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Generationsskifte baner vej
for ny fremgang
eg vil sige en stor tak for al den
opbakning, som jeg har fået fra alle
konservative og fra alle som forhåbentligt en gang bliver konservative i forbindelse med formandsskiftet. Den største tak skal
imidlertid lyde til Bendt.
Bendt har gjort en fremragende og helt enestående indsats for Det Konservative Folkeparti.
I en meget svær og turbulent periode i slutningen
af 1990’erne formåede han at skabe ro og samle
partiet. Det skabte grundlaget for tre valgsejre i
træk og som følge af Bendts mange store resultater
i regeringen og det glidende generationsskiftet har
partiet nu alle forudsætninger for ny fremgang.
Vi lever i en konservativ årstid.
De værdier, som Danmark kæmper for ude i
verden, og som vi slås for at bevare i vores eget
land, er grundlæggende konservative.
Det Konservative Folkeparti vil altid stå i forreste
række, når kampen for sikkerhed og tryghed skal
kæmpes. Når det gælder menneskerettigheder,
kvindeundertrykkelse og retten til frit at kunne ytre
sig og dyrke sin religion, må vi aldrig vige tilbage.
Vi kæmper for frihed under ansvar for fællesskabet, for tolerance, næstekærlighed og mangfoldighed i vores samfund.
Ingen skal således være i tvivl om, hvor de har
Det Konservative Folkeparti.
For os er det en væsentlig værdi at kunne give

J

en bedre verden videre til de næste generationer. Vi
skal derfor blive bedre til at passe på vores klima og
miljø. Vi skal give den enkelte mere frihed til selv
at træffe sine valg og fremover sikre at samfundets
indsats målrettes de svageste. Vi skal effektivt
bekæmpe den socialdemokratiske tanke om at ”det
er samfundets skyld”. Vi har alle et personligt ansvar
for vores handlinger.
Det Konservative Folkeparti er et reformparti.
Reformer er for os ikke et mål i sig selv, men vi vil
presse på, når det er nødvendigt at forankre vores
velstand og vores værdier. Vi har et ansvar for
fremtidens generationer. Så det samfund vi lader
gå i arv er mindst ligeså godt som det vi fik af vores
forfædre. Det er en stor udfordring.
Det er nødvendigt med reformer på arbejdsmarkedet samt en grøn skatteomlægning.
Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Det er
ikke en tom kliche, men derimod en meget aktuel
morale i disse år, hvor der er mangel på arbejdskraft,
og hvor nye økonomiske magtcentre i Kina, Indien
og andre steder i verden dukker op med tilbud om
lave lønomkostninger.
Det Konservative Folkeparti har reformviljen. Det
skylder vi vores børn og børnebørn.

Venlig hilsen
Lene Espersen
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Lene Espersen ser frem til de
mange nye opgaver, der venter
hende som partiformand
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Med ydmyghed
og respekt
“Forventningerne til mig er store. Der har allerede været mange rosende bemærkninger, men jeg ved, at jeg skal gøre mig virkelig umage for
at leve op til det hele.”

K

onservative har sat sig på den
bedste sendetid i adskillige dage i
træk. Den samlede danske presse
har alle ønsket en flig af den
nykårede partiformand. Og selv på fjerdedagen – et pressemøde og adskillige interviews
senere – er det en storsmilende Lene
Espersen, der slår dørene op til sit nye kontor i
Økonomi- og erhvervsministeriet. Med
overskud og engagement har hun taget alle
med storm. Den nye vicestatsminister er stolt,
men går også til opgaven med en stor portion
ydmyghed og respekt over for jobbet. Den
afgående partiformand, Bendt Bendtsen, har
skabt et solidt fundament for fremtidens parti
– han har sørget for et af de mest elegante
generationsskift i dansk politik. Banen er
kridtet op for en ny periode i Det Konservative
Folkeparti. Men hvad siger hun selv til det?
Hvordan har tiden været siden formandsskiftet
blev en realitet – og hvad er Lene Espersens
planer for den nære fremtid?
”Det første døgn var præget af meget stort
vemod. Vi holder jo alle sammen af Bendt, og
han har gjort det helt usædvanligt godt. Den
måde, han har gennemført generationsskiftet
på, er imponerende. Han har forberedt det
yderst professionelt. Og i sådan en situation
er jeg virkelig stolt af at være konservativ. I
løbet af tirsdagen, hvor vi gennemfører vores
gruppemøde, der begyndte realiteterne jo at
melde sig. Det var da en underlig situation,
at man nu skulle vænne sig til, at Bendt gav
stafetten videre til mig. Og når det er sagt,
så vil jeg samtidig understrege, at jeg er glad
for den måde, hvorpå folketingsgruppen har
bakket mig op.
Tirsdag havde jeg et pressemøde, som
jeg følte gik godt. Og efterfølgende har jeg
mærket, at baglandet har været tilfreds med
den måde, hvorpå Bendt har afviklet det. Der
var også selve regeringsrokaden – vi skulle til
dronningen onsdag, og der var overdragelsesforretning i de forskellige ministerier. Man
skulle starte et nyt sted og sige farvel til det
gamle. Alt det har følelsesmæssigt været

hårdt, men det har også været utroligt sjovt.
Jeg har haft nogle dejlige dage, men må også
blankt erkende, at jeg hér fredag eftermiddag,
hvor jeg lige har været igennem to timers gennemgang af ministeriets arbejdsgange, altså
er ved at være lidt træt..”
Hvad bliver den største udfordring som ny
partiformand?
”Der er jo flere ting. Først og fremmest håber
jeg, at jeg kan gøre det ligeså godt som
Bendt, sådan at vi fastholder det gode sammenhold, vi har haft i gruppen. For jeg tror, at
hvis vi fortsat skal have fremgang i Det
Konservative Folkeparti, så skal vi følge det
spor, som Bendt Bendtsen har lagt, nemlig at
vi er et hold der samarbejder. Vi bruger alle de
gode kræfter, vi har i gruppen - fordi vi kom-

plementerer hinanden så godt. Det at have en
glad og arbejdsom folketingsgruppe, er meget
vigtigt for mig. Derudover, så håber jeg naturligvis også, at vi nu kan anvende nyhedens
interesse som springbræt til at gå ud og
fortælle befolkningen, hvad Det Konservative
Folkeparti står for. Jeg tror, at en stor del af
befolkningen er enig i den konservative
tankegang – og den måde, vi løser mange af
det danske samfunds udfordringer på.”
Hvad er dine største ambitioner
for partiet?
”Jeg håber, at det her kan blive starten på en
større vælgertilslutning til partiet. Den første
store opgave bliver Europaparlamentsvalget i
juni, hvor vi i forvejen har et ekstremt højt ambitionsniveau – fordi vi havde et godt valg
sidste gang med hele 11 pct. af stemmerne.
Derfor handler det om, at vi får givet Bendt
Bendtsen den allerbedste start på sin nye
karriere som medlem af Europaparlamentet
ved at give ham et kanonvalg. Min første
politiske sigtelinje, hvis man skal se på det
med partimæssige briller, det er helt sikkert
Europaparlamentsvalget. Men det er jo klart,
at der er ting hér på Christiansborg, som også
mere vedrører det, at vi er regeringspartner. Vi
skal have en finanslov på plads. Vi har en skattekommission, der kommer til foråret. Så der
bliver masser af spændende ting at give sig i
kast med – allerede hér i de første dage, hvor
jeg har sat mig i stolen som politisk leder.” >>

“Først og fremmest håber jeg, at jeg kan
gøre det ligeså godt som Bendt, sådan at vi
fastholder det gode sammenhold,
vi har haft i gruppen”
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Masser af pressefolk var
mødt op til overdragelsesforretning i økonomi- og
erhvervsministeriet

