Politisk Horisont
Nr. 2

• Juni 2008

Læs om
Formandsmødet
Per Stig Møller om terror
Den konservative problemknuser
- Portræt af Mads Lebech
og meget mere…
Tema: Danmarks deltagelse i Afghanistan

Fred og Frihed
Interview: Korporal Shan Højgaard er
netop hjemvendt fra Afghanistan

2 / Leder

Politisk
Horisont
Ansvarshavende redaktør
Morten Bangsgaard
Redaktør
Frank Korsholm
I redaktionen
Alexander Tolstrup
Birgitte Bentzen
Birgitte Vinding
Helle Pilemann
Henrik Weiglin
Henrik Winther
Lars Wonsild Pedersen
Marie Louise
Thorstensen
Peter Rejnholdt Petersen
René Gyldensten
Tina González-Schelbeck
Politisk Horisont
Det Konservative
Folkeparti
Nyhavn 4
1051 København K

Vi skal bekæmpe
terrortruslen
Med Berlin murens fald i 1989 forsvandt også den
direkte militære trussel imod Danmark. Dermed
skulle det danske forsvar redefinere sig selv, så hovedopgaven blev flyttet fra at forsvare Danmarks
grænser til i stedet at skulle løse en række internationale fredsopgaver. Det er en ny aktivistisk
forsvars- og udenrigspolitik, som vi Konservative
støttede op igennem 1990’erne, og som den borgerlige regering med vores helhjertede støtte har
videreført i det nye årtusinde.
Danske soldater har deltaget i missioner i Kosovo,
Mellemøsten, Afrika og senest Afghanistan, hvor
opgaven består i at stabilisere landet ved at holde
det islamistiske Taliban-styre væk, træning af lokale
sikkerhedsstyrker og ikke mindst bidrage til den økonomiske genopbygning.
Vi har desværre lidt tab i både Irak og Afghanistan, hvor over 20 mand har betalt den ultimative
pris. Det tab, deres familier har lidt, kan aldrig
opvejes, men i midt sorgen er det vigtigt at forstå,
at soldaterne har været med til at gøre en positiv
forskel.
De har kæmpet for demokrati – og selv om
demokrati og økonomisk fremgang ikke i sig selv er
garantier imod terrorisme, så er der alligevel bred
enighed om, at demokratier er de bedste værn imod
folkemord og massive flygtningestrømme lige som

demokratiske lande er mere ivrige efter at slå ned
på organiseret kriminalitet og terrorvirksomhed.
Vi ved, at Afghanistan under Taliban var en terrorist-rede. At landet husede Osama Bin Laden, og at
Taliban stadig kæmper for at få fodfæste, så de kan
uddanne nye terrorrister og angribe vestlige mål. De
mere end 1000 danske mænd og kvinder, som p.t.
sætter livet på spil i Afghanistan, kæmper derfor
dagligt for vores sikkerhed og tryghed. De kæmper
for, at vores familier og vores børn kan vokse op
uden risiko for bomber i metroen, busser, fly og
andre steder, hvor terroristerne prøver at slå til.
Kampen for demokrati i Afghanistan og i andre
uroområder i verden vindes ikke fra den ene dag
til den anden. Derfor er det heller ikke seriøst at
sætte udløbsdato for de danske soldaters deltagelse, sådan som dele af oppositionen har foreslået.
Soldaterne har således ikke brug for, at der
rejses tvivl om nytten af deres indsats. De har brug
for fuld støtte og opbakning hjemmefra. Den har de
ubetinget fra Det Konservative Folkeparti.
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Vi er afhængige af
hinanden på liv og død
Korporal Shan Højgaard er en af de mange danske
soldater, der har gjort tjeneste i indtil flere af verdens
brændpunkter. Han er netop vendt hjem efter seks
måneder i Afghanistan, hvor han gjorde tjeneste i
panserinfanteriet. Vi talte med ham og to af hans venner
fra Den Kgl. Livgarde om livet som soldat – en tilværelse
der for dem er et arbejde som så meget andet.

”F

orsvaret herhjemme er jo én stor træningslejr. Man øver og træner for på et
tidspunkt at kunne løse svære opgaver
– men man skal uden for landets grænser for
at afprøve de kvalifikationer, man har tillært
sig. Det svarer jo til, at en tømrerlærling har
lært sig et håndværk for så efterfølgende at
kunne bygge et hus,” siger Shan, men tilføjer
dog – ”Det er næsten det samme, men selvfølgelig lidt mere ekstremt”.
Netop det ekstreme har en stor betydning
for Shans karrierevalg.

Adrenalinjunkie
”Skal man sammenligne det med noget, så
svarer det nok lidt til dem, der har en ekstrem
hobby. Hvorfor springer faldskærmsudspringeren ud af en flyver? Hvorfor kører skiløberen
ned ad de stejleste bjergsider? Hvorfor gør de
det? Jeg er en adrenalinjunkie. Jeg kan godt
lide at være på – og helst dér hvor der sker
noget. At blive bekræftet i det jeg laver på en
lidt ekstrem måde - det er en personlig tilfredsstillelse. Dernæst er det fantastisk at
komme så tæt på dem, man arbejder sammen
med. Man kommer tæt ind på livet af
hinanden. Det er guld værd – sådan et sammenhold finder du ikke andre steder. Vi er
afhængige af hinanden på liv og død”
Udover Afghanistan har Shan tidligere
været udstationeret, to gange seks måneder i
Kosovo, i henholdsvis 2004 og 2006 – så fra
tid til anden har han overvejet, om det er det
hele værd.
”Det er jo det liv, jeg har valgt. Men lad
mig være ærlig, der er da tidspunkter, hvor
man tænker – er det det hele værd? Det kan
eksempelvis være opgaver, hvor man måske
ikke helt forstår den dybereliggende mening.
Dér tænker man, det er sgu for dumt det her,

hvorfor gør jeg det? Men når jeg så træder
tilbage og ser på de seks måneder i Afghanistan, ja så er jeg ikke i tvivl om, at jeg har
gjort det rigtige.”
Efter seks måneder i Afghanistan er han
heller ikke i tvivl om, at det lokale arbejde for
civilbefolkningen har stor betydning – og er et
af de væsentligste succeskriterier.
”Målet for mig er, at jeg føler, at jeg med
min tilstedeværelse har været med til at
give civilbefolkningen i Afghanistan en bedre
hverdag. Når jeg beskytter civile - eller når
jeg beskytter nogen mod at blive udnyttet
af Taleban – og jeg kan konstatere, at vi har
fordrevet Taleban fra store områder. Ja, det
er klart succeskriteriet for mig. Det er alt
sammen et skridt på vejen.”
Det har også en ganske særlig og personlig
betydning for Shan, at det går fremad/i den
rigtige retning for Afghanistan og for civilbefolkningen.
”Jeg er halvt afghaner og halvt færing. Det
var min far, der synes, at jeg skulle hedde Shan.
Det er et gammelt persisk navn – det var det
alle kongerne hed. Og det synes han så også
var et passende navn til mig. Det er jeg jo
meget glad for. Så det faktum, at jeg har været
udstationeret i Afghanistan, det passer min far
helt fint, for han forlod jo Afghanistan og tog til
Pakistan – netop pga. urolighederne op gennem
1970´erne.”
Selvom Shan personligt føler, at han har valgt
det rigtige, og at missionen i Afghanistan gør en
forskel - så er det ikke altid, at andre hjemme i
Danmark deler den samme opfattelse.
”Det sker jo en gang imellem, at der skrives
ting i pressen, hvor det, vi laver, ikke bliver
værdsat. Det sætter da tankerne i gang, det er
der ingen tvivl om. Så ja, det kan da bestemt
være forstyrrende, når man hører, at hjemme

Udover Afghanistan har
Shan Højgaard tidligere
været udstationeret, to
gange seks måneder i
Kosovo, i henholdsvis
2004 og 2006

i Danmark, der synes man, at det vi laver, det
er en dårlig idé. Det er ikke noget, man er glad
for, og selvfølgelig påvirker det én i større eller
mindre grad – ingen tvivl om det.”

Strejke er mytteri – og det medfører
fængselsstraf
”Der er mange ting, der kan gøres bedre for
soldaterne i Afghanistan. Herhjemme har vi
jo for tiden mange offentligt ansatte, der
strejker. Det gør man af gode grunde ikke i
militæret – for så kaldes det mytteri, og det
medfører fængselsstraf. Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke har en holdning
til den slags herinde i forsvaret. Økonomisk
set bliver vi ganske enkelt ikke tilgodeset
godt nok – især når man ser på den risiko, vi
løber. Og det er da alt sammen med til, at
det bliver sværere at rekruttere folk nok til
udsendelser. Man skulle seriøst overveje
skattefrihed til udsendte soldater. Hvorfor
honorerer man så mange andre erhverv med
skattefrihed, når man ikke gør det for
soldater? Og hvorfor kan svenskerne og nordmændene finde ud af det, når vi ikke kan?”
Selvom Shan i løbet af det seneste år både
er blevet gift og er blevet far, så er han ikke
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et sekund i tvivl om, hvorvidt han skal af sted
igen eller ej.
”Der er ingen tvivl. Vælger man at blive i
forsvaret, så skal man også af sted. Det må
man indstille sig på – både mentalt og fysisk.
Jeg ser selvfølgelig venner og familie en del
op til en udsendelse. Og derudover sørger jeg
for alt det praktiske – testamente og alle de
kedelige ting, man skal se i øjnene, hver gang
man skal af sted. Men det vigtigste er trods
alt, at man har baglandet i orden – hvilket jeg
heldigvis har. Min kone bakker mig 100 % op,

uddelegerede, og ja han havde nok været lidt
på nakken af os i en periode. Men vi fik en snak
om det, og blev alle overraskede over, hvor
konstruktivt man kan tale sig til rette – også
selvom man er tæt på begivenhedernes gang.
Og vi kom faktisk styrket ud af det.”

Det er lidt af en rus
”Vi lå i kamp i en lille by – vi lå ved en flod. Vi
havde ikke konstateret Taleban – endnu. Men
pludselig blev der altså skudt henover hovedet
på os,” forklarer Persson, og beskriver en af de

”Vi kan pludselig se en talebaner komme løbende med en raketdreven RPG. Jeg tager sigte,
men i det øjeblik det sker, fejler mit våben.
og det betyder alt.”
Hans Kristian Bruus og Persson har begge
været under Shans kommando i Afghanistan.
De fortæller, at fællesskabet og de tætte bånd
betyder alt for at kunne overleve de enkelte
missioner.
Man oplever hinanden på godt og ondt,”
fortæller Bruus. ”Jeg husker en situation, hvor
gruppen har haft forskellige opgaver, som Shan

situationer, hvor de sammen med Shan var
meget tæt på at blive ramt.
”Vi kan pludselig se en talebaner komme
løbende med en raketdreven RPG. Jeg tager
sigte, men i det øjeblik det sker, fejler mit
våben. Heldigvis var armeringsafstanden
ikke stor nok til, at han kunne ramme vores
gruppe, men granaten fløj lige hen over vores
hoveder, så det var meget tæt på.”

”Det kan godt lyde sådan lidt Hollywoodagtigt,” siger Shan og fortæller videre om de
intense oplevelser. ”Man bliver så lettet over,
at der ikke skete noget, at man rent faktisk
begynder at grine. Det er faktisk den reaktion,
der kommer. Man er bare så lykkelig for, at
der ikke skete noget – det er lidt af en rus, det
er det sgu.”
Shan, Bruus og Persson skal i dag mødes
med de ca. 200 andre soldater, der kom hjem
fra Afghanistan i februar. Forsvaret sørger for,
at der jævnligt er den slags arrangementer.
De understreger alle tre vigtigheden af, at
man mødes, ser hinanden i øjnene – og taler
om den fælles tid i den sandfarvede uniform.
Et job, ingen af dem ville undvære – et job,
som andre aldrig helt kommer til at forstå.
Her meget præcist udtrykt af korporal – snart
sergent – Shan Højgaard:
”Man knytter tætte bånd, når man er af
sted. Lønnen er dårlig, udstyret mangler,
arbejdsvilkårene er elendige – men vi har
hinanden!”

tekst
foto

René Gyldensten
Peter Sørensen/Das Büro
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Kampen for fred
Danmark er i krig, i krig mod terrorisme. Fjenden i Afghanistan er Taleban og andre
oprørsgrupper. Danske soldater har været i Afghanistan siden januar 2002. Femten
soldater har betalt den dyreste pris i form af deres liv. Tre soldater blev lige før pinse
lettere såret, da en mandskabsvogn blev ramt af en eksplosion i Helmand-provinsen.

