vesten i 2025 have afgivet den 
videnskabelige og teknologiske førertrøje til 
Asien. Det vil sige om 15 år, når min generati-
on begynder at trække sig tilbage fra arbejds-
markedet. Jeg synes faktisk, det er en 
brændende platform, for alle, der kærer sig 
om generationskontrakten. Hvis ikke vi agerer 
nu, så risikerer vi, at vore efterkommere får 
ringere muligheder, end vi har haft.

 
Det lyder som om du fokuserer meget 
på en økonomisk dagsorden. hvad 
med værdidebatten?
Jeg mener faktisk, at det er en værdidagsor-
den. Det er ikke noget tilfælde, at Danmark i 
dag er et af verdens bedste lande at leve i. Det 
er en følge af flid og dygtighed. Desværre 
synes jeg, at der har været en tendens til, at vi 
glemmer dette. Jeg var f.eks. i Shanghai til ex-
po-udstillingen, hvor der i den danske pavillon 

Jeg har fremmet muligheden for elite-uddan-
nelser på universiteterne, så de dygtige kan 
nå så langt som det er muligt. 

var en fotomontage, der hed ”wellfairytales” 
(velfærdseventyret, red), og de fleste af bille-
derne viste folk, der badede ved Islands 
Brygge eller slangede sig i Kongens Have. Jeg 
troede egentlig, at et velfærdssamfund 
handlede om, at folk arbejdede – ikke at de 
holdt fri.

 
Din forgænger, helge Sander var kendt 
for udsagnet ”fra forskning til 
faktura”? Er det et princip, du har 
båret videre?
Nej, det er ikke et udtryk, jeg anvender. Jeg 
synes, det er vigtigt, at der er fokus på, at den 
forskning, der bedrives i Danmark, også kan 
bruges kommercielt, men jeg synes også, at 
universitets- og forskningsmiljøet er meget 
andet end det. Hvis vi skal geare Danmark til 
globaliseringen, er vi også nødt til at have 
fokus på sprog, kultur i forhold til Kina og 

Indien osv. Det er ikke nødvendigvis en 
bundlinie, man kan sætte to streger under, 
men det gør det ikke mindre vigtigt. Og så er 
der jo også utrolig meget forskning, som gør 
os klogere på vor egen kulturarv, og egne 
værdier. Det kan heller ikke undværes – og 
slet ikke i en mere international verden. 

 
hvilke borgerlige aftryk har du sat 
som videnskabsminister?
Jeg synes, at jeg har forsøgt at skabe plads og 
dyrke individet. Jeg har fremmet muligheden 
for elite-uddannelser på universiteterne, så 
de dygtige kan nå så langt som det er muligt. 
Det er der ikke andre, der bliver dummere af. 
Derudover har jeg klart tilkendegivet over for 
universiteterne, at det bestemt ikke er min 
kop the, når de ønsker dispensation fra ligebe-
handlingsloven, for at kunne ansætte flere 
kvindelige professorer. Jeg har også sat fokus 
på, at uddannelserne skal matche samfundets 
behov. Det nytter ikke noget, at folk bruger 
fem år eller mere på at uddanne sig og så ikke 
kan få et job bagefter. Og endelig, har vi jo 
også lagt op til en su-reform, hvor vi fjerner 
fjumreåret. Offentlige ydelser behøver jo ikke 
ligefrem komme med et ”bonustillæg”. Jeg 
synes sådan set, at der er nogle – blandt flere 
– ganske borgerlige aftryk. 

 
Du stiller op i Sønderjylland. hvad 
bliver dine mærkesager?
Først og fremmest økonomisk ansvarlighed. 
Det er at spille hasard på vegne af de 
kommende generationer, hvis ikke der er styr 
på økonomien. De næste mange år bør vi have 
fokus på at skabe værdierne frem for at have 
travlt med at fordele dem. I den forbindelse 
kommer vi ikke uden om, at værdierne skabes 
i det private erhvervsliv – ikke i det offentlige. 
Og endelig er det værd at huske på, at hvis 
lighed skabes ved at gøre de rige fattigere – så 
har ingen vundet ved det.