>> Du har flere gange sagt, at du kaster
dig ud i det her med meget stor
ydmyghed, kan du uddybe det?
”Jamen, jeg er jo fuldstændig ny på det her
område. Jeg har ikke været politisk leder før.
Og samtidig, så skifter jeg også til et meget
stort og tungt ministerium. Justitsministeriet
var også tungt, men Økonomi- og erhvervsministeriet har jo mange flere forgreninger. Så ja,
jeg er meget ydmyg over for det. Forventningerne til mig er store. Der har allerede været
mange rosende bemærkninger, men jeg ved,
at jeg skal gøre mig virkelig umage for at leve
op til det hele. Forhåbentlig kan jeg få
forklaret folk, at de nu heller ikke skal tro, at
det hele kommer faldende ned fra himlen.
Danske vælgere tænker meget over tingene,
før de sætter deres kryds. Jeg tror, at de har
fået en interesse for Det Konservative Folkeparti nu - fordi Bendt fik lavet så flot et generationsskifte for os. Men det jo klart, at der
skal leveres politiske resultater, hvis vi skal
holde på en masse nye vælgere. Og det er
ikke nemt. For de andre partiledere, der er her
på Christiansborg, de er jo også meget
erfarne, og skal også ud og have fat i
vælgerne – så det bliver hårdt arbejde. Derfor
er jeg meget ydmyg over for det job, jeg står
over for.”
Hvad bliver det første, du vil sige, når du
møder baglandet i den kommende tid?
”Det bliver først og fremmest at engagere
dem i den begejstring, der har været alle de
steder, jeg har besøgt i de seneste dage. Vi
har en folketingsgruppe, der er vemodig – fordi
vi skal sige farvel til Bendt. Til gengæld er vi
tændt af en helt ny gejst, fordi vi har fået så

god en start. Jeg mødte hovedbestyrelsen i
onsdags, hvor der var ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, og der var der den samme
fantastiske stemning. Jeg var på Frederiksberg
i går aftes, hvor jeg var til mit første offentlige
møde – der var jeg godt nok kun med på
afbud, fordi Per Stig Møller lige nu prøver at
komme sig ovenpå sit cykelulykke. Men der
var også en fabelagtig stemning og en følelse
af, at alle er tilfredse med måden, lederskiftet
er håndteret på. Det er afsindigt professionelt
– og er blevet rost af alle.”
Hvad glæder du dig mest til?
”Lige nu glæder jeg mig meget til, at jeg skal

mødes med vælgerforeningsformændene. Og
det ser jeg virkelig frem til. Det er jo dem, der
skal ud og kæmpe for Det Konservative
Folkeparti ude i lokalområderne. Og så ser jeg
naturligvis meget frem til Landsrådet. Jeg
glæder mig til, at partiet får lejlighed til at få
sagt tak til Bendt, så det virkelig kan høres i
Bella Centret og forhåbentlig i resten af
København i meget lang tid. Og så glæder jeg
mig naturligvis også til at mærke stemningen
på Landsrådet. For jeg håber meget på, at vi i
den kommende tid får denne smittende be
gejstring bredt ud til alle medlemmerne og til
vælgerne. En tro på, at vi nu går en konservativ tid i møde.”

Departementschefen takker
Bendt Bendtsen og byder
Lene Espersen velkommen
Tekst René Gyldensten Foto Kristian Granquist og Peter Sørensen/Das Büro
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“Mine børnebørn skal vide, at
der er sammenhæng i tingene,”
fortæller Bendt Bendtsen fra
slægtsgården på Fyn

Historier under æbletræet
”Jeg vil sidde under æbletræet og skrælle æbler og fortælle mine
børnebørn historier fra dengang bedstefar var partileder,
vicestatsminister og økonomi- og erhvervsminister.”

B

endt Bendtsen har endnu ikke
helt besluttet sig, hvor det skal
stå, æbletræet. Men det skal stå i
prydhaven, så man kan se det fra
stuevinduerne. Og så man kan kigge ud på
markerne, når man sidder under det.
Han fik æbletræet af Økonomi- og
Erhvervsministeriet den dag, han sagde farvel.
Og en æbleskræller. Departementschefen
begrundede gaven med, at Bendtsen som
minister flere gange havde snakket om alle
de historier, han engang vil fortælle sine
børnebørn, mens de sidder på bænken under
æbletræet og skræller æv’ler.
Han har ikke børnebørn endnu, men nu har
han et ananasæbletræ, som snart skal plantes
derhjemme på gården, når han og Kirsten

altså har fundet det helt rigtige sted. Og når
det er blevet stort nok, skal bænken med
smedejern i siderne stå under det. Og her, på
bænken under æbletræet og med udsigt til
den jord, hans familie har ejet i syv generationer, vil han åbne sin bog med fortællinger.
Nogle af kapitlerne er slet ikke skrevet
endnu. Alle dem om Europaparlamentet. Men
første bind er færdigt og klar til højtlæsning.
Ni år i spidsen for Konservative, syv år som
minister.
”Mine børnebørn skal vide, at der er sammenhæng i tingene. At det, vi gør i dag, har
betydning i morgen. At vi står til ansvar for
dem, der kommer efter os. At vi skal aflevere
Tekst Birgitte Vinding Foto Scanpix

et bedre Danmark til vores børn, end det vi
overtog. Det har været min rettesnor gennem
alle årene i politik, og det er den væsentligste
fortælling af dem alle,” siger Bendt Bendtsen
og fortsætter:
Der er også en anden historie, som børnebørnene skal kende.
”Jeg vil fortælle dem, at de skal gøre det, de
har lyst til. For det er dét, man bliver god til.”
Og de skal vide, at hvis man har et ønske
om at ændre ting og viljen til at ville, så
kan det lade sig gøre. At selv om man er en
helt almindelig bondedreng fra Fyn, så kan
man gøre en forskel, der kommer mange
mennesker til gavn i mange generationer.”
Blandt de allervigtigste fortællinger i det
første bind, nævner Bendt Bendtsen et
gældfrit Danmark: ”Regeringen har målrettet
arbejdet på at afdrage udlandsgælden. Jeg vil
med stolthed fortælle mine børnebørn, at det
er lykkedes. Og at de derfor, i modsætningen
til mine børn, ikke fik statsgæld i dåbsgave,
men et gældfrit land.”.
”Jeg vil også fortælle dem, at de skal gå
verden i møde med åbent sind. At globalisering er en udfordring, ikke en trussel. Sådan
har jeg forsøgt at møde verden som minister
– og efterhånden har flere og flere valgt at
møde verden på samme måde. Det betragter
jeg som en stor succes for et lille land som
Danmark.”
Under æbletræet i den fynske sensommer
skal børnebørnene også høre om EUformandsskabet, om Nordsøolieaftalen,
om frihandel og – naturligvis – konservative
historier.
Om hvordan er parti i laser med bedstefar i
spidsen forvandlede sig til at stå stolt og fuld
af holdånd.
Om hvordan en generel slap retspolitik drev
en ung betjent ind i politik, og hvordan han et
par årtier senere snakkede med statsledere fra
hele verden.
Om hvordan han som ung livgarder stod
vagt for dronningen, og om hvordan hun 35 år
senere gav ham Kommandørkorset af 1. Grad
for syv års tjeneste som minister.
”Der har været gode tider og dårlige tider.
De gode tider har jeg sat i banken. Det er
dem, jeg vil gemme på. Der har været en
mening med det hele, og den mening vil jeg
fortælle dem om.
Og så kommer Kirsten med saftevand og
hjemmebagt kage, og vi skræller flere æbler,
skal de vide, at alt hvad vi har gjort, var for at
give et endnu bedre Danmark videre til dem,
end vi selv fik. Og at de skal gøre det samme
en dag.”
Andet bind af bogen, den europæiske del,
skal børnebørnene også kende. Siderne er
endnu blanke, men blyanten er spidset.
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Vi står vagt
om de danske
udlændingeregler
En EF-dom berører dansk udlændingepolitik og snart efterlades et indtryk af,
at dansk udlændingepolitik ligger i ruiner. Vicestatsminister Lene Espersen
fortæller om sommerens debat, EF-dommen og dens konsekvenser.

Hvordan har EF-dommen
betydning for danskerne?
Vi Konservative er uenige i
dommen og vil arbejde for, at få
ændret reglerne i EU, så dommen ikke på sigt
får betydning. Begge sider i Folketinget har
brugt sagen til at forfølge egne formål.
Skræmme-billeder af flygtninge, der vælter
ind over grænserne, er blevet printet ind på
borgernes nethinder. MEN faktisk har vi i
Danmark fortsat stor kontrol med hvem, der
kommer ind i landet og kan opholde sig her.
Det ændrer dommen ikke ved. Vi Konservative
er Regeringens garant for en fast og fair udlændingepolitik.
Synes du EU blander sig i for meget
nationalt?
En gang imellem er der grænsetilfælde, hvor
jeg synes EU går for langt. Når jeg ser på udviklingen de senere år har der været en

Fokus på Metock-dommen / 9
stigende tendens til, at EF-domstolen er
kommet med afgørelser, som den i bund og
grund ikke burde blande sig i, men burde lade
være op til politikerne at afgøre. Vi Konservative er tilhængere af et tæt forpligtende samarbejde mellem de europæiske medlemslande, men vi er ikke ukritiske overfor EU.
Mener du, at EF-domstolen er
gået for vidt?
I denne sag synes jeg domstolen modsiger sig
selv. I Akrich-dommen fra 2003 siger
domstolen meget klart, at man skal have forudgående lovligt ophold i et EU-land, før man
kan gøre krav på sin ret til familiesammenføring efter EU-retten. Derfor handlede Folketinget også i god tro, da direktivet blev forhandlet
på plads i EU. Det var alment
accepteret dengang, at krav
om forudgående lovligt ophold
er en nødvendighed, for at
blive familiesammenført.