U

denrigsminister Per Stig Møller
fortæller om den danske strategi i
Afghanistan, det internationale engagement i landet og om prisen, der betales for
en aktiv udenrigspolitik i kampen mod terrorisme og dermed kampen for sikkerhed og
tryghed i den vestlige verden.
Er prisen for at deltage aktivt i Afghanistan for høj?
Der er ingen tvivl om, at vi fra dansk side har
lidt meget store tab. Det er forfærdeligt at
modtage nyheder om tab fra Afghanistan. Det
er kun en ringe trøst for de efterladte, at soldaterne hver eneste dag er et uundværligt
forsvar for vores frihedsrettigheder og for
frihed og demokrati. Men det er en vigtig og
uvurderlig kamp, de kæmper for os alle.
Hvorfor er det så vigtigt, at vi er i Afghanistan?
Terrortruslen står og tårner sig op på negativsiden af globaliseringens regnestykke. På den
måde handler det internationale engagement i
Afghanistan mest af alt om vores egen,
Danmarks og Vestens sikkerhed. Vi har forpligtet os ti1 en langsigtet indsats i Afghanistan. Det er vigtigt for at forhindre, at landet

Den danske bataljon
De danske soldater i Afghanistan er en del
af ISAF styrken. Styrken har til formål at
sikre en stabil udvikling sammen med Afghanistans nye regering. I dag er der
danske soldater i hovedstaden Kabul,
samt i det nordlige, det vestlige og det
sydlige Afghanistan. Det danske styrkebidrag i de sydlige provinser er bygget op
om den danske bataljon (også kaldet
Danish Battle Group), der danner Stabilisation & Security Group 3 (SSG 3), og som
indgår under den britisk-ledede Task Force
Helmand sammen med fire andre SSG’er.
Task Force Helmand har soldater fra Storbritannien, Canada, Holland, Danmark,
Estland, Tjekkiet og Jordan. De danske
soldater er udstationeret under NATOkommando. Netop Afghanistan var højt på
dagsordenen på NATO topmødet i
Bukarest den 2.-4. april 2008.

igen bliver fristed for terrorister. Målet er at
stabilisere Afghanistan, så den demokratisk
valgte regering bliver herre i eget hus, og
forhindre, at landet igen overtages af fundamentalister, som beskytter og fremmer terror.
Stabiliseringen holder kun, hvis der samtidigt
sikres bedre levevilkår, menneskerettigheder
og demokrati for den afghanske befolkning.
Det bidrager Danmark til.
Hvad er de væsentligste resultater, vi har
opnået i Afghanistan?
Menneskerettigheder er sikret i forfatningen.
Med dansk støtte er der oprettet en
uafhængig national menneskerettighedskommission, der har til formål at fremme og
beskytte menneskerettigheder. Der har været
afholdt internationalt anerkendte valg. Unge
får nu en uddannelse, som betyder, at de
kommer ind til byerne eller landsbyerne og
tjener penge som håndværkere i stedet for kun
at have det gamle familieerhverv, nemlig opiumsproduktionen. I 2001 havde ni pct. af befolkningen – fortrinsvis mænd – adgang til
læge. I dag har 82 pct. af befolkningen
adgang til basale sundhedsydelser. Hospitaler
fungerer, og der er gjort væsentlige fremskridt
i opgøret med diskriminationen af kvinder i
sundhedsvæsenet. Samtidig hjælper vi med at
bekæmpe opiumsøkonomien ved at give bloktilskud til udviklingsprojekter i landsbyerne, så
der skabes andre indkomstmuligheder.
Opiumsdyrkningen er vel netop en af de
helt store udfordringer?
Ja, produktionen af opium er et kæmpe
problem i Afghanistan, især i Helmand. Det er
Talebans indtægtskilde nr. 1. Bekæmpelse af
opiumsøkonomien kræver en bred indsats.
Den skal være koordineret af den afghanske
regering og med Storbritannien, der koordinerer den internationale indsats. Produktionen er
desværre steget med 17 pct. i syd.. Men der er
også tendenser, der peger i den modsatte
retning. I det centrale og nordlige Afghanistan
er produktionen faldet. Dyrkning af opium
hænger tæt sammen med en ustabil sikkerhedssituation. Effektiv myndighedsudøvelse i
samspil med målrettede bistandsprogrammer
har mindsket arealet med opiumsvalmuer i det
nordlige og centrale Afghanistan. Fra 2006 til
2007 er dobbelt så mange provinser blevet
opiumsfrie. Nu er der 13 opiumsfrie provinser.

Vi er altså med til at støtte alternative
former for produktion?
Vi støtter alternative former for produktion
netop gennem bloktilskuddet. Ud af landets
24.000 landsbyer har 18.000 landsbyer fået
blokbevillinger til udviklingsprojekter som de
selv kan beslutte. De bliver blandt andet brugt
på infrastrukturen. Det nytter jo ingenting, at
der dyrkes frugt, hvis frugten når at rådne
inden den når frem til byen, hvor den skal
sælges. Så det er meget vigtigt. Samtidig er
der mikrokreditterne, som er en direkte støtte
til, at afghanerne kan komme i gang med en
produktion af noget andet end opium.
400.000 afghanere, hvoraf de 80 pct. er
kvinder, har fået finansiering af mikrolån til
etablering af små virksomheder.
Hvad gør vi for, at flere får en uddannelse
i Afghanistan?
Danmark har ydet et væsentligt bidrag via
opførelse af 23 skoler, udvikling af pensum og
trykning af mere end 23 millioner skolebøger.
Flere får nu en uddannelse. Før Vesten gik ind
i landet gik kun en million børn i skole – og
ingen piger. Nu er det seks millioner, hvoraf de
to millioner er piger. Der er på den måde virkemidler med hensyn til at forbedre fremtiden
og på direkte niveau over for de større med
hensyn til uddannelse og håndværksuddannelse. Flere uddannede afghanere betyder, at
befolkningen skubbes væk fra den binding til
opiumsproduktionen, som har været det
eneste levebrød gennem generationer.
Hvordan vil den nye Afghanistan-strategi
for 2008-2012 fortsætte den langsigtede strategi for fred, frihed og demokrati
i Afghanistan, og er det overhovedet realistisk at nå til enighed?
Vi skal nok nå frem til et resultat. Forligspartierne er enige i, at Taleban skal nedkæmpes.
Men det skal i fremtiden ske mere og mere
med afghanske styrker. Lige nu er det os, der
har fronten. Samtidig er det vigtigt at uddanne
og træne afghanske soldater, så de kan
overtage vores position. Det er også NATOs
strategi. Den afghanske hær deltager mere og
mere i operationer sammen med eller støttet
af ISAF. Men de afghanske soldater mangler
uddannelse og materiel, så der er en del at
gøre i den forbindelse. Også politiet skal
styrkes. Danmark har derfor udsendt 6 politi-
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folk, der skal være med til at træne ledelsen
af det afghanske politi. Meningen er, at de
afghanske sikkerhedsstyrker skal overtage hele
ansvaret for sikkerheden i de danske soldaters
operationsområde.
Hvordan er samspillet mellem den
nationale strategi for Afghanistan og
NATOs strategi?
På det seneste NATO topmøde var Afghanistan højt på dagsordenen. NATO har i forvejen
37.000 NATO-soldater i Afghanistan, og
landene enedes om at sende flere soldater til
Afghanistan. Frankrig forpligtede sig til at
sende flere soldater til det østlige Afghanistan.
Det drejer sig om en fransk bataljon, som skal
erstatte amerikanske styrker, der i stedet vil
blive sendt til den sydlige og urolige del af
landet. NATOs strategi lægger vægt på den
tætte koordinering mellem de civile og
militære indsatser, som udvikledes af
Danmark. Det er også udgangspunktet for den
afghanske udviklingsstrategi. Varig stabilitet
kan ikke opnås uden genopbygning af det
afghanske samfund, og genopbygningen kan
ikke finde sted, uden at sikkerheden er øget. I
den nordlige del af landet er der allerede skabt
så megen stabilitet, at genopbygningen er i
fuld gang, men i den sydlige del, hvor de
danske soldater er udstationeret, er der stadig
store udfordringer.

Terror og Islam
Terrortruslen fra fundamentalistiske
muslimske stater tårner sig op på negativsiden af globaliseringens regnestykke. Er
dette lighedstegn mellem islam og terror
berettiget?
Terror er desværre de senere år blevet
forbundet meget direkte med den muslimske
verden. Og uanset hvad, må det accepteres,
at en stor del af den nuværende terrorvirksomhed har sit udspring her. Årsagerne er mange.
Men en hovedfaktor er den værdikamp, der
finder sted internt i mange muslimske stater.
Som påpeget af den franske Islam-professor
Gilles Kepel går brydningerne på, hvilken rolle
og identitet muslimerne skal påtage sig i
forhold til den vestlige verden. I den kamp
forsøger islamismen – den totalitære, altså
ikke den moderate - at sælge befolkningerne
Huntingtons triste fortælling om civilisationernes sammenstød – vel at mærke med Vesten
som aggressor. Vores indsats i Irak, Afghanistan og i forhold til Mellemøstkonflikten gøres
til en vestlig kristen-zionistisk krig mod Islam.
Men den blindgyde vil vi ikke lokkes ind i! Det
vil de moderate heller ikke. Det må vi finde
politikken til at undgå. For at medvirke til at
forhindre ”civilisationernes sammenstød”
udviklede vi fra 2003 netop ”det arabiske
initiativ”, som skal fremme udviklingen i den
muslimske verden og samarbejdet med de
moderate kræfter, der jo vil standse terrorismen, og som selv er ofre for denne.