Derudover er jeg meget fokuseret på ud-
dannelse og at skabe arbejdspladser. Før jeg 
blev minister gik min erhvervskarriere over 
både Lego og Danfoss, så jeg ved, at der er 
grobund og mulighed for at skabe stærke virk-
somheder i regionen. Men det kræver, at 
rammerne er i orden. Derfor skal det gøres 
lettere at starte egen virksomhed, skatten 
skal ned, og der skal være bedre samarbejde 
mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitu-
tionerne. Og så skal infrastrukturen være i 
orden. 

tekst konservative   foto vtu.dkcharlotte sahl-madsen

interview fotoreportage

tekst helle pilemann  foto magnus guldbrandsen og helle pilemann nye medlemmer

For tredje år i træk kunne Konservative 
byde velkommen til partiet ved et eksklusivt 
velkomstarrangement for nye medlemmer. 
Mere end 100 deltagere havde tilmeldt sig 
arrangementet, som bød på rundvisning på 
Christiansborg og efterfølgende debat med 
partiformand Lars Barfoed.

Konservative bød 
velkommen til 
nye medlemmer

Ny folketingskandidat i Århus, Karina Boldsen, havde også taget 
turen til København for at deltage i velkomstarrangementet. 

Tom Behnke viser Danmarks Riges Grundlov frem 

Der var stor interesse for at hilse på partiformand Lars Barfoed. 

Partiformand Lars Barfoed fortæller i Landstingssalen om det politiske arbejde. Der var 
efterfølgende debat om bl.a. barselsfond, kriminalpolitiet, terrortruslen og efterløn. 
Deltagerne var enige om, at de ville hjælpe til med at skaffe partiet fremgang. 

Generalsekretær Martin Dahl bød de nye medlemmer velkommen til partiet. 

De nye medlemmer fik også lejlighed til at blive 
introduceret til Christiansborg og det parlamentariske 
arbejde af folketingsmedlem Rasmus jarlov. 

Partiformand Lars Barfoed og generalsekretær Martin Dahl med nogle af de nye 
medlemmer efter veloverstået arrangement.
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opslagstavlen

nyheder

tekst søren mølgård

aKTIVITETEr 2011Juni
5. - Grundlovsmøder, hele 

landet 
(se opslag inde i bladet)oktober

1. - 2. - Landsråd, herning 
(se annonce andetsteds i 

bladet)

Danskerne er for forkælede, mener den nye KU-formand jens Salling, der både politisk og 
personligt siger nej tak til boligsikring. Til gengæld lever han selv langtfra op til målet om, at 
studerende skal hurtigt gennem uddannelsessystemet. Og så glæder han sig over ny enighed 
mellem partiet og Konservativ Ungdom.

Partiet nærmer sig os

 D
et er ingen naturlov, at Danmark er 
et rigt samfund. Vi er nødt til at 
have et opgør med det alt for 
udbredte opfattelse af, at det er ok 

at modtage penge fra staten, selv om man kan 
klare sig uden. Forsætter vi med at bruge flere 
penge, end vi har, er det næste generation, 
der kommer til at betale for forældrenes over-
forbrug. Og den siger nej tak. Der skal orden i 
økonomien nu. 

Parolen er klar, valgkanonerne kørt i stilling, 
og Konservativ Ungdoms nye formand 
29-årige Jens Salling, Århus, der i marts 
overtog posten efter Lasse Honoré 
Rasmussen, står på spring med det entydige 
budskab fra KU. Det seneste år har ungdoms-
organisationen fået 30 procent flere 
medlemmer, og omkring 500 KUere af de 
omkring 1500 ungdomsmedlemmer vil være 
aktive i valgkampen og bakke op bag de kon-
servative kandidater, vurderer han. 