slår fast, at det er en betingelse for at få familiesammenføring, at man rent faktisk har
bosat sig i et andet land. I dag stilles der ingen
betydelige dokumentationskrav til borgerne
om at bevise dette. Det ønsker vi indført, for
at forhindre proformaophold i udlandet. Der
kan f.eks. stilles krav om at borgeren skal
fremvise lejekontrakt, at man skal være
afmeldt folkeregisteret i Danmark og have
skiftet bopælsadresse. Det er alene i den
situation, at man river sit liv op i Danmark, og
starter på ny i et andet EU land, at man kan
blive familiesammenført efter EU’s regler.
Og det andet trin?
På længere sigt vil de øvrige EU lande også få
et problem med illegale tredjelandsstatsbor-

alverden for den enkelte, når man som familie
får lov at bo sammen.
MEN er debatten ikke lidt mærkelig, for
rent statistisk er det begrænset, hvor
mange der rejser til udlandet for at drage
fordel af de mere lempelige EU regler?
Statistikken viser at udlændingepolitikken som
regeringen har ført faktisk virker. Antal af familiesammenføringer er faldet markant siden
V/K regeringen tog over. I 2001 skete der
omkring 11.000 familiesammenføringer mod
omkring 4000 i 2007. Også på asylområdet
er der sket et fald, fra omkring 6.200 i 2001
til 1300 i 2007. Samtidig er der sket et
positivt skifte i ægteskabsmønstrene. Det
kommer til udtryk ved et markant fald i
antallet af ægteskaber
mellem herboende nydanskere og personer
fra udlandet. Flere nydanskere bliver gift med
danskere. Omkring 31
pct. af de nydanskere,
der blev gift i 2007, blev gift med en person
bosat i udlandet. I 2001 var andelen 61 pct.
Det er en meget positiv udvikling, netop fordi
vi som Konservative er optaget af, at mindske
antallet af tvangs-ægteskaber. Der er altså
meget vi selv kan bestemme, selvom enkelte
dele af reglerne reguleres af EU.

“Ja, der er tale om en kovending. Derfor vil
vi i Regeringen arbejde for, at få bragt
retstilstanden før Metock-dommen tilbage”

Så der er altså tale om en
kovending fra EF-domstolens side?
Ja, der er tale om en kovending. Og derfor vil
vi i Regeringen arbejde for, at få bragt retstilstanden før Metock-dommen tilbage. Selvfølgelig skal man kunne bevæge sig frit i Europa.
Men det vil en tilbageførsel af retstilstanden
heller ikke blokere for.
Får denne sag betydning for måden,
hvorpå EU sager behandles i Danmark?
Jeg tror man vil opleve, at der er øget fokus på
områder af stor betydning for Danmark. Når vi
i EU er 27 lande, der skal blive enige om en
tekst, udvandes tekster ofte. Og jo mere
generelt og udvandet et direktiv er, jo mere
rum er der til fortolkning til EF-domstolen.
Fremover vil vi gøre vores til, at være overordentlige præcise i udformningen af tekster, når
der er tale om særlig følsomme emner for
Danmark.
I medierne er det blevet sagt, at det får
betydning for EU’s indre marked, at vi fra
dansk side ønsker at opretholde en fast og fair
udlændingepolitik.
Det er den største gang vrøvl. Vores faste
kurs har ingen betydning for det indre marked.
Hele EU’s historie er en solstrålehistorie, netop
hvad angår Det Indre Marked. Vi kan stadig
rejse frit i Europa og bosætte os, hvor vi vil.
Og vi kan stadig konkurrere med hinanden,
selvom det ikke kan lade sig gøre, at gifte sig
med en illegal indvandrer fra et tredjeland.
K har en løsning på problemet. Hvad går
den ud på?
Løsningen på problemet mener vi Konservative skal findes i to trin. Derfor har vi sagt til
integrationsministeren, at hun på kort sigt skal
sørge for, at få indført skrappere dokumentationskrav, når en EU-borger har opholdt sig i et
andet EU-land og kommer tilbage til Danmark
og søger om familiesammenføring. Dommen

gere, og derfor må integrationsministeren
også arbejde for, at ændre direktivet i EU.
Ændringen af direktivet er en mere langsigtet
løsning. Det bliver formentlig en langstrakt
proces, og derfor skal vi have en løsning klar
på kort sigt.
Det var Birthe Rønn Hornbech ikke så lun
på. Hvorfor ikke?
Det har før været nok at sætte et kryds i en
formular. Vi overbeviste integrationsministeren
om, at det er en god ide, at skærpe kravene til
dokumentation. Integrationsministeren mente
det ville påføre danskerne unødig bureaukrati.
Men antallet af danskere, der vil blive
omfattet af de nye krav er få. Samtidig er det
faktisk overkommelige krav, der ikke betyder

Er det din vurdering, at der vil være
opbakning til at ændre direktivet i EU,
således ulovligt ophold i EU ikke i
fremtiden kan legaliseres gennem
ægteskab?
Der har allerede været afviklet møder med
EU-kommissionen og jeg tror, at der er gode
muligheder for at få vore Konservative krav
igennem.
Vi kan stadig
rejse frit i Europa
og bosætte os,
hvor vi vil.

Tekst Birgitte Bentzen Foto Polfoto

10 / Konservative grundværdier
“Vi skal blive ved med
at holde fokus på vore
værdier og hvorfor, vi
er konservative.”

De skal vide, at en stemme på Konservative er
en stemme på et helt bestemt værdisæt.”

Frihed og regeltyranni

Værdier i hverdagen
Gamle, konservative slogans har været til hed debat i folketingsgruppen. I første omgang en indadvendt proces, men målet er, at det skal
transformere sig til mere tydelige værdier i dag-til-dag-politikken.

D

e danske frihedsrettigheder er
ikke til diskussion. Og de kan ikke
gradbøjes. Det skal vi holde fast i
– i skrift og i tale. Tager man
ytringsfriheden fra én, tager man ytringsfriheden fra alle.”
"Jeg ønsker ikke at leve i et samfund, hvor
man frygter for konsekvenserne af det, man
har sagt eller udført som kunst. Det vil føre
til selvcensur. Og selvcensur – uanset om det
udøves af en regering, en kunstforening eller
en kommune – er et kvælertag på ytringsfriheden. Hver gang, selvcensuren udøves, strammer
man grebet."
Hver gang politisk ordfører Henriette Kjær
kommenterer den anden Muhammedkrise, er
det med afsæt i konservative værdier.

Konservativ classic
•V
 i er partiet for de flittige
og stræbsomme
• Pengene ligger bedst i
borgernes lommer
• Vi smider ikke regningen
i børneværelset
• Kontrakt med næste generation
• Frihed under ansvar
• Forandre for at bevare
• Ansvar for de svageste
• En ansvarlig økonomisk politik
• Mennesket frem for systemet
• Gud, konge og fædreland

”Der kan ikke herske tvivl om, hvilken vej vi skal
gå. Naturligvis ikke. Europa skal ranke ryggen og
med faste skridt fortsætte af demokratiets vej.
Enhver, der ikke går med, går imod.”
Og hver gang får hun adskillige reaktioner fra
danskere i ind- og udland, og den demokratiske
debat folder sig for alvor ud i de mange mails.
Vi skruer tiden frem fra første halvdel til
sidste halvdel af 2008. Folketingsgruppen
er netop nået til enighed om ”Konservative
Grundværdier – derfor er vi Konservative”. Og
hvad skal de nu bruges til?