Kan vesten og de arabiske lande samarbejde i kampen mod terror, og kan vi i
fællesskab bekæmpe myter og vrang-billeder i begge lejre?
Ja, helt afgjort! Vi har i Vesten og i de arabiske
lande en fælles interesse i at modarbejde
sådanne vrang-billeder. Vi har en fælles
interesse i at forhindre, at fanatikernes
udlægning af verden, der gør terroren til en
værdimæssig og forpligtende forsvarskamp,
bliver den dominerende fortælling for manden
på gaden i den muslimske verden. Derfor er
Danmark gået med i Alliance of Civilizations
under FN - grundlagt mellem Spanien og
Tyrkiet. De ideologisk drevne terrorister er
desværre nok uden for terapeutisk rækkevidde.
Dem kan man ikke lave kompromisser med.
Over for dem er det kun den hårde magt, der
batter, men i forhold til at inddæmme den
folkelige opbakning til terror og den historiefortælling, der søges fremmet og fremprovokeret
herigennem, er vi nødt til også at sætte ind
med ”soft power”.
Hvad mener du med ”soft power”?
Harvard-professoren Joseph S. Nye har i sin
bog ”Soft Power: The Means to Success in
World Politics” fra 2004 fastslået, hvordan
der med globaliseringen følger øget betydning
og gennemslagskraft af ”soft power” som supplement til de traditionelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske instrumenter. Med ”soft power”
kan man påvirke hjerter og sind, mens ”hard
power” retter sig mod hjerner og forstand.
Her har et lille land en komparativ fordel,
som store lande med stormagtsinteresser og
en kolonifortid ikke har. Det betyder ikke, at
man dermed smider ”hard power” ud af sin
værktøjskasse. Det vil fortsat være nødvendigt – når den såkaldt ”bløde” tilgang ikke

slår til – at benytte det ”hårde” kontinuum af
instrumenter, der rækker fra sanktioner til i
yderste konsekvens militære midler. Man kan
også sige, at uden ”hard power” vil andre med
deres ”hard power” slå vores ”soft power” ud.
Det er jo, hvad vi oplever i kampen mod den
fanatiske islamisme. Den er som alle totalitære bevægelser utopisk og vil lave alting om,
så det hele passer til et ideologisk mål. Dens
modstykke er dem, der bare vil bevare alting,
som det er. Men intet bevares, som det er,
for verden er i stadig bevægelse: Alting flyder,
som Heraklit sagde.
Derfor må en realistisk arbejdsmetode
knytte an til Kants ”praktisk fornufts mådeholdne program”, som han kaldte det.
Dette hverken afviser en stræben mod bedre
tilstande eller en forpligtelse over for forholdene som de er. Jeg har selv tidligere udtrykt det
således, at den ”…demokratiske eller relative
utopist overtager verden, som den er”. Det
kan man også kalde idealistisk pragmatisme,
og det indebærer tillige, at man i stedet for at
banke folk til fornuft i stadig højere grad må
forsøge at ændre udviklingen inden for andre
stater – gennem gode eksempler, støtte til
NGO’er, menneskerettigheder, kvindebevægelser, målrettet bistand, økonomisk samarbejde osv.
Nogle gange vil det være nødvendigt at
anvende magt for at opnå sine mål. Det
er også indebyrden af det højtidelige løfte,
verden afgav FN i fjor om ”Responsibility to
Protect”. Som Karl Popper har påpeget, må
tolerancen have sine grænser. Hvis tolerancen
er tolerant over for intolerancen, vil intolerancen ombringe tolerancen.
tekst
foto
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diskutere dette emne. Clinton beskylder
Obama for at være en international novice, der
ikke har nogen erfaring på den udenrigspolitiske scene, hvorimod hun som førstedame fik
mulighed for at se verdens brændpunkter fra
frontlinjen sammen med sin mand. Det virker
lidt som billige point. Obama har en skarp
analytisk hjerne, og han ved lige så meget
som Clinton om udenrigspolitik, der i denne
sag pynter sig med lånte fjer.

USA og krigen
mod terror

- set med konservative briller

Politisk Horisont har talt med den konservative
udenrigspolitiske ordfører, Tom Behnke, om det amerikanske
præsidentvalg og kandidaternes syn på kampen mod terror,
tilbagetrækning fra Irak og krigen i Afghanistan.
Kan valget afgøre, hvornår krigen i Irak
slutter?
Ja, det kan man godt sige, men det er lidt
mere kompliceret. De demokratiske kandidater
har talt om en relativ hurtig tilbagetrækning,
mens McCain har sagt, at man skal blive der,
indtil situationen er under kontrol.
Vinder demokraterne, vil tropperne blive
trukket hjem, men det vil jo ikke forbedre situationen i Irak, hvor den demokratisk valgte
regering vil få svært ved at opretholde ro og
orden alene. De demokratiske kandidater
må komme med en mere realistisk tilbagetrækningsplan, men man skal også se deres

holdninger ud fra deres kernevælgeres syn på
krig. Størstedelen af de demokratiske vælgere
støtter ikke krigen i Irak, mens relativt flere republikanske vælgere støtter krigen i Irak, idet
de ser den som vigtig i krigen mod terror.
Det leder mig til det næste spørgsmål.
Hvor står de demokratiske kandidater i
forhold til kampen mod terror?
Alle amerikanere husker 11. september, og
derfor kan ingen præsident undlade at have en
holdning til terror. Kampen mod international
terrorisme har været et centralt emne i valgkampen. Vi har bl.a. set Clinton og Obama

Hvad med McCain?
McCain er efter min mening supergod til det
udenrigspolitiske. Han forstår at kommunikere
meget svært stof til vælgerne på en nem og
forståelig måde. Han er hjemmevant på den
internationale scene. Jeg tror, at de fleste
amerikanske vælgere godt kan se ham i rollen
som Commander in Chief. De ved også, at han
ikke vil følge slavisk i sporet på Bush, men vil
føre en mere bred - og nok også mere Europavenlig - udenrigspolitik. Han kan give USA et
bedre image i Europa, selvom han kommer fra
samme parti som Bush. Hans alder kan dog
for nogle virke som et problem.
Hvis vi ser på Afghanistan, hvordan står
de tre kandidater så i forhold til krigen
mod Taliban?
De er i hvert fald enige om den generelle
strategi. De ønsker, at amerikanske styrker
bliver i landet, men understreger, at flere NATO-lande må bidrage til operationen.
Clinton har en lidt speciel rolle, idet hendes
mand, Bill Clinton, også har været involveret i krigen mod terror i Afghanistan. USA
bombede, under hans administration, mål
i landet. Måske føler hun en særlig pligt til
at følge hans arbejde op med en langsigtet
strategi for området.
De er efter min mening alle klar over betydningen af det humanitære arbejde i Afghanistan. Det er meget vigtigt, at man beskytter
de demokratiske kræfter i landet, samt at man
opbygger en infrastruktur, der er til glæde for
alle. Piger kan f.eks. gå i skole nu – det kunne
de ikke under Taliban-regimet. Hér vil jeg lige
i en sidebemærkning rose de danske styrker,
der gør et utroligt stykke arbejde - både på det
militære og på det civile område.
Har de tre kandidater en exit-strategi for
Afghanistan?
Det ved jeg ikke, men jeg finder det ikke
aktuelt at diskutere tilbagetrækning fra Afghanistan. Der er stadig meget at gøre for stabiliteten i landet. Nu må vi se, hvordan den nye
præsident klarer krigen i Afghanistan. Men
han eller hun kommer ikke uden om en mere
alvorlig diskussion med de andre NATO-lande
om en mere retfærdig byrdefordeling. En
større stabilitet i Afghanistan kommer alle
lande til gode.
tekst
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Politisk Horisont giver i hvert nummer ordet frit. Denne gang har vi givet det til Anja Dalgaard-Nielsen
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Umulig mission?
I 2006 rejste Anja Dalgaard-Nielsen til Irak og Afghanistan for at undersøge de danske styrkers forhold, deres opgaver og de vilkår, de opererer
under. De betragtninger beskriver hun i bogen ”Umulig mission?” – en bog,
som Politisk Horisont har fået lov til at bringe et uddrag af. Anja DalgaardNielsen er i dag chef i PET i afdelingen for forebyggende sikkerhed.

E

n ting står klart efter mine måneder
i trøjen: De danske soldater gør en
forskel. De gør livet mere besværligt
for de kræfter, der vil destabilisere, og de
giver håb og mod til almindelige mennesker
og til den middelklasse, der gerne skal bære
det nye og med tiden forhåbentlig demokratiske samfund, når de udenlandske styrker
engang er væk. De internationale soldater
skaber et rum for dem, der gerne vil have
en anden fremtid – politisk og økonomisk –
men hidtil ikke har haft modet, muligheden
eller fantasien til at forfølge det ønske.
I foråret 2006 er eksemplerne talrige.
I Irak er det lægerne i al-Qurnah, underviserne på Basras politiakademi, tolken Fidan
og Nazifa med hendes systue. I Afghanistan
kan pigerne nu gå i skole, og kvinderne kan
uddanne sig. Aisha har lagt våbnene for
i stedet at blive skoleleder, og Katia kan
forfølge drømmen om at blive journalist.
Skønt der stadig er krigsherrer og ortodokse
religiøse ledere i de områder, hvor danske
soldater er indsat, så er de ikke længere
alene på scenen. Der er blevet sat spørgsmålstegn ved deres magt.
Det forekommer mere usikkert, om de
åbninger, soldaterne skaber, er varige. I
Irak ser det ud, som om det ikke bliver
tilfældet. Jeg ved ikke, om Nazifas systue
stadig eksisterer. Men det står klart, at når
de sidste internationale styrker forlader Basraprovinsen, så gør lægerne i al-Qurnah og
underviserne ved politiakademiet klogt i at
holde lav profil. Hvis de da ikke allerede har
fulgt store dele af den øvrige irakiske middelklasse, der har søgt sikkerhed uden for
landets grænser.
I Afghanistan er det stadig et åbent
spørgsmål, om de forbedringer, soldaterne
skaber, vil vare ved. Men det forekommer
usandsynligt, at den internationale koalition
med de nuværende ressourcer og den

nuværende tilgang til opgaven kan realisere
målet om at hjælpe et stabilt, demokratisk og
moderat religiøst Afghanistan på benene.
Svage stater kan sjældent repareres udefra,
og diktaturer kan ikke omformes til demokratier gennem en hurtig militær aktion. Udfordringerne var og er omfattende og komplekse
både i Afghanistan og i Irak. Men Danmark
og de koalitioner, vi bidrager til, kunne på
nuværende tidspunkt være kommet længere
begge steder, hvis særligt to opgaver havde
fået højere prioritering: økonomisk genopbygning og træning af lokale sikkerhedsstyrker.
Der er ingen garanti for succes, selv hvis
dét at skabe social og økonomisk sikkerhed for
lokalbefolkningen bliver taget lige så alvorligt,
som dét at skabe fysisk sikkerhed. Men der er
garanti for, at hvis soldaterne og den demokratisk valgte regering i længere tid ikke formår

enten det ene eller det andet, så mister de
lokalbefolkningens opbakning. Det viser i alt
fald de eksisterende undersøgelser af, hvad
der påvirker lokalbefolkningens holdningsdannelse i forskellige internationale konfliktzoner. Der er ligeledes ingen garanti for
succes, selvom soldaterne lægger vægt på
at træne og uddanne lokale sikkerhedsstyrker – militær og politi. Men der er garanti
for, at hvis de ikke lægger vægt på den
opgave, så vil den nye regering ikke kunne
holde orden i eget hus, når de internationale
styrker igen er trukket ud. Den nye stat vil
med stor sandsynlighed komme til at lægge
territorium til forskellige former for organiseret kriminalitet, herunder måske til internationale terrorgrupper.
tekst
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Anja Dalgaard-Nielsen på
Shaiba Log Base i Irak, hvor
danske soldater i foråret
2006 havde til huse.
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Mike Legarth ses her foran bilen med
de mange hestekræfter, Nu bruger
han det meste af døgnet på
Christiansborg,

Racerkøreren på Ridebanen

H

vad der startede med utilfredshed
over nogle forældredage på den lokale
skole i Vamdrup, er foreløbig endt
med 15 kroner og 25 øre – nemlig det beløb,
som Mike Legarth modtog fra sine folketingskolleger efter hans jomfrutale i Folketinget for
et par måneder siden. Jo, det går på alle
måder hurtigt for racerkøreren fra Sønderjylland, og nu er han én af de tre nye i den konservative folketingsgruppe efter valget i
november. Og hér befinder han sig godt – til
gruppemøderne er han en blanding mellem
klassens frække dreng, handlingens mand og
værdipolitikkens forkæmper.