”KU har en helt klar dagsorden. Vi syntes 
ikke, at det er retfærdigt, at vores generation 
nu skal betale for, at 1968´erne ikke gider 
spare op til deres egen pension, men hellere 
vil solde pengene op på efterløn. Hvis man 
ikke kan klare sig selv, skal man have hjælp 
dertil. Men hvis man kan – så har man også 
pligt til at forsøge sig selv,” siger Jens Salling.

Helt usædvanligt er retorikken tæt på mo-
derpartiet. Nærmest identisk. Men den tætte 
samspil skyldes ikke, at Konservativ Ungdom 
har rykket sig, vurderer Jens Salling.

”Det er partiet, der er ved at nærme sig os. 
Vi er ikke blevet mere moderate. Det er snarere 
Det Konservative Folkeparti, der er blevet 
opmærksom på, at vi for Danmarks skyld er 
nødt til at sætte en mere borgerlig dagsorden. 
Folk skal tage mere ansvar, ”siger Jens Salling.

opgør med sofamentalitet
Og det er ikke alene en sund økonomisk politik 
KU-erne og Konservative er enige om. Også 
midlerne er enslydende. 

”Vi er nødt til at have en mindre offentlig 
sektor. Vi kan starte med nulvækst, så det er 
godt, at regeringen nu vil binde kommunerne 
til faste budgetrammer. Og så skal vi stå fast 
på, at skatten skal ned. Vi skal ikke bare have 

Konkret ser Ku gerne, at der bliver luget ud i 
eksempelvis kulturstøtteordninger og sociale 
ydelser for eksempel folkepension, børnepen-
ge, boligsikring og su.

skatteomlægninger. Det samlede skattetryk 
skal ned,” siger Jens Salling.

Med udsigt til langt flere ældre med plejebe-
hov og langt færre på arbejdsmarkedet er der 
simpelthen ikke råd til en offentlig sektor, der 
udgør mere end en fjerdedel af vores bruttona-
tionalprodukt. I stedet skal der gang i den private 
vækst, og der skal gøres op med kulturen om, at 
det er ok at ligge på sofaen og modtage penge 

fra staten, understreger Jens Salling. 
”Det er ikke gået op størstedelen af den 

danske ungdom endnu. Men vi risikerer at 
arve en kæmpegæld, og så hedder det ikke 38 
timer om ugen eller 12 minutter mere men 45 
timer om ugen, hvis vi skal arbejde for at op-
retholde den samme velfærdsstandard, som 
vi har i dag, ” siger Jens Salling.

Konkret ser KU gerne, at der bliver luget ud 
i eksempelvis kulturstøtteordninger og 
sociale ydelser for eksempel folkepension, 
børnepenge, boligsikring og SU.

”Vi skal starte i toppen med de mange, som 
åbenlyst ikke har behov for tilskud. Her kan 
der spares rigtig mange penge. For eksempel 
er SU en mærkelig størrelse. Når man mener, 
at socialhjælp bør gå til svageste, jamen så 
skal det heller ikke gå til studerende, som 
bliver fremtidens stærke. Studerende er ingen 
svag gruppe. De bør sagtens kunne klare sig 
uden verdens højeste SU, som vi får i 
Danmark,” siger Jens Salling.

nej til boligsikring
Og intet tyder på, at den høje SU får flere til at 
uddanne sig, understreger han. 

”SU gør sådan set bare, at danske unge 
flytter tidligere hjemmefra. Og det er da 
meget rart, men der er meget mere agtværdi-
ge formål, man kan bruge statens penge på, 
”siger Jens Salling.

Gennem flere år har Jens Salling selv sagt 
nej tak til de mellem 300-500 kroner om 
måneden i boligsikring, han kunne have fået i 
den boligsikring, som han kunne have fået i 
den forældrekøbte lejlighed, han bor i i Århus.

Selv har Jens Salling ingen umiddelbare 
planer om at stille op til Folketinget. I første 
omgang end er kursen sat mod et job i en bank 
eller pensionskasse, når økonomistudiet på 
Århus Universitet er afsluttet om halvandet 
år. Netop for at hjælpe folk med at spare 
optimalt op til deres alderdom.