Noget at spejle sig i
”Det handler om at huske vore grundlæggende
værdier i hverdagen, både i forhold til os selv,
når vi former politikken, og i forhold til,
hvordan vi formidler dem,” siger politisk
ordfører, Henriette Kjær og fortsætter:
”Vi skal huske, hvad vi bygger på. Det er
ikke altid, vi husker det i dag-til-dag-politikken.
Men det har været en god proces at diskutere
indholdet i de gamle slogans, for det er med
til at minde os om vores udgangspunkt. Idéen
er, at vi skal udvælge politikområder og værdibasere dem.”
Henriette Kjær understreger, at det er
afgørende, at konservative over hele landet
skal kunne spejle sig i værdierne.
” Vores medlemmer og sympatisører skal
vide, at vi er meget bevidste om vores grundholdninger, og at vi bruger dem i hverdagen.
Tekst Birgitte Vinding Foto Helle Moos

Ironisk nok satte folketingsgruppen det sidste
punktum ved grundværdierne på samme tid,
som det blev kendt, at Danmark under KVregeringen for alvor har fået sat gang i regelmaskineriet og nu producerer gennemsnitligt
fem nye regler om dagen.
”Ja, det er regeltyranni. Det er opstået i
Godhedens tjeneste, men vi må tænke os om,
inden vi laver mere regulering,” siger Henriette
Kjær og nævner et eksempel, hvor folketingsgruppen pludselig kom grundsætningerne i hu:
”Siden 1994-1995 har vi gang på gang
skullet tage stilling til en autorisation til folk,
der piercer, og de mange kontrolforanstaltninger, der ville følge med. Vi har hele tiden sagt
nej, men sidste gang oplevede vi, hvordan
det i gruppen var tæt på en stemning for at
stemme ja til en autorisationsordning. Men
så blev det sat i forbindelse med den enkeltes
personlige ansvar – og så stod gruppen fast på
at afvise det.
Vi har også haft det svært med terrorloven,
og det har medført store opgør i folketingsgruppen. Det kan være svært at sidestille
”Frihed under ansvar” og samtidig acceptere
indskrænkninger i den personlige frihed.
Men Per Stig Møller bragte det afgørende
argument: ”Hvis vi ikke er trygge, er vi
ikke frie,” sagde han, og det afgjorde vores
ståsted”.

Vi skal holde fokus
Under den anden Muhammedkrise var netop de
konservative grundsætninger med til at forme
Henriette Kjærs mange skarpe udmeldinger.
”Nu skal vi passe på, at vi i Vesten ikke
bliver så bange for skyggesiden af islam, at vi
ikke tør tale om den eller formidle den på film.
Islam har – ligesom alle andre verdensreligioner – ekstremistiske fraktioner. Dem skal vi
ikke alene turde debattere åbent, dem har vi
pligt til at debattere åbent.”
”Mit indtryk er, at danskerne gerne vil
diskutere værdipolitik. Når jeg er til politiske
arrangementer, så er det oftest værdipolitikken, der bliver lagt vægt på. Og de mange
reaktioner under Muhammedkrisen, og andre
politiske begivenheder med afsæt i værdipolitikken, er for mig et bevis på, at vi skal blive
ved med at holde fokus på vore værdier og
hvorfor, vi er konservative.”
For Henriette Kjær selv er den vigtigste af
de ti grundsætninger: ”Frihed under ansvar”.
”Det var på grund af netop den sætning,
jeg blev konservativ. Det er bare tre ord, men
de siger så meget om det, vi vil. De tre ord er
indbegrebet af konservatisme. Vi har ikke en
ideologi. Vi har nogle grundholdninger, som
jeg er meget stolt af. ”Frihed under ansvar”
lægger grunden for hele vores politik.”
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From Russia with love
Sporadiske glimt fra en spændende medlemstur til Rusland i maj
Rejseberetning af
Karen Højte Jensen.

Da jeg så et medlemstilbud til konservative om en tur til Rusland, slog jeg til.
Med i bagagen fra Sovjettiden havde jeg
en turistrejse i 1977 samt et besøg i Moskva i
1984, da jeg som folketingsmedlem sammen
med Dorte Bennedsen var der for at kontakte
jøder, som havde søgt - men var blevet
nægtet - udrejse, og som bl.a. havde mistet
deres job. Jeg var nysgerrig for at se udviklingen siden da.
I Skt. Petersborg fortalte direktør i Det

Kalender

Danske Kulturinstitut, Rikke Helms, om
oplevelser i relation til Sovjetunionens sammenbrud. Hun antydede, at kultureliten følte,
at samfundet var på vej tilbage til ”aflytningstiden” med mindre frihed.
Besøget på Carlsberg-bryggeriet Baltika
understregede et enormt potentiale i Rusland
for danske virksomheder. Carlsberg dækker 40
% af det russiske marked, og øllet sælges fra
350.000 udsalgssteder - fordelt over elleve
tidszoner! At være iværksætter i Rusland er
dog ikke for svage sjæle, berettede en dansk
restauratør.
I Novgorod illustrerede en munk, at kirken
atter må være aktiv. Den troende Putin har
bragt den tilbage i varmen.
I Moskva var det interessant, takket være
vor egen udenrigsminister, at besøge udenrigsministeriet og udveksle synspunkter med
kompetente medarbejdere om vore landes relationer. En dansk diplomat ledsagede os. Han
og jeg var enige om, at dialogen havde været
positiv og åben. Også besøget i Dumaen var
vældig interessant.

En mere fleksibel
kursusstruktur er
undervejs

Kampagnekursus
7.-9. november
Gl. Vindinge (Nyborg)
tilmelding@konservative.dk
(senest 25/10)

Kulturnat
10. oktober
Christiansborg

Folketingens åbning
14. oktober
Christiansborg

Studietur (EP-kandidater)
15.-19. december
Strasbourg

Formandsmøde
25. april 2009
Dr. Margrethe Hallen (Fredericia)

Professionalisme
og fleksibilitet
- er nogle af nøgleordene i den
nye kursusstruktur, som træder i
kraft i 2009
I november 2007 vedtog hovedbestyrelsen at nedsætte et udvalg, med Stig
Risdahl (FU-medlem) som formand, til evaluering af Det Konservative Folkepartis kursusudbud. Arbejdet er nu afsluttet, og Det Konservative Folkeparti er fra januar 2009 klar til
at udbyde nye kurser.
”Det har været vigtigt for udvalget at sikre,
at partiets tillidsfolk og kandidater bliver
Tekst Helle Pilemann

Jeg registrerede en rivende udvikling i landet.
Et helt nyt kvarter, Moskva City, med moderne
højhuse. Varehuset GUM rummer nu eksklusive modebutikker med priser i top og bestemt
ikke for den almindelige russer. Reklamer for
Mercedes-biler på gamle, kommunistiske
bygninger og trafikpropper er billeder, der har
lagret sig på nethinden.
Jeg talte med flere unge om deres syn på
udviklingen. For dem overskyggede friheden
alt andet.
På Den Røde Plads var der tidligere lange
køer ved Lenin Mausoleet. Det er slut. Tiden
med obligatoriske æresbesøg er forbi. Fjernet
er også strækmarchen og æresvagten.
Men på pladsen var stadig rester af udsmykningen fra 9. maj-paraden. Rusland
fejrede Nazitysklands nederlag. Paraden
med kampvogne, kanoner og raketter er ikke
set siden 1990. At suset fra gamle dage
vendte tilbage var besluttet af Putin, som nu
afløstes på præsidentposten af Medvedev. Der
sporedes i øvrigt bekymring over centralisering
af magten hos de to.
Vi besøgte kejserinde Dagmars sidste
hvilested i Peter-og-Paul-katedralen, fik en
glimrende rundvisning i Vinterpaladset.
Læs mere om de kommende ture på konservative.dk

uddannet på et højt fagligt niveau og er klædt
på til at klare fremtidens udfordringer”, udtaler
Stig Risdahl.
Den nye kursusstruktur er blevet udarbejdet
bl.a. på baggrund af en rundspørge til tillidsfolk og kandidater, hvor behovet for uddannelse er blevet afdækket.
Stig Risdahl siger desuden, at ”undersøgelsen viste, at der var et stort ønske om en
mere fleksibel kursusstruktur. Vi har derfor
bl.a. indført lokale strategiworkshops, hvor
underviserne kommer ud i landet til vælgerforeningerne, ligesom vælgerforeningerne også
kan rekvirere lokale aftenkurser med indhold
efter eget ønske”.
Der vil også være centralt udbudte kurser.
Som noget nyt indføres et lederkursus for
formænd, næstformænd og kampagneledere
med undervisning i bl.a. strategi, ledelse
og motivation. Dertil indføres der særlige
kandidatkurser, hvor både nuværende og
kommende politikere kan blive trænet i performance, kommunikation og debatteknik.
Endelig udbydes et kampagnekursus, som
henvender sig til kandidater og deres kampagneteams.
”De konservative kurser er kendetegnet ved
en høj grad af professionalisme med fagligt
dygtige undervisere, og deltagerne vil altid
opleve et højt personligt engagement”, siger
Stig Risdahl og tilføjer, at han vil opfordre
alle til at holde øje med kursuskataloget, som
udsendes i begyndelsen af 2009.

12 / interview med vivi kier

Vivi Kier - med hjerte

derne og her er den gode kemi mellem dem
tydelig. Og højlydt.

Hun stiller de skarpeste spørgsmål – med et smil! Hun blev politiker pga.