Travlt program
Han er også ambitiøs – forældredagene fik
ham til at gå ind i politik, han stillede op til
byrådet i Vamdrup i 1997, og siden har han
skubbet sit og partiets stemmetal i vejret.
Først sad Mike fire år i opposition – ene mand
– så firedoblede han K’s stemmetal og
erobrede borgmesterposten. Ved kommunalvalget i 2005 skaffede han Konservativt
flertal – oven i købet i en typisk Venstrekommune. Selv fik han hele 41 procent af
stemmerne i Vamdrup.
Nu sidder han så i det yderste hjørne
af Christiansborg – cirka fem minutters
vandring fra folketingssalen, nemlig ovenpå
de kongelige stalde ude på Ridebanen, hvor

de nye medlemmer placeres. Med tiden
kommer indflydelse og mere centrale kontorer.
Men først skal man udstå lugten af hest om
sommeren og de lange vandreture, når der
ringes til afstemning.
Men det nager ikke Mike – han er en mand,
der hele tiden er på farten, er i bevægelse,
i aktivitet. Hans dag starter typisk klokken
04.40, 05.30 henter taxien ham, 06.40
letter Mike fra Billund, og 07.45 sidder han
på sit kontor, hvor han læser mails, inden
møderne starter (kl. 8).
Dagen går slag i slag – gruppemøde, udvalgsmøder - Mike sidder i tre udvalg - møder
med lobbyister og eksperter – og hen under
aften mødes de tre nye; Mike, Vivi Kier og
Knud Kristensen, som regel i Snapstinget og
spiser aftensmad sammen. ”Det koster 89
kroner og det kan jeg ikke gøre billigere i lejligheden,” fortæller Mike.
Først ved 22.30-tiden om aftenen tjekker
Mike ind i sin københavner-lejlighed. Og
da Mike er natteravn – ”jeg sover næsten
ingenting, og jeg drikker kun vand - jeg er jo
gammel racerkører og er vant til at skulle være
i topform” - arbejder han videre i Laksegade,
eller også sætter han sig foran tv’et og ser lidt
fodbold eller motorsport.
Selvom man er tidligere borgmester, kan
det godt virke lidt overvældende at blive valgt
ind i Folketinget. Ikke mindst når man for

første gang står på folketingets talerstol:
”Det var jo en drøm, der gik i opfyldelse, og
da jeg stod der allerførste gang, vidste jeg, at
nu var jeg fuldgyldigt medlem,” siger Mike,
der i øvrigt er blevet overrasket over tempoet
på Christiansborg: ”Det er meget hektisk, man
kan ikke bare skyde noget til hjørnespark,
hvis man ikke er enige. Og så er det jo et
stort maskineri, der kører derudaf,” siger han,
samtidig med at han undrer sig over, at de to
blokke står så skarpt over for hinanden: ”Det
er som om, man benytter enhver lejlighed
til at udstille hinanden. Vi kunne godt alle
sammen være lidt mere konstruktive. Vi taler
da sammen på gangene, men det er jo ikke
alle, der hilser på alle, og det synes jeg er lidt
mærkeligt,” siger Mike.

Mange venskaber
Han har fået bekendte på Christiansborg, men
ikke egentlige venskaber – bortset fra sine aftensmadskammerater, som han siger, at han
deler glæder og frustrationer med. Fagligheden på Borgen synes han er stor, ”kvaliteten er
i top - især i den Konservative folketingsgruppe, den har den højeste IQ i forhold til de
andre grupper,” siger han med et grin, ”der er
ingen fusere hos os!”
Og når Mike engang er ude af Folketinget,
vil han med stolthed se tilbage på, at han har
været med til at regere landet i denne periode –
”der ér altså vingesus over at være én af de 179
på Christiansborg, det tænker jeg på hver dag”.
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12 / Historien om Rolighed

Formand for fonden af 1948, Arne
Bang Mikkelsen og generalsekretær
for Det Konservative Folkeparti,
Morten Bangsgaard nyder udsigten.

Rolighed gør noget ved folk

R

olighed er det helt rette navn for det
smukke kursuscenter i Skodsborg på
Nordsjælland. Ikke alene emmer omgivelserne af ro, fred og fordragelighed, men
man får faktisk lyst til at slå sig ned og blive
hængende – helst i flere dag. Historien vidner
da også om, at adskillige andre har haft den
samme trang til at besøge stedet og lade
tankerne flyve. Især er det de konservative
ideer og debatter, der har præget stedet.
Faktisk er det i år, at den konservative fond
kan fejre 60 års jubilæum. I den anledning har
Politisk Horisont sat fondens formand, Arne
Bang Mikkelsen, og generalsekretær for Det
Konservative Folkeparti, Morten Bangsgaard, i
stævne, for at tale om hvordan de to parter
fremadrettet vil gøre brug af hinanden. Og naturligvis foregik mødet på Rolighed – stedet
hvor Konservative mødes og lader øjnene skue
ud over Øresund, alt imens der skabes politik
og visioner for fremtiden.
Hvordan skal Konservative og Rolighed i
fremtiden basere sit samarbejde?
Bang Mikkelsen: Jeg har jo været med så
længe, så jeg kan huske, at det var hér, de
unge konservative kræfter mødtes – helt
tilbage i 70´erne. Ministre og folketingsmedlemmer har gennem tiden været omkring
Rolighed på den ene eller anden måde. Så har

der været en periode i 80´erne og 90´erne,
hvor stedet ikke havde helt den samme tilknytning til partiet. Det skulle der laves om
på, så da jeg tiltrådte som formand for to år
siden, da havde jeg det klare mål, at Rolighed
igen skulle være mødested for Konservative.
Det skal være ungdomsorganisationens tilholdssted. Det skal være et sted, hvor man
kan have en fordomsfri debat. Men det skal
også være et sted, hvor alle andre politikere
og personer kan komme, så vi kan få en meningsfuld diskussion på tværs af holdninger.
Nu har vi fået Rolighed moderniseret, vi tjener

mødes med – ikke bare deres vælgere, men
også andre – sådan at vi kan få en ordentlig
debat. Stedet hér er jo kendetegnet ved, at vi
ikke bare sådan lukker pressen ind. Vi kan
have en fri debat – uden hensyntagen til
pressen. Selvfølgelig kan vi også invitere
pressen, det bestemmer vi jo selv. Men det
vigtigste er, at de, der kommer her i konservative sammenhænge, så også føler, at de er på
hjemmebane. Det er hér, de har deres ståsted,
det er hér, de gode politiske ideer skal have sit
udspring. Og der kan man jo også se – med
generalsekretæren i spidsen, at man har lagt

“Ministre og folketingsmedlemmer har gennem
tiden været omkring Rolighed på den ene eller
anden måde”
penge nu. De penge skal bruges i nært samarbejde med Det Konservative Folkeparti, så det
bliver stedet, hvor såvel ligestillede som modsætninger mødes.
Er der noget konkret på vej?
Bang Mikkelsen: Jeg synes, vi har en enestående chance i kraft af, at Det Konservative
Folkeparti sidder i regering og har gjort det i
en lang periode. Jeg så da gerne, at alle konservative ministre fik tid til at komme her og

flere og flere aktiviteter herop således, at det
nu er helt naturligt, at konservative kommer
hertil og mødes på kryds og tværs. Udgangspunktet er, at vi driver Rolighed som en selvstændig fond – uafhængig af Det Konservative
Folkeparti. Men vi lægger ikke skjul på vores
politiske holdninger og synspunkter. Rolighed
har jo været kendetegnende ved, at man op
gennem 70´erne og 80´erne altid har haft en
kontakt til Det Konservative Folkeparti. Det er
Connie Hedegaard, Per Stig Møller, Brian
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Mikkelsen – de er alle kommet her gennem
hele deres ungdom, og så er de siden kommet
i Folketinget og alle blevet ministre. Den tilknytning, de har haft til Rolighed, den vil vi
også gerne have igen – den skal bringes videre
til ungdomsorganisationen.
Hvordan kunne du forestille dig, at vi får
de forhold tilbage, hvor ungdommen
anvender Rolighed som samlingspunkt?
Bangsgaard: Jeg vil sige, at den målgruppe,
Arne startede med at nævne, det er en generation af konservative politikere, hvor man
tydeligt kan mærke, at de har Roligheds-ånden i deres blod. Og det er egentlig dette, som
jeg gerne vil lægge ind i årerne på nuværende
og kommende politikere. Det er et kæmpe privilegium for et politisk parti at have et sted
som Rolighed, hvor der er plads til at tænke
højt. Og det, tror jeg, er ekstra vigtigt i de her
år for Det Konservative Folkeparti, hvor der for
første gang i mange år, er ved at tegne sig et
solidt politisk fundament. Det skal videreudvikles, og der er Rolighed et perfekt sted at
gøre det – hér i disse smukke rammer. Så
derfor vil jeg sige, at det symbiotiske forhold
mellem Rolighed og partiet, det er et fantastisk afsæt for den fremtid, vi er ved at skabe.
Hvad betyder Rolighed for dig?
Bang Mikkelsen: ¨For mig er Rolighed et
fristed, hvor man ugenert kan komme med
alle sine politiske synspunkter. For mig er det
et åndehul, som det har været siden 60´erne,
hvor jeg selv har været med. Men det er
bestemt også interessant, at stedet hér har
været tilhørsforhold for så mange store,
politiske personligheder, og det skal vi arbejde
videre med. Vi har en enestående chance, vi
har vundet tre valg – og vi skal vinde det
fjerde. Så det er store udfordringer både set ud
fra det landspolitiske men så afgjort også ud
fra det kommunalpolitiske område, hvor jeg
tror, at vi for øjeblikket får svært ved at
tiltrække gode, unge konservative kræfter.

– for det jeg kan se, når vi har gæster hér i
huset, så sker der jo det, at Rolighed gør
noget ved folk. Man sætter sig ned i de bløde
lænestole, og folk slapper af. Man smider
overtøjet og de formelle bånd – man kommer
væk fra Christiansborg og de pligter, der følger
med. Herude på Rolighed kan man slappe af
– og så bliver der pludseligt lidt højere til
loftet. Vi får ideerne på det her sted, som også
en dag bliver til politik – og som eksempel kan
jeg da nævne, at vi i begyndelsen af 90´erne
havde en konference på Rolighed om, hvordan
et nyt kommunalt danmarkskort skulle se ud
– og i 2004 vedtog Folketinget den nye kommunalreform med 98 kommuner og 5
regioner. I den kommende weekend kan
fonden så fejre 60 års jubilæum, og i den
sammenhæng er det vigtigt at understrege
det historisk gode samarbejde, der er mellem
fonden og partiet. Det skal vi bygge videre på,
da det klart kan blive til begges fordel.
Hvad er der i støbeskeen?
Bang Mikkelsen: For Roligheds vedkommende – så skal vi finde ud af, hvordan partiet
kan bruge os bedst muligt. Jeg ser meget
gerne, at vi kan lave en række arrangementer,
hvor man inviterer en masse konservative
kræfter. Partiet skal have mere end 10 pct. af
stemmerne ved næste valg, og den proces,
frem til næste valg, vil Rolighed gerne danne
rammen om.
Bangsgaard: Nok er det selvstændige,
politiske mærkesager, der diskuteres på de
interne møder hér på Rolighed, men det er jo
værdier, der alle er en del af det konservative
fundament - heriblandt eksempelvis folkekirken
og rigsfællesskabet. På Rolighed kan vi tage

den debat, der måske ikke står øverst på Christiansborg-dagsordenen. Derudover bruger vi
også Rolighed til en lang række andre, interne
arrangementer. Vi vil støtte de kommende politikere – altså bygge bro mellem generationerne.
Den bedste historie – der fortæller dig alt
om Rolighed?
Bang Mikkelsen: Jamen, så er der ingen tvivl
om, at jeg vil fremhæve tiden som KU´er, hvor
jeg kom her sammen med alle mine politiske
venner. Det var hér, vi fik lov til at tale politik og
prøve vores synspunkter af. Og det var hér, jeg
som KU´er fik min lyst til at arbejde videre med
politik. Og så fik vi jo besøg af bærende konservative kræfter, der var med til at give os blod
på tanden – her kan jeg bl.a. nævne Erik Haunstrup-Clemmesen, der kom og holdt oplæg for
os. Det husker jeg som en fantastisk tid. Jeg vil
gerne være med til, at vi med tiden får det
samme miljø hér på Rolighed. Hvis det lykkes,
så er mit mål som formand løst til fulde.
Bangsgaard: Jeg vil nævne sommergruppemødet i august 2004. Det var lige efter regeringsdannelsen, hvor vi oprettede familie- og
forbrugerministeriet - og det var også den
sommer, Connie Hedegaard vendte tilbage til
dansk politik. Det var et fantastisk godt møde,
hvor gruppen i den grad følte sig hjemme. Her
kunne man mærke den fælles konservative
tankegang, som siden har dannet baggrund for
det videre politiske arbejde. Men derudover så
har Rolighed, på det mere private plan, dannet
ramme om mit bryllup sidste år. Og det er
klart, at Rolighed dermed ydermere betyder
noget ganske særligt for mig.
tekst
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René Gyldensten
Peter Sørensen/Das Büro