”Jeg vil ikke udelukke at stille op en dag, 
men jeg vil helst prøve noget mere inden. 
Foreløbigt har jeg cyklet rundt i uddannelses-
systemet alt, alt for længe og brugt rigtig 
meget tid på Konservativ Ungdom – også 
mere end godt er i perioder.”

tekst lone vibe nielsen   foto  magnus guldbrandsenjens salling

ku-formand

     Jens Salling

Født: 7. april 1982
uddannelse: Læst økonomi på Århus 
universitet fra 2003
Tillidshverv: Formand for Ku 
Hovedbestyrelsesmedlem Ku 
Forhenværende formand for Århus Ku

Ny KU-FoRMAND:

nye vælgerforeningsformænd
21 vælgerforeninger fik på januar måneds generalforsamlinger ny formand. Tillykke til 
de valgte, som du kan se oplistet her:

naVn E-MaIL VæLGErForEnInG
Poul-Erik Chortsen poul-erik@chortsen.dk assens  
anne rahbek Valsøe a.rahbek.v@gmail.com Kerteminde  
Knud Boye-nielsen knudboye@gmail.com Favrskov  
Palle Krogh olsen palle.krogholsen@gmail.com Tårnby  
Franz rohde franzrohde@yahoo.dk nordfyn  
Charlotte Würtz Lund charlotte.w@pc.dk Esbjerg  
John Mogensen john@john-mogensen.dk Solrød  
Thomas Klingspor-Bentzen klingspor@mail.dk Greve   
Sven Erik Møller fanoe-auto@fanonet.dk Fanø   
Morten Melgaard Krabbe kr@bbes.dk Thisted  
Bo Kjeldsmark bo@rodovre.peugeot.dk Stevns  
henrik Biehl hb@sq-consulting.eu Frederikssund  
Karsten Elkjær ke@new-ambition.com Mariagerfjord  
Flemming Funch ff@konservative-lolland.dk Lolland  
Irene Bonde irenebonde@gmail.com Brønderslev  
Carsten G Møller gullack1@yahoo.co.uk holbæk  
Inger nielsen ingdenn@post.tele.dk Fredericia  
henning Palsgaard Christensen henning.konservativ@live.dk Jammerbugt  
henning Schultz von hauen henning@engstensgaard.dk hillerød  
hans Vøgg Færgsted voegg@mail.tele.dk halsnæs  
Bo Christensen majgaard-christensen@mail.tele.dk Sorø   

solgt

Hovedkontoret solgt

1. juli overtager ejendomsselska-

bet jeudan partiets bygning i 

Nyhavn i Københavns centrum, 

og Hovedkontoret vil fra denne 

dato bo til leje i bygningen. Salget 

af ejendommen, som har været i 

partiets besiddelse siden 1996, 

sker som følge af forretningsud-

valgets beslutning om at styrke 

partiets samlede økonomiske 

fleksibilitet og råderum.

Har du personlige ressourcer, udstråling og smittende engagement, er du geografisk mobil 
og kan du argumentere for Konservatives synspunkter i forskellige medier, på gader og til 
debatmøder, er du måske den folketingskandidat, vi søger til en af vores resterende ledige 
opstillingskredse. Hvis du vil vide mere om mulighederne, skal du kontakte HR- og Uddan-
nelseskonsulent Helle Pilemann på tlf.: 33 13 41 40 eller på mail hp@konservative.dk

Konservative søger folketingskandidater til ledige kredse

SøGES: Frivillige til den landsdækkende kampagne
Vi mangler frivillige til den landsdækkende kampagne, som sættes i gang, når valget 
udskrives. Vi kan bruge dig, hvis 
• du brænder for at arbejde med events eller PR, 
• du kan lide at møde mange mennesker, 
• du engageres af udfordringer, indflydelse og unikke oplevelser,
•  du er frisk på at skulle landet rundt og være på lige fra valgets    

udskrivelse og til valgfesten rinder ud. 
Så er det nu, du skal give dig til kende. Ansøg nu og skriv lidt om dig selv til organisations-
konsulent Peter Mark Lundberg på e-mail pml@konservative.dk.