Opgør med krævementalitet

skolepolitikken, men er glad for at lave noget andet. Hun knokler for
meget – men insisterer på, at der skal være tid til at drikke kaffe og ”tage
sig af hinanden”. Mød Vivi Kier, som fire partier bejlede til, før hun
sprang ud som konservativ, og som efter blot ni måneder i Folketinget er
blevet medlem af gruppeledelsen.

I bestyrelserne mødte Vivi Kier er en række
lokalpolitisk engagerede mennesker, og
mange mente tilsyneladende, at hun appellerede til netop dem, for inden for kort tid blev
hun opfordret til at stille op til Odense Byråd
for både SF, Socialdemokraterne, Venstre og
Konservative.
”Jeg er vokset op i et socialdemokratisk
hjem med socialdemokratiske forældre, men
var ikke i tvivl om, at jeg var konservativ.
Særligt pga. den konservative grundværdi om
frihed under ansvar – og et særligt ansvar for
de svagest stillede. Jeg vil hellere være med
til at dele fiskestænger ud end fisk.”

V

ivi Kier har et billede, hun gerne
bruger: ”Hvis en mand sulter, så
er det venligt at give ham en fisk.
Men det er endnu mere venligt at
give ham en fiskestang og lære ham at fiske.”
”Det er det, jeg arbejder efter. At dele
fiskestænger ud i stedet for fisk. Hjælp til
selvhjælp. Det er dybt konservativt, og det er
hele forskellen på os og socialisterne.”
Vivi Kier tager imod på det kontor på
Ridebanen på Christiansborg, der har været
hendes i nu godt trekvart år. Det er stadigt lidt
spartansk indrettet – men to helt bestemte
ting er kommet på plads: Det ene er billedet
af manden gennem 25 år, Ernst, og børnene
Cathrine og Christian. Det andet er en kendt
læsebog.

Udgangspunktet
”Jeg fik ”Søren og Mette” af de lokale, da jeg
blev valgt til Folketinget. For at huske mit udgangspunkt. Jeg gik oprindeligt ind i politik
pga. skolepolitikken. Da jeg fik børn blev jeg
irriteret over, at offentlige daginstitutioner og
skoler fungerede så dårligt, som de gjorde. Så
trådte jeg ind i bestyrelserne for at få ændret
ved tingene.”
Tekst Birgitte Vinding

Blandt Vivi Kiers politiske mål i Folketinget er
et opgør med den danske krævementalitet.
”Velfærdsstatens største problem er, at alle
vil have en andel og alle mener, at de har krav
på det.
Det er et bundløst kar. Hvad er der sket
med ret og pligt, der burde følges ad?
Vi skal tydeliggøre, hvem vi vil hjælpe, og
hvem vi ikke vil hjælpe. Både når det gælder
alle de klassiske ydelser som efterløn, børnecheck og den slags, og på sundhedsområdet, hvor vi simpelthen bliver tvunget til
at definere, hvad der er en offentlig opgave.
Er barnløshed? Er skønhedsoperationer?,”
spørger hun og tilføjer.
”Jeg vil gerne være med til at lave både en
positivliste og negativliste.”
Og ellers…?
”Ja – jeg vil gerne være minister,” siger Vivi
Kier, som førte valgkamp under sloganet;
”Konservativ med hjerte.”
”Men det skal være minister for noget
menneskeligt.”

Mere om Vivi Kier:
Gift med Ernst. Parret har to børn,
Cathrine og Christian.

Mediestorm
Knap en måned nåede Vivi Kier at være
medlem af Folketinget, før hun blev udsat for
en mediestorm. Såkaldte ernæringseksperter
havde ondt i tarmsystemet over, at hun blev
udnævnt til partiets sundhedsordfører, når nu
hendes mand ejer fem McDonald’s restauranter på Fyn.
”Så tænkte jeg: Vivi Kier, Odense, Danmark,
hvad laver du her? Jeg følte mig helt forkert og
misforstået. Men kun et øjeblik. Så mærkede
jeg, hvordan man i partiet slog ring om mig.
Alle bakkede mig op, alle havde tillid til både
mig og min faglighed. Og så var det videre…”
Den første lange periode har været præget
af knokkelarbejde – både i Folketinget og i
Odense Byråd.
”Jeg havde ikke overlevet uden Knud og
Mike. Vi er enormt forskellige, men har en
rigtig god kemi. Selv når vi har allermest
travlt, kan én af os insistere på, at ”Nu skal
vi hygge” – og så drikker vi kaffe og griner
sammen.”
De tre – Knud Kristensen, Mike Legarth og
Vivi Kier – de nyeste i folketingsgruppen, de
sidder ved siden af hinanden under gruppemø-

Parlamentarisk karriere
Partiets socialordfører, familieretlige
ordfører og sundhedsordfører. Medlem af
Boligudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Udvalget
vedrørende Færøske Forhold, §
71-tilsynet og Nordisk Råd.
Folketingsmedlem for Det Konservative
Folkeparti i Fyns Storkreds fra 13. nov.
2007.
Det Konservative Folkepartis kandidat i
Faaborgkredsen fra 2007 og i Odense
Vestkredsen 2001-2006.
Uddannelse og erhverv
• Sygeplejeelev, Odense Universitets
hospital, 1980 - 1983
• Hf, Mulernes Legatskole i Odense,
1975 - 1977
• Realeksamen, Ejbyskolen i Odense,
1975
• Selvstændig, McDonald’s fra 1987 til
2007.
• Sygeplejerske, Odense Universitets
hospital fra 1983 til 1986.
• Sygeplejerske, Fåborg sygehus til 1983.

Det er nu 30 år siden de første direkte valg til Europa-Parlamentet fandt
sted. Og meget er sket siden. Ingen kunne forestille sig, at Europaparlamentet ville udvikle sig til et parlament, der faktisk sætter afgørende
fingeraftryk på det meste af EU’s lovgivning.
Af Kent Kirk, Europa-Parlamentariker for Konservative i perioden 1979-84.

D

atidens kritiske røster omtalte
EU som de riges klub. Men i
dag kan vi se, hvordan EU har
udviklet sig og styrket demokratiet gennem årene. EU har haft en
central rolle som bolværk imod kommunistisk fremgang i Vesteuropa. I min verden
har EU været en kæmpe succes.
Det europapolitiske drejer sig især om
tryghed for borgerne både nationalt og internationalt. Og er det så lykkedes os at skabe

større tryghed med vores europæiske politik? I
allerhøjeste grad!
Situationen i Irland har stabiliseret sig.
Irerne har i dag samme erhvervsvilkår og
levevilkår som resten af de europæiske medlemslande. Der er skabt tryghed for befolkningen på den irske ø. Først blev Grækenland
medlem og siden fulgte Spanien og Portugal
efter. Landene fik dermed den samme tryghed
som os.
Den store diskussion dengang var frygten

en

EU -En kæmpe succes

Gæ
step

Politisk Horisont giver i hvert nummer ordet frit. Denne gang har vi givet det til Kent Kirk.
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for at miste noget eksisterende. Mange
var optaget af, hvordan vi kunne bibeholde
vores nordiske samarbejde med etableringen af EU. Et tilvalg af EU ville føre til et
fravalg af de nordiske lande og på sigt til
isolation af Norden, hed det sig. Ja, i dag
trækker vi på smilebåndet, men sådan blev
argumentet ført frem dengang. Den frygt
mange havde om isolation var jo fuldstændig ubegrundet. Det kan vi se i dag.
I EU har vi opnået mange og gode resultater. Ingen kunne dengang forestille sig, at
vi ville nå disse højder. På det menneskelige
plan har man fået store frihedsgrader, man
kan frit rejse rundt, bosætte sig og tage
arbejde i Europa. Førhen var det næsten
umuligt, at få en arbejdstilladelse i et andet
EU land. Der skulle søges om tilladelse og
de eneste, der typisk fik adgang var au pairpiger. Vi har opnået frihedsgrader, der er
enorm store og i dag tages for givet.
Debatten om EU er desværre blevet alt
for navlebeskuende i Danmark. Vi frygter
EU i stedet for at se det som en mulighed.
EF-domstolen har på det seneste været
under hård kritik og såmænd nok berettiget i den konkrete sag. Men til historien
hører også, at EF-domstolens rolle jo
netop er at sikre borgernes rettigheder. Jeg
har selv bragt en sag for EF-domstolen
og vandt den. England havde dengang
vedtaget en lov, der diskriminerede dansk
fiskeri, en lov, der viste sig at være i strid
med traktaten, da sagen blev prøvet ved
domstolen. EF-domstolen er altså vogteren
for, at borgernes rettigheder ikke trykkes
under fode.
Der er flere ting, der samler os end skiller
os i Europa!
Europa-Parlamentet er i stand til at få
de menneskelige aspekter ind i sagerne,
som der arbejdes med på europæisk plan.
Udvalgsrejserne bidrager med en vis kulturel
forståelse til politikken, så man ikke bliver
for bureaukratisk og firkantet i sit tankesæt.
Det rykker politikerne tættere på borgerne
og giver indsigt i borgernes liv, i de forskellige landes kulturer og erhverv. Det er vigtigt
at have en forståelse for hinandens rødder
og værdier i Europa, for at fastholde den
menneskelige relation i politik.
Jeg ser med stor tilfredshed på et
EU, hvis parlament gennem tiden er blevet
styrket og der i gennem er blevet i stand til
at sikre den nationale forankring i den europæiske politik.