KU og Rolighed som fælles mødested –
hvad siger generalsekretæren til det?
Bangsgaard: Man skulle næsten tro, at Arne
og jeg havde forberedt det samme svar. For
jeg kan tilslutte mig det hele. Jeg tror faktisk,
at vi har tidsånden med os. Og der skal man
altså gribe vinden og fortsætte udbygningen af
det politiske projekt, der har stået på siden årtusindeskiftet. Det skal ske hér på Rolighed

Rolighed - en god historie
Rolighed er ét af 1700-tallets flotteste landsteder på strækningen Skodsborg - Vedbæk
kysten. Skønt fuldstændig ombygget i 1927
- 1930 er det stadig en meget flot ejendom,
nærmest i “colonial style”. Det store norske
træhus fra 1794 er oprindeligt opført i Norge,
men blev nedtaget og genopført i Skodsborg

af den norskfødte konferensråd, Carsten
Anker. Carsten Anker stod den senere
Christian d. 8. nær. I 1807 havde han haft
den vordende hertug Wellington (1769 1852) som ubuden gæst på Rolighed, da
englænderne var gået i land lidt nordligere på
Strandvejen. Wellington skånede dog huset
for plyndring, da han på væggen genkendte

et portræt af sin gode ven Peter Anker, dansk
guvernør i Vestindien og bror til Carsten
Anker. I 1959 blev hele herligheden købt af
Det Konservative Folkeparti. Med Ole Hagen
som arkitekt indrettedes den smukke
ejendom til kursuscenter, og fra omkring
1965 har “Fonden af 28. maj 1948” drevet
ejendommen.

14 / kampagnesite
Konferencier Lars Hjortshøj
overrækker prisen til Line Huusom,
1508 og Alexander Tolstrup,
Konservative.

Konservative
– nu med pris
Først var det brugerne, der belønnede partiets kampagnesite som valgets bedste. Så blev
det branchens tur. Ved årets Creative Circle Awards vandt Konservatives kampagnesite i
kategorien organisation & government, og det blev markeret på behørig vis.

E

n tidlig mandag morgen i begyndelsen
af marts tikker mailen ind. ”Kære Alle,
jeres kampagnesite er shortlistet til
Creative Circle Awards, som årets bedste
website for organisationer. Tillykke med det!”
Umiddelbart en ganske god nyhed. Men
Creative Circle Awards? Det var ikke ligefrem
fordi det vækkede mange anerkendende nik
i huset på Nyhavn.
En hurtig omgang research blev derfor
iværksat. Her viste det sig, at Creative Circle
Awards tidligere gik under navnet Guldkornet,
Danmarks største reklamepris. Det skærpede
naturligvis interessen, og da undertegnede
blev inviteret med til prisoverrækkelsen,
takkede vi straks ja.

Cykler og Cirkler
”Vi mødes kl. 17 ude foran. Det er meget
casual.” Nogenlunde sådan lød SMS’en, da

den bippede ind. Forventninger var ikke-eksisterende. Ikke ment i negativ forstand, men
det var vanskeligt at forestille sig hvilket arrangement, der ventede i den rå industriromantik
på Docken på Københavns Nordhavn. Stedet
hvor prisoverrækkelsen, den sidste fredag i
marts, fandt sted.
”Hold da op der er mange cykler. Hvad
er det, der skal foregå?”. Taxachaufførens
spørgsmål gav de første indikationer på, at
arrangementet nok var en smule større end
forventet. Og da vi blev vist ind i festsalen
efter en overvældende varm velkomst, blev
denne fornemmelse bekræftet.
Lyset blev dæmpet, livemusikken sat
i gang og Lars Hjortshøj sprang op på
scenen: ”Velkommen mine damer og herrer.
Velkommen til Danmarks kreative creme inden
for medier, internet og design. Velkommen til
Creative Circle Awards”, sagde aftenens kon-

ferencier med sin karakteristiske stemme. Et
meget veloplagt publikum på flere hundrede
gæster klappede taktfast, mens prisoverrækkelsen blev skudt i gang. I løbet af ganske
få minutter blev de første ”cirkler” uddelt,
og inden virvaret af lys, lyd og lynstegt tun
(aftenens appetizer) og ad libitum var kommet
indenbords, lød det: ”De nominerede i kategorien organisation og government er…”

Og vinderen er…
“Det Konservative Folkeparti for deres kampagnesite!”. For pokker! Det er os. Vi har
vundet. Hele rækken stod op og klappede. ”Op
på scenen, kom nu, op på scenen”, lød det enstemmigt fra medarbejderne fra partiets
webbureau, 1508.
Ganske kort tid efter befandt partiets
udsendte sig på scenen med en ”cirkel” i
hånden. En kvik kommentar fra aftenens kon-
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Bemærk!
Dette er en
testside.

Hjemmesiden

F

ferencier fik alle til at trække på smilebåndet,
og lige så hurtigt vi var at finde på scenen, lige
så hurtigt føltes det, at hele prisoverrækkelsen
var overstået og efterfesten begyndt.

ør Grundlovsdag går partiets nye hjemmeside, corporate site, i luften. Et tiltag
der yderligere vil styrke partiets online
profil og sikre, at Konservative også er på rette
spor i forhold til at være Danmarks førende
parti på nettet.
I foråret 2007 satte partiets forretningsudvalg sig et mål. Vi skal være det førende
danske politiske parti på nettet. Et ambitiøst,
men ikke urealistisk mål.
Strategien var klar. Det skulle ikke hele
tiden handle om at være de første, men
altid om at være de bedste. En strategi der
skulle indfries ved at sætte brugernes behov
i centrum, og det på en så effektiv og kreativ
måde som muligt.
Indtil nu har denne strategi båret frugt.
Under folketingsvalget blev det konservative
valgsite kåret til valgkampens bedste i flere
brugerundersøgelser. Og i marts vandt partiet
faktisk Danmarks største reklamepris for
netop vores valgsite. En anerkendelse fra både
brugere og branchen, der giver gode forhåbninger til partiets nye, og langt mere omfattende, hjemmeside.

Et skridt på vejen

Puls, holdning og handling

Lykønskninger blev modtaget fra alle sider af.
Det var en indikation på, at vi har taget et
stort skridt i retningen af at blive Danmarks
førende parti på nettet. Brugerens behov er
det vigtigste, men branchens påskyndelse er
ikke så ringe endda.
Aftenen sluttede således med, at kufferten
var lastet med masser af positiv stemning og
fornyet energi til at sikre, at vi fortsat er på
rette spor til at blive Danmarks førende parti
på nettet.

Overskriften på partiets nye hjemmeside er
’Puls, holdning og handling’. ’Puls’ i form af den
dynamik og aktivitet der vil være på sitet.
’Holdning’ i form af de budskaber der bliver
kommunikeret, og ’handling’ henviser til den
brugerinvolvering, den nye hjemmeside tilbyder.
Vi tager således yderligere et skridt væk
fra den informative web 1.0 hjemmeside til
den mere dialog- og brugerbaserede web
2.0. Kravene til, hvad hjemmesider i dag skal
kunne, er fundamentalt ændret, og kun de
virksomheder, organisationer og partier, der
griber udviklingen, vil på sigt kunne styrke
deres positioner.

tekst
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Alexander Tolstrup
Simon Klein Knudsen

Det nye corporate site er altså langt mere end
new look. Det er måden at bruge nettet på,
måden at inddrage vælgerne på. Men også
måden at inddrage medlemmer og aktive tillidsfolk på.

Medlemsportalen: MitC
Det er ikke kun eksternt, men også internt, der
vil være tale om en helt ny hjemmeside. En ny
medlemsportal, MitC, vil give alle medlemmer
helt nye muligheder.
Medlemsportalen er integreret med det
nye medlemssystem, så hvert enkelt medlem
direkte kan rette i egne medlemsoplysninger.
Formand, kartoteksholder og kasserer kan
fremover rette direkte i medlemssystemet, og
medlemsportalen kan håndtere opgaven med
at opkræve kontingent fra samtlige af partiets
medlemmer.
Dertil kommer en lang række nye muligheder. Eksempelvis etableres elektroniske
grupperum, hvor man kan føre en online
dialog, udveksle meninger og erfaringer og
medvirke til at styrke og videreudvikle partiets
mange aktiviteter.

 ar du fået adgang til
H
medlemsportalen?
Hvis du endnu ikke har modtaget brugernavn og password til partiets nye hjemmeside kan det skyldes vi endnu ikke har
din email adresse.
Send en mail med din email adresse og
postadresse eller dit medlemsnummer til
login@konservative.dk.
Herefter vil du snarest muligt modtage
dit brugernavn og password, så du kan
være med på MitC.

16 / Uddannelsestænketank
Den nye uddannelsestænketank mødes for første gang
til en snak om det
fremtidige samarbejde,

Første dag i arbejdstøjet
Som led i styrkelsen af politikudviklingen har Det Konservative Folkeparti igangsat et forsøg med en uddannelsestænketank. Her skal særligt interesserede medlemmer og personer med faglig indsigt give uddannelsesordføreren input til
konservativ uddannelsespolitik.

D

en 9. april var første dag i arbejdstøjet for deltagerne i Det Konservative
Folkepartis uddannelsestænketank.
Her mødtes de med uddannelses- og forskningsordfører, Charlotte Dyremose, i partiets
gruppeværelse på Christiansborg og fastlagde
rammerne for det fremtidige arbejde i uddannelsestænketanken.
Deltagerne har alle en faglig viden, erfaring
eller interesse for uddannelsesområdet, og
de meldte sig derfor straks, da der i dette
magasin sidste forår blev bragt en opfordring
om at blive iværksætter af det nye initiativ,
som tænketanken er.
”Det er en stor gevinst, at jeg som uddannelses- og forskningsordfører kan få
kompetent viden og sparring fra medlemmer
af Det Konservative Folkeparti. Arbejdet har
været sat i bero i forbindelse med min barselsorlov, så jeg glæder mig derfor meget til nu at
komme i gang”, siger Charlotte Dyremose.
Tænketanken skal arbejde målrettet med
egne initiativer og være selvkørende. Den

vil arbejde hen imod en fastlæggelse af et
program for en konservativ uddannelseskonference i foråret 2009.
På mødet valgte deltagerne Per Østergaard til at varetage den centrale koordination.
Som koordinatorer for de forskellige uddannelsesområder blev følgende valgt: Sidsel
Leth Svensson (grundskolen og efterskole),
Thomas von Jessen (gymnasiale uddannelser),
Anders Hvashøj (lange videregående uddannelser og forskning), Bettina Dahl Søndergaard
(videregående uddannelser), Karsten Kriegel
(specialpædagogik) og Niels Erik Christensen
(voksenuddannelser, AMU og EUD).
Tænketanken efterlyser medlemmer med
erfaring med specialpædagogik samt folkehøjskoler og folkeoplysning. Medlemmer
med interesse i dette område, eller de øvrige
uddannelsesområder, er velkomne til at
henvende sig til organisationskonsulent Helle
Pilemann på Hovedkontoret.
tekst

Helle Pilemann

Koordinatorernes
baggrund:
Per Østergaard:
Erhvervs- og innovationspsykolog
(cand.psych.)
Sidsel Leth Svensson:
Religionspædagogisk konsulent (læreruddannet og overbygning i dansk
litteratur og historie fra RUC)
Thomas von Jessen:
Lektor i gymnasieskolen (cand. mag.
et art. i historie, tysk og musik)
Anders Hvashøj:
stud. civilingeniør og HD(1.del)
Bettina Dahl Sørensen:
Universitetsadjunkt (cand.scient. i
matematik og samfundsfag, ph.d. i
matematik)
Karsten Kriegel:
Faglig koordinator (kommunom)
Niels Erik Christensen:
Afdelingsleder (akademiingeniør,
HD(O))

Golf 2008
Vil du med på vinderholdet?
- Så har du chancen nu!