Informer os!
er du flyttet, eller har 

du fået ny mailadresse? 
Husk 

at give Hovedkontoret 
besked via mail på: 

medlem@konservative.dk.
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interview

lene espersen 

hvad er formålet 
med indsatsen i 
Libyen? 
Formålet med 

indsatsen i Libyen er at beskytte ci-
vilbefolkningen mod Gadaffis 
overgreb. 
Derfor vedtog Sikkerhedsrådet 17. 
marts – på anmodning fra Den 
arabiske Liga – en resolution i Fn’s 
Sikkerhedsråd med det formål at 
beskytte den civile befolkning. re-
solutionen indebar blandt andet et 
flyveforbud over Libyen, og man ap-
pellerede til Fn’s medlemslande om 
at yde bidrag til at håndhæve 
forbuddet. Den danske regering fik 
inden for ét døgn historisk 
opbakning fra et enigt Folketing til 
at yde dansk støtte til indsatsen 
(som jo ud over et flyveforbud også 
giver mandat til at anvende militære 
magtmidler, men ikke indsættelse 
af egentlige landtropper på libysk 
jord). 

hvorfor er Danmark gået 
med i koalitionen? Kunne 
vi ikke blande os uden om? 

Målet med Danmarks engagement i 

STraTEGI 
For DanMarKS 
EnGaGEMEnT I LIBYEn 
Regeringen offentliggjorde 27. april 2011 strategien for 
Danmarks engagement i Libyen. Målet med Danmarks engage-
ment er først og fremmest at standse vold og overgreb imod 
civile og sikre, at befolkningen får adgang til humanitær hjælp. 
samtidig vil Danmark arbejde for, at det libyske folk selv kan 
bestemme deres egen fremtid. Derfor støttes også en politisk 
proces, som gennem dialog skal lede til politiske reformer, der 
kan føre til en fredelig og demokratisk fremtid for Libyen. Re-
geringen ønsker, at et stærkt og samlet Libyen skal blive en 
positiv kraft i regionen og bidrage til stabilitet på det afrikan-
ske kontinent og i Middelhavsregionen. 

Der er fire hovedspor i den danske indsats 
1.  Et politisk 
2. Et militært 
3. Et humanitært 
4. Langsigtet stabilisering 
www.um.dk

Hvad er danmarks og eu´s rolle 
i libyen nu og i fremtiden? 

 SPØRgSMÅL 
TIL UDENRIgSMINISTER 
 LENE ESPERSEN 
 oM LIByEN

Libyen er først og fremmest at standse 
vold og overgreb mod civile og sikre, at 
befolkningen får adgang til humanitær 
hjælp. Det er en del af vores udenrigs-
politiske forpligtelse, at vi er med til at 
tage ansvar og sætte ind over for de 
trusler, der opstår rundt om i verden. 
Vi ønsker fra dansk side, at det libyske 
folk selv kan bestemme deres fremtid. 
Derfor deltager vi ud over med det 
militære bidrag også i den politiske 
proces med dialog og sanktioner, som 
skal føre til politiske reformer. rege-
ringen har et stærkt ønske om, at et de-
mokratisk Libyen kan blive en positiv 
kraft i regionen og bidrage til stabilitet 
på det afrikanske kontinent og for den 
sags skyld i resten af verden. 