14 / handlingsplan for medlemspleje
“Medlemshvervning
og medlemspleje ikke
er to adskilte ting”

begrænse antallet af udmeldelser, ville vi
faktisk kunne opleve en nettofremgang af
medlemmer. En systematisk indsats inden for
medlemspleje er derfor tvingende nødvendig.”

Jo flere vi er sammen…
Selvom indsatsen altså skal ske på to
områder, slår Finn Poulsen fast, at medlemshvervning og medlemspleje ikke er to adskilte
ting. De skal derimod ses i en sammenhæng
netop for at undgå, at de mange medlemmer,
vi kan hverve, hurtigt forlader partiet igen på
grund af uindfriede ønsker og forventninger til
medlemskabet. Uden medlemspleje får vi
altså ikke succes med hvervningen.
”Når vi kombinerer medlemspleje med en
styrket indsats inden for medlemshvervning,
kan vi virkelig tage skridt til at vende udviklingen. Flere - og nye - medlemmer vil betyde
øget tilførsel af ressourcer, vi kan trække på til
vælgerforeningens drift og til at gennemføre
de mange valgkampe, vi står overfor. Endelig
er konservative medlemmer jo de bedste
lokale ambassadører for det konservative
budskab. Så jo flere medlemmer, desto flere
er der til at rekruttere nye medlemmer”, siger
Finn Poulsen.

Mindst 20.000
medlemmer i 2013!
Det er målet med Det Konservative Folkepartis handlingsplan
om at øge medlemstallet

O

rganisatorisk næstformand i Det
Konservative Folkeparti, Finn
Poulsen, er netop ved at lægge
sidste hånd på forretningsudvalgets handlingsplan for, hvordan Det Konservative Folkeparti, frem til år 2013, kan øge medlemstallet.
Handlingsplanen er en naturlig følge af det
fokus på medlemssituationen, der også blev
fremført på Formandsmødet sidste år.
”Det er vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at der er en bred talentmasse i partiet,
der konstant trænger sig på for med tiden at
bidrage til den nødvendige fornyelse af den
aktive kerne i partiet. Men det er ikke en hemmelighed, at partiet i den forbindelse står over
for nogle store udfordringer, idet der - ligesom
hos de øvrige partier - gennem de sidste
mange år er sket en reduktion af medlemstallet”, siger Finn Poulsen.
Forretningsudvalget har besluttet, at den

udvikling skal vendes og vil sætte mange ressourcer af til formålet. Målet er, at Det Konservative Folkeparti i 2013 skal have mindst
20.000 medlemmer. Det er ca. 4.000 flere
end i dag. For at nå målet skal indsatsen ske
på to fronter:
• Et øget fokus på medlemspleje (fastholdelse)
• Et øget fokus på medlemshvervning
Finn Poulsen uddyber: ” Erfaringen viser, at
der ved hvert folketingsvalg, og især kommunalvalg, er mange indmeldelser i partiet. Men
allerede efter de første tre års medlemskab
har rigtig mange af de nye medlemmer forladt
partiet igen. Det viser, at vi ikke er gode nok til
at fastholde de nye medlemmer, vi får. Kunne
vi derfor, med en målrettet indsats - foreningerne og landsorganisationen i samarbejde Tekst Helle Pilemann

Store forventninger
Vælgerforeningerne udgør kernen i Det Konservative Folkepartis partiorganisation, og de
spiller derfor en central rolle i handlingsplanen.
”Vi har store forventninger til vælgerforeningerne, og de kan allerede nu begynde
at forberede sig på, at de kommer til at få
en bærende rolle i forhold til at realisere
det fastsatte mål”, siger Finn Poulsen, men
skynder sig at tilføje, ”at det er vigtigt, at vi
også på alle andre fronter i partiet bakker vælgerforeningerne op med deres opgave”.
Handlingsplanen vil derfor indeholde initiativer, der skal forpligte både vælgerforeningerne
og andre dele af partiorganisationen til at
sætte medlemstallet i fokus. Initiativerne vil
blive koncentreret omkring fem nøgleord:
•
•
•
•
•

medlemmet i fokus
målgruppeorientering
online-kommunikation
eksklusivitet
åbenhed

Handlingsplanen blev for nylig drøftet i hovedbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse
i november. Du kan læse meget mere om
handlingsplanen i næste nummer af Politisk
Horisont.
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Bendt Bendtsen havde også lagt
vejen forbi Oles reception, hvor
takkede for indsatsen

tager til år for år. Det er ikke længere siden
end i 1997, vi kopierede disketter med partiets
logoer. Nu hentes de på nettet. Og den nye
hjemmeside havde som bekendt premiere i
slutningen af maj.

Fem C’er

Oles 25 års jubilæum
1982 var et særligt år for Det Konservative Folkeparti. Poul Schlüter
tiltrådte som statsminister, og kort tid efter skete der på personalesiden
en tiltrædelse, der også satte varige spor.

I

1982 ansøgte
Ole Marquartsen
om en stilling
som organisationskonsulent på partiets Hovedkontor. Med en bred
indsigt og erfaring med organisationsarbejde og en fortid
i en tjenestemandsorganisation var Ole selvskrevet til
jobbet. Den 1. juni 1983

startede det, der skulle blive
et langt virke for partiet.

En uvirkelig virkelighed
Efter en årrække som organisationskonsulent blev Ole i
1988 sekretariatsleder med
ansvar for hele partiets medlemsadministration. Med
mere end 40.000
medlemmer var der nok at

se til. Men hvordan så arbejdsgangen ud i partiet for
25 år siden, og hvilken
udvikling har der været
undervejs?
Der er næppe nogen, der ved
det bedre end Ole selv, som
kan berette om en tid, der
for de mere nyansatte konsulenter kan virke næsten
uvirkelig.

Andre nævneværdige forandringer er partiets
logo C’et. Også det har følt udviklingen – det
er blevet til hele fem af slagsen, frem til det vi
ser i dag. Og farverne. Grøn har altid været
partiets farve. Men som bekendt er grøn ikke
altid grøn.
Trods den samme dagsorden år efter år har
Landsrådet også undergået forandringer. En
overhead med håndskrevne plancher fortalte,
hvem der var på talerstolen, og hvem næste
taler ville være. I dag er det erstattet med
storskærme og levende baggrundsbilleder.
På Hovedkontoret har teknikken også
betydet store forandringer gennem tiden. Nyhedsbreve blev trykt i vort eget lille trykkeri og
distribueret ud til tillidsmandskredsen. En fast
fredagsbeskæftigelse var pakningen af godt
1500 til 2000 breve. I dag sendes det meste
via e-mail.
25 år betyder også mødet med mange gode
kolleger. Jeg har i det stille rekonstrueret hvor
mange. Det er blevet til 91 – alle navngivne,
og tro det eller ej – når navnene dukker op, så
husker man tydeligt, hvem det var.

54.000 konvolutter
Da jeg kom i 1983, var der 54.000
medlemmer – og seneste opgørelse fortæller,
at der nu kun er 16.700. Det havde nu været
mere spændende at udsende centralt medlemskontingent til 54.000 medlemmer, så
det må der gøres noget ved.
Tak til alle – tak til 25 år.

Oles egen beretning: Fra sekretær til cyperspace
Ser man tilbage på 25 år, dukker mange erindringer frem. Det er blevet til 25 landsråd, 25
formandsmøder og 25 valg!
Ja, ni folketingsvalg, fem Europaparlamentsvalg, seks kommunalvalg og fem folkeafstemninger.

Hvordan har udviklingen så været
over 25 år?
Da jeg startede – ja, der var der hverken pc
eller mobiltelefon. Men til gengæld havde jeg
egen sekretær til rådighed, og hun var naturligvis udstyret med en elektrisk skrivemaskine.
I 1984 fik partiet sit første elektroniske
medlemskartotek. Og vel og mærke, kun
medlemskartotek – ingen tekstbehandling.
Medlemskartoteket er løbende blevet
opdateret og forbedret, og i 1988 blev vi da
også alle sammen udstyret med en pc’er –
og datidens tekstbehandlingsprogram, som
naturligt for datiden ikke kunne kommunikere

ud af huset. Men så var det også slut med
privatsekretæren!