Kom og deltag i Det Konservative Folkepartis årlige og
traditionsrige golfdag lørdag d. 9. august! For alle
konservative medlemmer, familie og venner.
I år finder arrangementet sted i herskabelige og naturskønne
omgivelser tæt ved Gyldensteen Gods. Godsets flotte 18-hullers golfbane, der er blevet til med stor inspiration fra de
skotske linksbaner, er blandt de 20 bedste baner i Danmark.
PROGRAM:
Kl. 10.00 Servering af Power Breakfast.
Kl. 11.00 Løbende start
Kl. 12.00 Pølser, frugt, øl og vand serveres på banen.
Kl. 16.30 Hygge og samvær på terrassen
Kl. 19.00 3-retters middag i Brasseriet Gyldensteen Golf.

ALLE kan være med!
Golfere: Deltagelse i hele arrangementet inkl. middag til 910 kr. per person.
Non-golfere: Deltagelse i ”Golf for sjov-arrangement” inkl. middag til 790 kr. per person.*
Gæster/ledsagere: Som ikke spiller golf, men deltager i middagen til 299 kr. per person.
Overnatning i dobbeltværelse i luksusferiebolig til 1200 kr. per par.
Overnatning i enkeltværelse i luksusferiebolig til 900 kr. per person.
*Arrangementet indeholder: Instruktion i putting. Kort gennemgang af regler.
Spil/Match på par 3 banen. 9 hullers puttekonkurrence

Tilmelding

w.c-shoppen.dk
Tilmelding skal ske direkte via ww
, adresse, telefon og
Ved tilmelding skal du udover navn
samt handicap.
e-mail også oplyse dit DGU-nr.
50 deltagere så skynd dig
Begrænset antal pladser. Max.

18 / Formandsmødet

Formandsmødet
Konservative på rette spor. Det er overskriften på årets
Formandsmøde. Et Formandsmøde, der for anden gang blev
afviklet i sin nye form, hvor vælgerforeningerne udgår kernen.

130

formænd og næstformænd var samlet
i Fredericia til en
politisk og organisatorisk drøftelse af partiets
tilstand. Formandsmødet bød på to nyskabelser, en skriftlig årsberetning samt uddelingen
af den første organisatoriske pris, Årets Emil.

Skriftlig beretning
Generelsekretær Morten Bangsgaards organisatoriske beretning var, for første gang delt
op i en skriftlig og en mundtlig del. Den
skriftlige del blev præsenteret for Formandsmødets deltagere i form af en 32 siders publikation, der beskriver foreningsåret 2007 i
tekst, tal og billeder. Den følger naturligt i
kølvandet på det foreningsår, der er gået,
hvor implementeringen af den nye partistruktur, der blev vedtaget i 2006, har været i
fokus. Den skriftlige beretning afspejler derfor
i sit indhold bevægelsen fra ’medlemsorganisation’ til ’kampagneorganisation’. Der er reportager fra folketingsvalgkampen, Landsrådet, vælgerforeningerne og meget andet.
Denne nye form for årsberetning skal ikke

kun ses som en publikation, der har til formål
at informere om året, der er gået, men skal i
lige så høj grad være et redskab, der fremadrettet skal hjælpe med at bygge bro mellem
det centrale og det lokale niveau. Årsberetningen kan rekvireres på partiets hovedkontor
eller downloades via partiets hjemmeside.
Den mundtlige del blev naturligvis afholdt
af partiets generalsekretær som oplæg til den
organisatoriske drøftelse på formandsmødet.
Du kan naturligvis også finde den mundtlige
beretning, i skriftlig form, på partiets hjemmeside.

Årets Emil
En anden nyskabelse er uddelingen af tillidsmandsprisen, Årets Emil. Der skal lyde et
stort tillykke til den første modtager, Mogens
Dam, vælgerforeningsformand på Bornholm.

Når medierne ringer til dig
Efter frokosten tog formandsmødet hul på en
diskussion om mediernes brug af partiets
bagland. De seneste år er antallet af henvendelser til de politiske partiers bagland steget

markant. Henvendelserne er hyppigere, fremgangsmåden mere systematisk og journalisterne er langt mere ivrige efter at få fremskaffet de svar, de søger. Det er en udvikling,
der opleves hos alle politiske partier - ikke
kun hos Konservative. Lederen af Syddansk
Universitets Journalistuddannelse, Troels
Mylenberg, var derfor inviteret til at sætte
denne debat i perspektiv.
Troels Mylenberg beskrev således, hvad
det er for en tendens, vi ser, hvor medierne
i stigende grad bruger partiernes bagland
til at skabe historier, hvordan partierne kan
forholde sig til denne udvikling, og om der er
en særlig måde, hvorpå disse henvendelser
kan tackles professionelt.

Nyt it-system
Chefkonsulent Henrik Sølje Weiglin præsenterede på Formandsmødet, sammen med
Karen Føyn, konsulent hos ComputerCamp,
første testversion af den nye medlemsportal.
Medlemsportalen er en del af partiets nye
hjemmeside, der flytter partiet yderligere hen
imod en dialog- og brugerbaseret web 2.0
hjemmeside. Brugerinvolvering er i høj grad i
fokus på parties nye hjemmeside. Og det er i
forening med et design, der understøtter
partiets identitet og politiske budskaber.
Du kan læse meget mere om den nye
hjemmeside og medlemsportal andetsteds i
dette blad.

Konstituerende hovedbestyrelsesmøde

Valg og beslutninger

I forbindelse med Formandsmødet afholdt hovedbestyrelsen som vanligt sit konstituerende
møde. På mødet blev begge medlemmer af Forretningsudvalget genvalgt, henholdsvis Stig
Gordon Nielsen, Nordsjællands storkreds og Stig Risdahl, Nordjyllands storkreds. Desuden
blev direktør Henning Kruse Petersen valgt som ny formand for økonomi- og erhvervsudvalget, da Niels Fog har valgt at trække sig som formand.

På mødet var der desuden genvalg af de to
interne revisorer, Jørgen Falkensteen,
Hørsholm, og H. G. Pedersen, Silkeborg,
ligesom der blev fastsat uændret kontingent
fra vælgerforeningerne til landsorganisationen
for de kommende år.

Du kan finde en række billeder fra Formandsmødet på www.konservative.dk.

tekst
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Henrik Sølje Weiglin
Getty images, Årets Emil-illustration: Jens Hage
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Faka om forliget
mellem KL og
KTO

Årets Emil
I 1916 kunne
Det Konservative Folkeparti
afholde sit
første
landsråd, og
Emil Piper blev
valgt som
partiets første
formand. En
organisatorisk
fornyelse var nødvendig, hvis der i fremtidens Danmark skulle være plads til konservatismen som en politisk faktor. Det
havde Emil Piper indset og var således én
af hovedkræfterne bag dannelsen af Det
Konservative Folkeparti.
Og netop en helt særlig indsats er
det, Forretningsudvalget har ønsket at
anerkende med indstiftelsen af en årlig
tillidsmandspris: Årets Emil.
I år blev den første ’Emil’ således tildelt
Mogens Dam, formand på Bornholm.
Motivationen lød:
“Fem vælgerforeninger skulle blive til
én ny, samlet organisatorisk enhed. En
udfordrende og krævende opgave, som
blev løst med bravour.
At det var tilfældet blev bevist ved
det efterfølgende folketingsvalg. Dårligt
havde den nye vælgerforening fundet sine
ben, førhen den skulle stå sin prøve. Og
igen lykkedes dette over al forventning.
Således kunne man på en kold og klar
novemberdag fejre en markant succes.
Med en fremgang på mere end 100
procent opnåede man partiets største
storkredsfremgang. Og fundamentet blev
lagt for yderligere fremgang og succes.
Såvel til den organisatoriske hverdag som
til valg.
På vegne af Forretningsudvalget er det
således en stor glæde at kunne tildele
’Årets Emil’ til vælgerforeningsformand
Mogens Dam fra Bornholm.
Mogens har ydet en stor indsats i sammenlægningen af vælgerforeningerne på
Bornholm. En indsats Mogens har fulgt
op ved det efterfølgende folketingsvalg,
og for dette skal der lyde et stort anerkendende tak.
I disse Muhammed-krisetider tør man
dårligt portrættere noget. Vi har dog
vovet pelsen og fået Jens Hage, bladtegner fra Berlingske Tidende, til at give
sit bud på Årets Emil, som vi gerne vil
overrække til Mogens.
Vi ønsker Mogens Dam tillykke og
held og lykke med det kommende foreningsår.”
Du kan se uddelingen af Årets Emil på
partiets youtube-konto, som du kan finde
via partiets hjemmeside.

Den konservative
problemknuser

F

rederiksbergs borgmester Mads Lebech
har netop - som KL’s chefforhandler afsluttet de meget svære forhandlinger
med FOA. Ifølge Kommunernes Landsforening
koster forhandlingsresultatet kommunerne 35
millioner kroner ekstra. Det skal ses i forhold
til en samlet årlig lønsum for området på godt
49 milliarder.
Den aftale, der nu er indgået, sikrer FOA’s
medlemmer en lang række forbedringer inden
for en ansvarlig økonomisk ramme. Blandt
andet bliver der på sosu-området givet ekstraordinært store lønstigninger.

Politisk håndværk
Forhandlinger skal gerne munde ud i en aftale,
der er til alles fordel. Dennis Kristensen, der er
FOA’s forhandler mener, at han har vundet en
stor sejr og KL mener, at de har vundet.
Sandheden ligger nok et sted mellem de to
udsagn. FOA har fået et lønløft til deres
medlemmer, og KL har holdt det inden for en
forsvarlig økonomisk ramme. Det er politisk
håndværk, når det er bedst.
Mads Lebech er ikke umiddelbart prototypen på en chefforhandler, hvis man har en forventning om en meget hård, kynisk og kontant
fremtoning. Lebech er høflig, taler roligt og
tydeligt, men man skal ikke lade sig narre af
det gemytlige og uskyldige ydre – bag det altid
pæne jakkesæt gemmer der sig en knivskarp
strateg og dreven forhandler.
Kombinationen af gode manerer og en
lynhurtig hjerne er nok en del af hans store
succes som borgmester og nu som chefforhandler. Han skaber kompromisser og langsigtede planer. Han kan sin politiske historie,

I år blev der også indgået
forlig mellem KL og forhandlingsfællesskabet
KTO. Dermed blev der
skabt enighed om
rammerne for en ny overenskomst for 300.000
kommunalt ansatte.
Foruden en lønstigning
omfatter aftalen blandt
andet bedre barsel, seniorordning og barns
anden sygedag. Mads
Lebech, der også var
chefforhandler på denne
aftale havde denne
kommentar til aftalen: "Vi
har lavet en overenskomst, der vil udvikle
kommunerne som attraktive arbejdspladser, og
det kan vi i KL kun være
tilfreds med”.

og tænker langsigtet. Han er langt foran i sin
politiske visioner, og han har været primus
motor i udviklingen af Frederiksberg, der nu
fremstår som en moderne by med metro, nye
bydele og en grøn profil. Samtidig har Det
Konservative Folkeparti flertal på Frederiksberg med Mads Lebech i spidsen formået at
bevare Frederiksbergs unikke karakter.
Han beskrives af både politiske fjender og
venner som imødekommende, lyttende og
som en, der har styr på detaljerne. Og netop
derfor har han bedre chancer end de fleste
for at få politiske aftaler i hus. Han er meget
konsensus-orienteret – han vil gerne have alle
med i et forlig.