Kan naTo og dets 
partnere vinde 
krigen? 
Som jeg tidligere 
har sagt, er det 

desværre ikke nogen weekendtur, vi er 
taget ud på. Gadaffi råder over en ikke 
ubetydelig militær styrke, og han har 
lejesoldater til at udføre det beskidte 
arbejde. Formålet med indsatsen er at 
beskytte civilbefolkningen, og den er 

fortsat i høj grad truet af Gadaffi. rege-
ringen har for kort tid siden i tæt sam-
arbejde med Folketingets partier – 
minus Enhedslisten – vedtaget en 
strategi for vores indsats i Libyen. Det 
er aftalt, at vi senest efter tre måneder 
tager strategien op til overvejelse. Jeg 
mener ikke, at Gadaffi har nogen legiti-
mitet som leder af Libyen, men det er i 
sidste ende op til det libyske folk at 
bestemme deres ledere.  

Du har flere gange omtalt 
”de to spor” – et politisk og et 
militært – hvad er vigtigst? 

Det er nødvendigt at forfølge begge 
spor. Først et militært spor, der har til 
formål at beskytte civilbefolkningen. 
Men vi har også behov for et politisk 
spor, hvis vi skal lægge maksimalt pres 
på, for at få en løsning på konflikten. 
Det kræver politik og ikke militær 
magt. Derfor har den militære indsats 
fået følgeskab af politiske sanktioner – 
våbenembargo, indefrysning af midler 
og rejseforbud for personer med nær 
tilknytning til det libyske regime. og 
derfor arbejder jeg for at få sat ekstra 
skub på den politiske proces og sørge 
for, at vi er i dialog med de libyske op-

positionskræfter, som ønsker en de-
mokratisk udvikling i Libyen. Danmark 
er et af en ganske lille håndfuld lande, 
som har sendt en særlig udsending til 
Benghazi – og samtidig har vi sæde i 
den internationale kontaktgruppe, 
som arbejder for at løse Libyens 
problemer – nu og på lang sigt.  

Bør vi forsyne 
oprørerne med 
våben for at styrke 
dem i kampen mod 
Gaddafi? 

Fra dansk side har vi meget klart sagt, 
at vi ikke ønsker at blive en aktiv part i 
en borgerkrig. Vi er militært til stede i 
Libyen for at beskytte civilbefolknin-
gen, og jeg har meget klart meldt ud, at 
Danmark ikke ønsker at forsyne op-
rørsgrupperne med våben. Det ville 
være et meget drastisk skridt, og det 
ville ikke være fremmende for en 
fredelig løsning på konflikten - 
tværtimod. 

Kan man forestille sig et todelt 
Libyen? 

Det er klart, at hvis der kommer en vå-
benhvile mellem oprørerne i det østlige 

Libyen på den ene side, og Gadaffi og 
hans støtter på den anden side, der 
kontrollerer den vestlige del af landet 
omkring Tripoli, udgør det en reel 
risiko for en fastfrysning af positioner-
ne, som kan betyde en de facto 
opdeling af landet. Vi har absolut ingen 
interesse i et todelt Libyen, hvor 
Gadaffi fortsat regerer den ene del, så 
vi vil arbejde benhårdt for en demokra-
tisk udvikling af et samlet Libyen. For-
håbentlig vil det stærke internationale 
pres og de politiske sanktioner overbe-
vise Gadaffi om, at han er totalt isoleret , 
og at der ikke er perspektiver i at 
forfølge en opsplitning. 

hvordan samarbej-
der Danmark med 
den libyske opposi-
tion? 

Vi har fra dansk side særlig kontakt til 
Det nationale overgangsråd (TnC), 
som lige nu fremstår som den politiske 
aktør, der har størst potentiale til at 
skabe en positiv politisk udvikling i 
landet. TnC har det erklærede mål og 
har fremlagt en plan frem mod frie 
valg, en forfatning, politiske partier og 
ytringsfrihed, så det kan vi kun slutte 

op om. Der er dog også andre 
politiske aktører, som det vil være 
vigtigt at få inddraget. 

hvor længe skal vi være 
i Libyen? 
Til civilbefolkningen er 

sikker, og vi har bidraget til en 
politisk løsning i Libyen – sådan som 
opgaven er stillet i Fn-resolution 
1973.   