Faxen
Et af højdepunkterne var da partiet fik sin
første fax. Det skete under valgkampen i
1987, og den efterfølgende valgevaluering lod
da også forstå, at vi næppe havde klaret
”valget” uden fax’en.
Siden er det gået stærkt med den tekniske
udvikling, og man fornemmer accelerationen

Hovedkontoret i Nyhavn
havde hejst flaget.

En stor tak fra partiet og alle andre!
Efter 25 års tro tjeneste har Ole Marquartsen valgt at takke af for denne gang, og går i forbindelse med sit jubilæum på pension. Det betyder dog ikke, at tempoet bliver sat ned.
Tværtimod. Der venter flere store aktiviteter med familien og projekter på hjemmefronten. På
partiets vegne og alle os, der har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Ole gennem de
seneste 25 år, skal der lyde en varm tak for indsatsen og et stort tillykke med jubilæet.
Tekst Alexander Tolstrup

16 / MitC

MitC – Dine muligheder
Som medlem af partiet har du adgang til funktionen MitC på hjemmesiden.
Fanebladet MitC bliver synligt, så snart du har logget ind med det brugernavn og password, du får som medlem. Afhængig af hvilken rolle du har i
partiet, har du adgang til forskellige funktioner under MitC. MitC vil løbende

Hvordan uploader jeg et billede?
Svar: Under ”Ret Mine Data” har du
mulighed for at uploade billeder. Klik på
browse og upload det billede, du ønsker skal
være synligt. Hvis du ønsker at fjerne
billedet igen, klikker du blot på knappen
’fjern’ under billedet.

blive opdateret med nye funktioner, så følg med på siden!
Hvordan får jeg vist mit billede, når jeg
skriver en kommentar på hjemmesiden?
Under MitC finder du menupunktet ”Ret mine data”. Det giver
dig adgang til at rette og opdatere
alle dine data. Her kan du også
definere, hvem dine data skal være synlige for.
Du kan således vælge, om dine oplysninger

U

må kunne ses af alle eller kun af andre
medlemmer af din vælgerforening. Under
menupunktet ”Skift password” kan du
desuden ændre det password, du har fået af
partiet, til dit eget personlige.

Svar: Når du er logget ind på hjemmesiden,
vil dit billede og navn automatisk blive vist,
når du skriver en kommentar på nyheder,
blogs, m.v. Bemærk dog, at du først skal
have uploadet et billede.

Hvordan gør jeg min profil offentlig?

Spørgsmål & Svar
Hvor og hvordan retter jeg mine data?

Hvordan får jeg et password?

Svar: Du kan rette dine egne data i menupunktet ”Ret mine data” under MitC.
Under ”Persondata” kan du rette alle dine
oplysninger, og under ”Profil” kan du vælge,
hvem i partiet der skal kunne se dine data,
og om data skal være offentligt tilgængelige.
Menupunktet ”Oversigt” viser alle de oplysninger, din vælgerforening har modtaget fra
dig – både offentlige og ikke-offentlige.

Svar: Find dit medlemsnummer eller hav din
e-mail adresse og postadresse parat. Send en
e-mail til login@konservative.dk med oplysningerne. Derefter vil du, inden for få arbejdsdage, få tilsendt dine adgangsoplysninger.
Oplysningerne sendes til den e-mail adresse,
som er registreret i Det Konservative Folkepartis medlemssystem. Derfor er det vigtigt,
at du oplyser den korrekte e-mail adresse.
Bemærk, at du ikke kan få oplyst dit brugernavn eller adgangskode telefonisk.

Svar: I ”Ret Mine Data” under MitC kan
du under ”Profil” vælge, hvilke oplysninger,
der skal være offentligt tilgængelige. Sæt
flueben ved de oplysninger, der må kunne
ses af alle.

Hvordan finder jeg mine grupper?
Svar: I ”Mine Grupper” under MitC finder
du en liste over alle de grupper, som er tilgængelige for dig. Hvis du vil se, hvem der
er med i eller tilmelde dig en gruppe, skal du
klikke på gruppens navn og herefter følge
anvisningen.

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

18 / sommergruppemøde

I pauserne mellem gruppeog pressemøde blev der
spillet fodbold og
stangtennis

Sommergruppemøde i
smukke omgivelser
Midt i august var Silkeborg pludselig centrum for mediernes opmærksomhed: På søerne var der regatta og Danmarksmesterskab i fyrværkeri,
Socialdemokraterne forlovede sig under stor ståhej med Villy Søvndals SF,
og vigtigst: Konservative holdt sit traditionsrige sommergruppemøde, hvor
folketingsmedlemmer og ansatte mødtes for første gang siden Folketinget
gik på sommerferie. Altså både en social og politisk begivenhed
– Toscana mødte lovforslag.

idt i august var Silkeborg pludselig
centrum for mediernes opmærksomhed: På søerne var der
regatta og Danmarksmesterskab i
fyrværkeri, Socialdemokraterne forlovede sig
under stor ståhej med Villy Søvndals SF, og
vigtigst: Konservative holdt sit traditionsrige
sommergruppemøde, hvor folketingsmedlemmer og ansatte mødtes for første gang siden
Folketinget gik på sommerferie. Altså både en
social og politisk begivenhed – Toscana mødte
lovforslag.
Sommergruppemødet fandt sted på Jyske
Banks smukke kursusejendom, Gl. Skovridergård i udkanten af Silkeborg, mens vejret viste
sig fra sin allermest danske side – skybrudsolskin-skybrud-solskin – og pressemødet blev
derfor afviklet på en overdækket terrasse med
Skovridergårdens pittoreske park i baggrunden.

M
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Lars og Henriette foran
Gl. Skovridergården i
Silkeborg.

“Konservative vil investere de ekstra olie
milliarder, Danmark tjener på de rekordhøje
olieindtægter, i ny og bedre infrastruktur”
Jakob Axel Nielsen
jonglerer med paraply
før pressemødet

Gruppemødet fandt sted umiddelbart efter
sommerens politiske skybrud, der fulgte i
kølvandet på EF-domstolens såkaldte
Metoc-dom, hvor regeringens udlændingepolitik blev sat kraftigt under pres. Konservative
lancerede derfor på mødet et udspil, der på
kort sigt ville neutralisere virkningerne af
dommen med krav om dokumentation for, at
man har boet i udlandet, mens regeringen
arbejdede på en mere vidtgående aftale med
de øvrige EU-lande.
Det blev et velbesøgt pressemøde, hvor
gruppen var repræsenteret af partiformand
Bendt Bendtsen, politisk ordfører Henriette
Kjær og daværende gruppeformand, Lars
Barfoed. Mens de øvrige gruppemedlemmer
– og generalsekretæren – muntrede sig med
stangtennis og kongespil på græsset, kunne
trekløveret også fortælle, at Konservative vil

investere de ekstra oliemilliarder, Danmark
tjener på de rekordhøje olieindtægter, i ny og
bedre infrastruktur – fortrinsvej nye og bedre
veje samt en mere effektiv jernbane.
Til eftermiddagens program var Jyske Banks
ordførende direktør Anders Dam inviteret, og
han holdt et sprudlende, tankevækkende og
morsomt foredrag om Subprime-krisen i USA,
bankproblemer i Danmark og islandske investeringer.
Sent torsdag eftermiddag slentrede hele
gruppen over til det nærliggende Asger
Jorn-museum, hvor museet formidlede et
engageret indblik i Jorns historie og kunst, kun
en enkelt gang afbrudt af justitsminister Lene
Espersen, der kunne meddele, at Danmark
havde vundet endnu en medalje ved OL i Kina.
Tekst Henrik Winther

Middagen blev indtaget i selskab med Silkeborgs konservative borgmester, Jens Erik
Jørgensen, og byens øvrige konservative
medlemmer af byrådet og partispidser. Sent
på aftenen tog hele selskabet i bus hen til en
have ved søerne for at overvære en runde i
Danmarksmesterskaberne i fyrværkeri – et
syn, der tog pusten fra de fleste.
Fredag fortsatte gruppemødet – hér blev der
lagt vægt på politiske drøftelser og indstillinger til Landsrådet. Tidligt på eftermiddagen
var det tid til at sige farvel og tak til det
smukke Gl. Skovridergård og Silkeborg og
kaste sig ud på landevejene og køre hver til sit
– Mike mod syd, Per mod vest, Knud mod
nord, Connie mod øst og så videre…
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Stærk kandidatliste til
Europaparlamentsvalget
Det er en stærk kandidatliste hovedbestyrelsen i Det Konservative Folkeparti
har indstillet til Europaparlamentsvalget.