Tillid er nøgleordet
De gode erfaringer med konsensus-politik på
Frederiksberg Rådhus har givet Mads Lebech
et bedre udgangspunkt i forhandlingerne med
FOA. Der er en 100 år gammel tradition for
konsensus på Frederiksberg, hvor Det Konservative Folkeparti på trods af flertal i Kommunalbestyrelsen altid går efter de brede forlig.
Det er en socialkonservatisme, der er meget
populær og den viser, at det er muligt at finde
en fællesnævner på tværs af partiskel. KL’s
problemknuser Mads Lebech evner at samle
et flertal for en politisk aftale, og aftaleparterne har tillid til ham. Tillid er virkelig nøgleordet i alle forhandlinger, og her kommer
Lebech til sin ret, han er en mand man tror på.
Han udstråler en ro, dygtighed, tålmodighed
og imødekommenhed, der er vigtige i forhandlinger, såvel som i livet som politiker.
tekst

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

Mai Henriksen
– en af de kommunale tovholdere
Kommunalpolitiske
tovholdere:
Social/ Sundhed
Mai Henriksen, Odense
Tine Roos Nørgaard, Kolding
Teknik/Miljø
Henrik Rasmussen, Vallensbæk
Morten Skovgaard, Frederikssund
Beskæftigelse/Integration
Frank Borch-Olsen, Silkeborg
Tina Gonzalez-Schelbeck, Frederiksberg
Børn/Unge
Søren Pape, Viborg
Marc Perera Christensen, Århus

P

å kommunalkonferencen i 2008 blev
der opstartet kommunale netværk
inden for politikområderne miljø/
teknik, sundhed/social, børn/unge og beskæftigelse/integration. Til hvert netværk er der
knyttet to kommunalpolitiske ildsjæle. De har
været med gennem hele opstartsfasen og
tager aktiv del i videreudbygningen af netværkene. Én af dem er Mai Henriksen, byrådsmedlem i Odense, og netop udpeget som
politisk ordfører. ”Formålet med netværkene
er, at vi får kvalificeret vores arbejde som kommunalpolitikere ved, at vi vidensdeler med
hinanden hen over kommunegrænserne. Jeg
kan nu dele mine erfaringer fra min egen
politiske hverdag med andre konservative
kommunalpolitikere. Efter vores netværksmøde til kommunalkonferencen kom jeg hjem
med fornyet inspiration. Det var meget mere
udbytterigt at have drøftelser i mindre grupper,
og det gav bedre mulighed for at gå i dialog

med folketingspolitikerne”, udtaler Mai
Henriksen og tilføjer, at ”formålet med netværkene jo i bund og grund er at skabe en
stærk platform for konservativ fremgang til de
næste kommunalvalg.”
Med den nye hjemmeside vil der også blive
en bedre virtuel platform for at udveksle erfaringer kommunalpolitikerne imellem. Der vil
blive oprettet grupper inden for hvert enkelt
netværk.” Jeg synes, at vi skal blive langt
bedre til at udnytte mulighederne i de sociale
medier. Det bliver spændende at se, hvordan
netværkene kan få gavn af den nye hjemmeside, men vi skal også bruge eksempelvis
Facebook til vores kommunale netværk.” Om
det fremtidige arbejde udtaler Mai Henriksen,
”vi skal nu i gang med at udbygge netværkene
og sørge for at alle vores kommunalpolitikere
kender til dem.”
tekst
foto

Tina Gonzalez-Schelbeck
Stockxpert

e Folkeparti
Det Konservativsr
2008
inviterer til Land ådsfest
ten i Bella Center den
Vidste du, at landsrådsfes alle medlemmer af
27. september 2008 er for
ti?
Det Konservative Folkepar
et brag af en fest, og
Landsrådsfesten 2007 var r endnu bedre!!
landsrådsfest 2008 blive
nske præsidentvalg” – og
I år er temaet ”Det amerikavist ikke blive! Vi serverer
meget mere aktuelt kan det hentet fra det amerikanske
forret, buffet og dessert - altk og 1 glas vin til maden for
køkken – inkl. velkomstdrin lgt på vej af festlige indslag,
fu
kun 399,-. Det hele bliver stemning & højt humør.
d
go
ik,
us
dejlig dansem
løbsstykke, og derfor må
Festen er blevet et sandt til solgt inden udgangen af
vi sædvanligvis melde alt ud rien.
sommerfe

dig festen på www.cSkynd dig derfor at tilmelde g også finder sted.
shoppen.dk, hvor betalin
velkommen!
Vi glæder os til at byde dig
st til
og dagsorden sendes per po
PS. Tilmeldingsmateriale den den 1. juli
delegerede in
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om, at der er en balance mellem mænd og
kvinder.” ”Det er vigtigt, at kandidatudvalgene
er opmærksomme på dette og også er aktive
og opsøgende i forhold til eventuelle kandidater i stedet for bare at vente på, at kandidaterne selv melder sig.” ”Og så er det vigtigt, at
der også forberedes et generationsskifte, og at
man også overlader pladsen til nye kræfter i
rette tid.”

Konservative mærkesager til
kommunalvalget
”En oplagt konservativ mærkesag er en øget
kommunal indsats på miljøområdet. Det
stemmer jo godt overens med vores landspolitiske udmeldinger op til Klimakonferencen i
2009. Vi skal ikke bare overlade det til venstrefløjen at have en stærk miljømæssig profil.
I virkeligheden er det jo dybt konservativt at
arbejde for, at vores børn og børnebørn får
adgang til et bedre og mere rent miljø.”
”Andre områder kan blandt andet være
styrkelse af sundhed og forebyggelse samt
den forebyggende indsats over for børn og
unge i mere bred og social forstand. Eksempelvis i forhold til forældresvigt og i kampen
mod mobning. Et andet vigtigt område er at
sikre gode skoler, hvor fagligheden er i top og
bygningerne i ordentlig stand. Og så skal vi
naturligvis understrege, at vi som Konservative
er økonomisk ansvarlige, og at det dermed
naturligvis også er vigtigt, at der er en effektiv
kommunal administration.”

Mærkesagerne skal
forberedes og skæres til
Interview med kommunalpolitisk næstformand og
borgmester Mads Lebech om kommunalvalg 2009

S

nart skal borgerne på Frederiksberg
fejre kommunens 150 års fødselsdag.
Bydelen Frederiksberg er tæt
forbundet med Det Konservative Folkepartis
historie. Ikke alene fordi Frederiksberg altid har
været konservativt ledet, men også fordi byen
har huset flere markante, konservative politikere, herunder ”Møller-dynastiet”, som har
præget byens og landets udvikling.
Til det kommende kommunalvalg i november
2009 er det sjette gang, Mads Lebech skal i
valgkamp - tredje gang som borgmester. ”Vi er
allerede i gang med forberedelserne. Det er nu,
inden forhandlingerne om næste års budget, at
mærkesagerne til valgkampen skal forberedes
og skæres til,” udtaler Mads Lebech. ”Det er
da klart, at der er stor forskel på, om man i
kommunen er i opposition, eller om man sidder
med ved magten. Men på Frederiksberg er
vi da også nødt til at være offensive i vores
valgkamp og vise borgerne, at vi har visioner på

byens vegne og forståelse for, hvad borgerne
får brug for af kommunal service, da vælgerne
som bekendt ikke stemmer i taknemmelighed men i forventning.”

Kandidater
I året, hvor vi fejrer, at det er 100 år siden, at
kvinderne fik valg- og stemmeret til kommu-

Styrket samarbejde mellem de
konservative kommunalpolitikere
For at styrke samarbejdet mellem de konservative kommunalpolitikere har Mads Lebech
støttet op om at få dannet kommunale
netværk inden for miljø/teknik, sundhed/social,
børn/unge og beskæftigelse/integration. Netværkene blev opstartet på kommunalkonferencen i år, og der er tilknyttet to kommunale tovholdere inden for hvert område.
”Jeg er sikker på, at netværkene vil styrke
det kommunale bagland. Desværre er det jo
på nuværende tidspunkt sådan, at en del af de
konservative byrådsgrupper kun udgøres af en
eller to. Hér kan netværkene hjælpe med til at
få inspiration til det daglige, politiske arbejde
i byrådet og til en fremtidig politikformulering.
Det vil i det hele taget være en styrkelse, at vi

”Andre områder kan blandt andet være
styrkelse sundhed og forebyggelse samt den
forebyggende indsats over for børn og unge i
mere bred og social forstand”
nalvalget, er det i øjenfaldende, at kun hver
fjerde kommunalpolitiker er kvinde. ”Det er
vigtigt, at politikerne afspejler vælgerne,”
fremhæver Mads Lebech. ”Det handler jo ikke
kun om vigtigheden af, at der er en spredning i
alder, etnicitet og erhvervsbaggund men også

netværker på tværs af kommunegrænserne.
Jeg håber, at dette initiativ også kan være med
til at danne grundlag for et godt resultat til
kommunalvalget 2009.”
tekst

Tina Gonzalez-Schelbeck
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Grundlovsmøder 5. juni
Sted			

Tid

Talere 			

Hovedstaden

København
Prinsens Bastion i Kastellet

14:00

Journalist og forfatter Frans Esmann, Folketingsmedlem Helle Sjelle, Borgmester Mogens Lønborg,
EP-kandidat Mette Abildgaard Jakobsen

Frederiksberg
Josty, Pile Allé 14a,Frederiksberg

12:00

Udenrigsminister Per Stig Møller, Borgmester Mads Lebech. Pris 120 kr. inkl. 2 stk. smørrebrød.
Tilmelding nødvendig senest den 26. maj til vælgerforeningens kontor på telefon 3331 9410 eller
mail frederiksberg@konservative.dk

Gladsaxe, Aldershvileparken,
Bagsværd ved ruinen

12:15

Folketingsmedlem Lars Barfoed, Kulturudvalgsformand Lars Abel,
Folketingskandidat Henrik Sørensen

Lyngby-Taarbæk og KU
Sophielholm, Kgs. Lyngby

14:00

Folketingsmedlem Charlotte Dyremose, KU- fomand Emil Sølver Rehling,
Borgmester Rolf Aagard-Svendsen

Vallensbæk
Korsagergårds Park

12:00-15:00

EP-medlem Christian Rovsing, Folketingskandidat Henrik Rasmussen, Borgmester Michael Ziegler. Borg
mester Kurt Hockerup. Frokostplatte til 60 kr. kan bestilles på telefon 4373 3132 senest den 1. juni.

Allerød og Rudersdal
Vestre Hus

14:00-16:30

Børnenaturcenter Regionsrådsmedlem og folketingskandidat Benedikte Kiær,
Tidl. Rektor og historiker Niels Gullberg-Hansen

Fredensborg, Egedal Kirke

14:00-16:00

Folketingsmedlem Lars Barfoed, Byrådsmedlem Ulla Hardy-Hansen, Professor Peter Norsk

Sjælland

Furesø og Egedal, Græstedgård,
Udlejrevej 13 B, Ølstykke

12:00

Folketingsmedlem Lars Barfoed, Folketingskandidat Jens Jørgen Nygaard,
1. Viceborgmester Susanne Mortensen

Hillerød, Posen

12:00

Politisk ordfører Henriette Kjær, Byrådskandidat Thomas Vang Christensen

Hellebæk, Hammer Møllen

14:00

Udenrigsminister Per Stig Møller

Greve og Solrød,
Ulvevej 34 i Havdrup

13:00

Borgmester Hans Barlach, Folketingskandidat Lars Lindskov, Byrådsmedlem Jan Herskov,
Fhv landsformand for KU, Kasper Hülsen, Byrådsmedlem John Mogensen

Holbæk,Hørbygaard

Kulturminister Brian Mikkelsen, Amerikansk ambassadør Jamens P. Cain

Faxe, Villa Gallina, Haslev

14:00

Politisk ordfører Henriette Kjær, Byrådsmedlem Ivan Lilleng, Folketingskandidat Sidsel Leth Svensson

Næstved,
Den blotlagte Suså i Næstved

14:00

Politisk ordfører Henriette Kjær, KU formand Jeppe Hansen,
Konservative byrådskandidater

Slagelse, Restaurant Sommerlyst

10:00

Byrådsmedlem Ingrid Dyhr Tofl. Byrådsmeldem og MF Troels Christensen, Folketingskandidat Claus
Berner, Venstres Poul Svane. Tilmelding til frokost skal ske senest mandag 26.05.2008 til
Susanne H. Sandholdt på shs@vemmelev.net eller telefon 5850 2620.