Slipper vi af med Gaddafi? 
Jeg kan ikke forestille mig, 

at der er en rolle for Gadaffi at spille i 
et reformeret Libyen. 

Er et demokratisk 
Libyen realistisk? 
Ja, men det kommer 
jo ikke til at ske fra 

den ene dag til den anden. Der er 
ingen demokratisk struktur i Libyen 
i dag – der skal opbygges institutio-
ner, etableres et retsvæsen, 
opbygges fri presse osv. Men ved at 
understøtte de demokratiske 
kræfter i landet kan vi være med til 
at fremme en demokratisk proces i et 
forsonet Libyen. 
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udenrigsminister Lene Espersen, statsminister Lars Løkke 
Rasmussen og forsvarsminister Gitte Lillelund Bech på fælles 
pressemøde i statsministeriet, hvor regeringen fremlagde et 
forslag i Folketinget om, at Danmark deltager i en militær 
aktion mod det libyske regime under Muammar Gaddafi.

tekst ida ruge-andersen   foto scanpix
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Ønsker du at deltage i 
konkurrencen om et af 
tre eksemplarer  af 
bogen ’11 Konserva-
tive tænkere’, udgivet 
af CEpOs, indsend da 
kodeordet på mail til 
info@konservative.dk 
med angivelse af kon-
taktoplysninger. skriv 
’C-kryds’ i emnelinjen. 

Der trækkes lod 
blandt de indsendte 
svar fredag den 17. 
juni 2011. Vinderne 
offentliggøres i næste 
nummer af politisk 
Horisont. Vinderne får 
direkte besked. 

C
-kryds

kryds & tværs

 Torsdag d. 28. april 2011 gik partiet i 
luften med en helt ny hjemmeside.
Der tale om en helt ny hjemmeside i et 

mere moderne og let design end den foregå-
ende. Indholdsmæssigt vil man også erfare, at 
informationerne er lettere tilgængelige, end 
vi hidtil har kendt det, så man ved ganske få 

Det nye konservative.dk er i luften!

tekst mikkel hauschildt ny hjemmeside

konservative.dk

Der indkaldes hermed til Landsråd 2011.

Landsrådet afholdes lørdag d. 1 og søndag d. 2 oktober 2011 i MCH Herning Kongrescenter, 
Østergade 37, 7400 Herning
 
Forslag til behandling på landsrådet skal være fremsendt til Hovedkontoret på e-mail 
lr11@konservative.dk, senest den 1. august 2011 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.

Indkaldelse til 
Landsråd 2011

klik med musen finder frem til de ønskede op-
lysninger.

Hjemmesiden vil i første omgang være i en 
“Version 0.9”, som betyder, at der eksempel 
ikke er nogen kalender på hjemmesiden, 
ligesom visse specialfunktioner vil være slået 
fra. Disse ting er på plads, når den endelige 

version 1.0 lanceres senere på året. Bemærk 
også, at der under de forventede tre ugers 
valgkamp i forbindelse med folketingvalget 
vil blive lanceret en særskilt kampagnehjem-
meside med 100 procent fokus på kandidater 
og partiets mærkesager.
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Folkemødet 2011 er Danmarks  
første politiske festival, inspireret 
af Almedalsugen på Gotland, hvor 
11.000 politisk interesserede del
tager hvert år. Folkemødet åbner  
15. juni og lukker 18. juni og foregår  
i Allinge på Bornholm.

Allinge

Klostergaarden

Gæst
giveren

Allinge 
Havn

Danchells 
debattelt

Danchells 
talerstol

Kommer du  
til fætter-kusinefest  

på Bornholm?

Holdninger,  
 humor  

& hornmusik
Madsen i clinch med  

erhvervslivet

Allinge 
Røgeri

Det gør vi. Og vi vil gøre vores til at skabe debat 
om erhvervspolitik, vækst og uddannelse, når 

politikere og erhvervsliv mødes på ølkassen 
hos os i Klostergaarden. Vi ses!  

di.dk/folkemødet

ID-nummer 42441