Vordingborg, Parken på Bellevue,
Bellevuevej 7, 4720 Præstø

10:30

Folketingsmedlem Helle Sjelle, Museumsleder Kjeld Møller Hansen,
Folketingskandidat Christian Vistrup

Syddanmark

Nyborg, Lille Mølle
Faaborg-Midtfyn,
Svanninge Bakker ved Faaborg

11:30-15:00

Økonomi- og erhvervsminister, formand for Det Konservative Folkeparti, Bendt Bendtsen

15:00

Folketingsmedlem Vivi Kier, Kommunalbestyrelsesmedlem Grete Justesen, EP-kandidat Julie Broe

Odense, Eventyrhaven

15:30

Borgmester Jan Boye, Odenses udviklingsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, EP-kandidat Julie Broe

Haderslev, Hadersled Slotpark

19:00

Konservative Peter Schlüter, Venstres Peter Christensen

Kolding, Skamlingsbanken

14:30

Folketingsmedlem Mike Legarth

Tønder, Torvet

11:00

Transportminister Carina Christensen, Iværksætter Hanne Aalling Risager, Byrådsmedlem Henning
Schmidt, Regionsrådsmedlem Otto Lück

Vejle, Engelshom højskole
Engelsholm Slot i Nørup

13:30

Transportminister Carina Christensen, Sognepræst Birgitte Møldrup, Byrådsmedlem Dan Arnløv Jørgensen,
Ansvarshavende Redaktør for Vejle Amts Folkeblad Arne Mariager

Hedensted og Horsens, Hotel Vejle
Fjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

13:30

Gruppeformand, Helge Adam Møller, Folketingsmedlem Tom Behnke, Folketingskandidat Per Løkken,
Folketingskandidat Anette Elise Pedersen

Midtjylland

Favrskov, Kollerup Hovedgård,
Hadsten

10:30-15:00

Gruppeformand Helge Adam Møller, Folketingsmedlem Tom Behnke,
EP-kandidat Niels Chr. Selchau Mark, Byrådsmedlem Charlotte Green

Århus, Varna

12:00-14:00

Gruppeformand Helge Adam Møller, Folketingsmedlem Tom Behnke, Byrådsmedlem Niels Brøchner

Nordjylland

Lemvig, Struer og Holstebro,
Quistrup, Hjermvej 59, 7600 Struer

11:30

Sunheds- og forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen, Viceborgmester John Thorsø,
Folketingskandidat Martin Kaasgaard

Silkeborg, Himmelbjerget

13:30

Cand. Jur Nanna W Gotfredsen, Folketingskandidat Steen Konradsen, Byrådsmedlem Frank Borch-Olsen

Skive, Parken på Estvadgaard,
6 km syd for Skive

9:45

Sunheds- og forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen, Folketingskandidat Per Østergaard,
Lokalhistoriker Niels Mortensen

Viborg, Tjele Gods,
Hobro landevej 90, 8830

14.00

Byrådsmedlem Søren Pape Poulsen.

Konservative i Nordjylland,
Dronninglund Slot

13:30

Sunheds- og forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen, Byrådsmedlem Karsten Frederiksen

Thisted, Ashøje plantage ved
Hurup i Thy

11:00

Redaktør på Thisted Dagblad Hans Peter Kragh, Folketingskandidat Tage Leegaard,
Regionsrådsmedlem Allan Holme Hansen

Terndruplund, 30 km syd for Aalborg

15.30

Økonomi- og erhvervsminister, formand for Det Konservative Folkeparti, Bendt Bendtsen

Læs mere om øvrige arrangementer og sommermøder på partiets hjemmeside konservative.dk

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

Gripen Next Generation er:
>

Et højteknologisk og fuldt ud NATO-kompatibelt jagerfly.

>

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

>

Et jagerfly med en garanteret fast og kendt pris.

>

Et jagerfly, der involverer 100% modkøbsaftaler med industrien.

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

Center for Underleverandører ApS
Birk Centerpark 40
Tel. +45 9629 6367 Fax +45 9629 6378

DK-7400 Herning
gripen@hih.au.dk
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Hjælp eller indblanding?
Af Søren Rokkjær, næstformand, Konservative i Thisted Kommune, Tingstrupvej 20 B, 7700 Thisted

SKER DETTE PÅ DIN SKOLE? I én klasse på
én skole i din kommune udspiller der sig hver
dag en tragedie, hvor én dreng systematisk
terroriserer undervisningen, kammeratskabet,
ja hele dagligdagen for lærerne, kammeraterne og ikke mindst sig selv! Som udefrakommende fatter man ikke, at der ikke er nogen
tæt på problemet - bare én - der griber ind,
starter en proces, der stopper dette vanvid!
Man spørger sig selv: Hvor er lærerne, forældrene eller er man kommet så langt ud, at der
ikke er nogen, der tør tage et ansvar?
Man bliver selvsagt frustreret over den
magtesløshed, der hersker! Hvorfor skal
denne “skide knægt” have lov til at ødelægge
dagligdagen for andre, hvilket gør, at nogle af
kammeraterne om morgenen med grædende
blikke tigger deres forældre om at måtte
blive hjemme fra skole? I denne frustration
får man lyst til - i egen person - at møde op
på skolen og stikke knægten en lussing, men

hvor meget hjælper det? Absolut intet - fordi
i denne tragedie er der INGEN vindere, KUN
tabere!
Det, knægten i virkeligheden har brug for,
er opbakning, selvtillid og en stor portion
kærlighed! Ingen af delene får han hjemmefra.
Her drikker forældrene og har ikke overskud til
andre end sig selv. Knægten og lillebroderen
bliver gang på gang ladt i stikken og bliver
henvist til at passe sig selv. Den eneste form
for kommunikation, der er mellem drengene
og deres forældre, er den fysiske kontakt.
Ingen kærlige ord eller omsorg, kun tørre
tæsk. Der er ikke noget at sige til, at knægten
er “fucked up” og ikke kan skelne mellem
hvad, der er “rigtigt og forkert”!
Der synes at være flere spørgsmål end svar,
men ét spørgsmål trænger sig på: Hvornår er
der tale om hjælp eller utidig indblanding, hvis
man skrider ind? For man skal vel skride ind
eller…?

Et land i forfald?
Lis Jensen, sekretær og redaktør i Sønderborg Konservative Vælgerforening

Vær med
i debatten
Send dit bidrag til:
horisont@konservative.dk
Skriv så kort som muligt og ikke flere
end 400 ord. Angiv venligst fulde
navn, titel, evt. tillidspost samt vælgerforening. Redaktionen forbeholder
sig ret til at forkorte eller afvise
debatindlæg.
Indlæg til næste nummer af Politisk
Horisont skal være redaktionen i
hænde senest den 15. August 2008

Vort dejlige Danmark med de gyldne kornmarker og det rød-hvide flag vajende fra hver
en flagstang ved højtider, fødselsdage,
nationale mindedage og ved andre lejligheder
med vore gode traditioner - for at værne, ikke
kun om vort land, men også om hinanden hvor er det henne nu?
Hvem værner om vort land nu? Hvem
værner om hinanden nu? Hvor er vores ansvarsfølelse over for hinanden og over for vort
land blevet af?
Har vi gennem den teknologiske udvikling
totalt glemt at være menneske og med
menneske?
Der sker så mange uhyrlige ting i vort land
i dag; indbrud følger på indbrud i private hjem
og i virksomheder, folk stikker hinanden med
knive eller skyder hinanden for et godt ord –
HVORFOR?
Hvad er der sket med H. C. Andersens og vi
andres dejlige Danmark?
Har vi det så godt materielt og økonomisk,
at vi totalt har glemt det væsentlige, nemlig
at vi alle er en del af et samfund, og at et
samfund ikke er bedre end det enkelte individ?
Hvorfor er der ikke mere respekt mellem
vi mennesker og for hinanden? Vi mangler
respekten for andre og for andres ejendom; vi
er blevet os selv nok!
Men vi kan jo ikke klare os alene; du og
jeg er jo ikke nok i os selv, vi har brug for alle
de andre for at vort samfund, vort land, kan
fungere.

De tidligere moralbegreber, som jeg er vokset
op med, gælder åbenbart ikke mere! Men var
de da så dårlige? Vi lærte da i hvert fald at
respektere andre, og vi lærte forskellen på dit
og mit. Vi lærte også at have holdninger, og vi
stod inde for vore holdninger. En befolkning,
hvor den enkelte ikke tager ansvar for andre
end sig selv, er en befolkning uden moral og
uden modet til at tage ansvaret for det
samfund, de lever i. ”Det er samfundets
skyld,” lyder det meget ofte! Men hvem er
samfundet, hvis det ikke er dig og mig og alle
vi borgere hér i landet?
Det er på tide, at hver enkelt borger i
landet gør op med sig selv, om de ønsker at
være en del af samfundet og dermed tage
et medansvar for, at vende den ulykkelige
situation med vold og indbrud og lignende. Vi,
der heldigvis stadig udgør langt den største
del af samfundet, har en moralsk forpligtelse
til at sige fra nu; Vi vil ikke mere dette forfald
af vort samfund; vi kræver, at der rettes op
blandt andet ved, at forældre tager ansvar for
deres børn. Det er for let at give samfundet og
skolen skylden. Børnene er stadig forældrenes
ansvar, som det altid har været, og sådan skal
det fortsat være. Men det kræver, desværre
må jeg sige, en holdningsændring blandt
nutidens forældre til børn og unge.
Vågn op forældre! Hvilket samfund har I tænkt
jer at give videre til jeres børn og børnebørn?
Tænk jer om; det er på høje tid.
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Medlemsrejser

Washington bag kulisserne
– Election Night i New York!
29. oktober – 6. november 2008.
Vi gentager kæmpe-successen fra de sidste
års konservative USA-studieture, denne gang
med Election Night i New York!
Den danske ambassade, U.S. State Department, Pentagon, Kongressen i Washington,
samt det danske generalkonsulat og FN-missionen i New York.
Det er blot nogle af de spændende steder,
som vi giver dig mulighed for at komme ind
bag kulisserne på og møde en lang række
højtstående og interessante politikere
samt embeds- og organisationsfolk
med stor indflydelse på det amerikanske og internationale samfund.

EU-studietur

Der er nu udsolgt
til partiets studietur
til Strasbourg og
Luxembourg 16.-1 9.
juni. Deltagerne kan
se frem til besøg
ved EF-Domstolen,
Revisionsretten og
Europaparlamentet.

Se hele programmet på partiets
hjemmeside.

Sommerhøjskole

Det Konservative Fol
kepartis sommerhøjskole, som arrange
res i samarbejde
med FOF og afvikles
20.-21. juni i Vejle,
er nu udsolgt for deltag
else i det fulde
program. Det er dog
stadig muligt at
tilmelde sig foredraget
med vinderen af
De Gyldne Laurbær og
forfatter til bogen
”Mærkedage”, Jens Sm
ærup Sørensen. Det
foregår fredag d. 20.jun
i kl. 18.00 og koster
125 kr. Tilmeldingsfri
sten er den 2. juni og
foregår hos Hanne Da
m, FOF,
på tlf.: 33 18 11 84 elle
r e-mail hd@fof.dk.
Programmet for som
merhøjskolen kan læs
es
på www.konservative.d
k.

Folketingskandidatur:

Har du lyst til at være
folketingskandidat?

Annoncér
i Politisk Horisont
Med en annonce i Politisk Horisont får du
dit budskab ud til 18.000 konservative
partimedlemmer.
Politisk Horisont har en loyal læserskare, der
med stor interesse læser bladet.
Kontakt Politisk Horisont på
horisont@konservative.dk og hør nærmere om
mulighederne for at annoncere i bladet
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