L

isten udgøres af 13 stærke kandidater med Bendt Bendtsen i
spidsen som indstillet spidskandidat. Listen er præget af stor
erfaring, men samtidig også fornyelse.
Ungdom og erfaring går hånd i hånd. Aldersgennemsnittet på 45 år vidner om en liste
med bred alderssammensætning fra Mette på
19 år til Ole på 63 år.
Kandidatlisten skal endeligt vedtages på
partiets landsråd den 27.-28 september i
Bella Center, København.

Christian
WedellNeergaard
Godsejer på
Svenstrup Gods,
52 år

Bendt
Bendtsen
Medlem af
folketinget,
fhv. minister,
54 år

Kandidat nr. 1

Pernille
Høxbro
Advokat(L),
48 år

Kandidat nr. 2

Kandidat nr. 3

Mette
Abildgaard
Jakobsen

Tove
Videbæk

Stud. samfunds
videnskab,
19 år

Regionsråds
medlem og
tv-producer/-vært,
62 år

Kandidat nr. 4

Kandidat nr. 5

Peter Norsk
Professor, dr. med.,
55 år

Kandidat nr. 6
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Ole Brøkner
Direktør i en
konsulent
virksomhed,
63 år

Kandidat nr. 13

Karsten
SkawboJensen
Projektleder og
referent i Folketingstidende,
48 år

Kandidat nr. 12

Michael
Christensen
Administrationschef og kaptajn
af reserven,
31 år

Kandidat nr. 11

Lone
Myrwick
Socialrådgiver,
50 år

Europaparlamentets
hovedsæde i Bruxelles

Thomas
Krarup

Jan Køpke
Christensen

Økonomikonsulent,
33 år

Erhvervsskolelærer,
53 år

Kandidat nr. 7

Kandidat nr. 8

Kandidat nr. 10

Julie Broe
Læge,
26 år

Kandidat nr. 9

22 / kommunal tovholder
”Netværkene er stadig meget nye,
men jeg er sikker på, at vi nok skal
få en masse godt ud af dem”

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

Marc Perera Christensen
- Politisk ildsjæl og kommunal tovholder
Mange Konservative kender Marc Perera Christensen for hans
veltalenhed og aktive indsats for partiet – og fremover også som
tovholder for det nye kommunale børn og unge-netværk.
Hvad vil du bruge din tovholder-rolle til?
”Helt lavpraktisk vil jeg bruge
rollen til, at børn og unge-ordførerne finder ud af, hvem der ellers arbejder
med området og dernæst til, at de bruger
hinanden mere i hverdagen. Det handler om
’hands-on politik’ og om at lytte til, hvordan

Marc Perera Christensen
• 29 år og markedsføringsøkonom
• Medlem af Århus Byråd
• Medlem af Konservatives
hovedbestyrelse
• Medlem af instruktørgruppen
• Spidskandidat i Århus til
Kommunalvalg 2009

andre kommuner gør – uanset om vi kommer
fra sammenlignelige kommuner eller ej, er det
lærerigt at høre, hvordan andre gør tingene,”
forklarer Marc.
Hvad er det vigtigste ved netværkene?
”Det er fint at kunne mødes i chatrooms men
endnu bedre, hvis vi kan bruge netværkene til
at arrangere korte møder, når vi alligevel er til
Skolerigsdag og den type arrangementer i KL.
Vi er alle travle mennesker, men det er altid
givtigt at få sat ansigt på og idéudvikle med
andre konservative, som arbejder med de
samme områder,” understreger han.
Hvordan kan netværkene styrke kontakten
mellem folketingsgruppen og baglandet?
Tekst Maiken Riis Friberg

”Det er det kommunale bagland, der er
rygraden i partiet. Vi sidder med de helt borgernære problemer, mens folketingsgruppen
sidder med instrumenterne, og derfor kan vi
lære meget af hinanden. Hvis vi kender baggrunden for, og har været inddraget i, et nyt
udspil fra folketingsgruppen, er det også
nemmere at gå ud og bakke op om det lokalt,”
forklarer Marc.
Hvordan kan vi bruge netværkene til kommunalvalget?
”De kan blive en stor hjælp som idébank og til
at tegne en klar konservativ kommunal profil.
Vi får en vigtig opgave med at fastholde
pladsen som landets tredjestørste,
kommunale parti. Vi skal styrke argumenterne
over for de partier, der mener, at vi bare kan
bruge løs af kommunekasserne uden tanke på
økonomisk ansvarlighed,” siger Marc og
slutter: ”Netværkene er stadig meget nye,
men jeg er sikker på, at vi nok skal få en
masse godt ud af dem”
tekst

Tina Gonzalez-Schelbeck
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Connie Hedegaard sætter fokus
på klimaudfordringerne i bogen
“Da klimaet blev hot”.

Da klimaet blev hot
Til november udkommer Connie Hedegaards bog”Da klimaet blev hot”. I
bogen fortæller Connie Hedegaard om kampen for at sætte miljøet på
dagsordenen. Samtidig giver hun sin bud på, hvad man kan gøre – både
politisk og hos den enkelte.

K

limaet diskuteres jo i forvejen vidt
og bredt i medierne. Ledende politikere, toppen af erhvervslivet,
interesseorganisationer, tænketanke osv. er alle aktive i debatten. Hvor
passer din bog ind?
”Nu står Danmark jo foran et meget
afgørende topmøde, hvor vi gerne skulle have
en ambitiøs global klimaaftale på plads. Som
minister med ansvar for denne opgave, synes
jeg, at det var passende at fortælle, hvorfor

klimadagsordenen er vigtig – både i vores del
af verden og i tredjeverdenslandene. Samtidig
prøver jeg også at beskrive processen frem
mod et sådan topmøde. Hvorfor er det så
svært at få en aftale på plads, hvad kan vi
bruge klimadiplomati, grønlandsdialog osv. til.
Endelig er det også en ideologisk fortælling
om, hvorfor jeg som konservativ er forpligtet
af denne dagsorden. Forståelse for generationskontrakten og den arv som vi efter bedste
evne er forpligtet til at tage vare på og give

videre. Intet sted er den udfordring formentlig
så stor, som når vi taler klimaændringer og
følgerne heraf”.
Connie Hedegaard skriver let og underholdende, både om personlige kampe og oplevelser i forbindelse med hendes ministerjob – og
om de mere overordnede perspektiver. En god
bog at blive klog på – for klimaet er blevet hot!

24 / Debat

Misbrug af Grundloven
Af Jan Køpke Christensen.

”Ejendomsretten er
ukrænkelig. Ingen kan
tilpligtes at afstå sin
ejendom, uden hvor
almenvellet kræver det.”

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. november 2008

Vore fædre, der formulerede Grundloven, ville
overbærende have trukket på smilebåndet,
hvis nogen dengang havde spået, at det i
fremtiden ville komme på tale at ekspropriere
privat ejendom til golfbaner, fremmede religioners kirkebyggeri og andre kulturelle formål.
Med Grundlovens § 73 skulle der faktisk
være sikret imod den slags. Teksten i paragraffen efterlader nemlig ikke nogen tvivl:
”Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan
tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge
lov mod fuldstændig erstatning.”
Ikke desto mindre finder et sådant offentligt
tyveri faktisk sted i dagens samfund, uanset
Grundlovens rammer. Vi har set, at lokalplaner
bliver vedtaget for at tilgodese kommunale
interesser.
Men ærligt talt: Nogle gange kræver det en
meget kreativ nyfortolkning af ordet ’almenvellet’, hvis man fx bringer golfbaner, moskeer
og andre kulturelle ting på bane i denne forbindelse.
Med almenvellet har vore grundlovsfædre
selvsagt ment infrastrukturelle foranstaltninger
som eksempelvis veje, vandforsyning,
jernbanestrækninger, el-net og den slags.
Derfor er det yderst betænkeligt, når visse
topjurister i dagens samfund betegner private
aktiviteter, som golfspil og religionsdyrkelse,
som almenvellet.
Den samme logik må så tilsige, at motorcykelklubber, kortklubber, lystfiskerforeninger
og sammenslutninger af frimærkesamlere

skal kunne kræve at henregne deres interesser under almenvellet. Vist er disse eksempler
helt ude i skoven, men reelt er det jo ikke det
fjerneste mere absurd end golfspil og alternativ religionsdyrkelse.
Jurister og politikere har, i et fælles anslag
mod den private ejendomsrets Ukrænkelighed,
lagt tingene sådan til rette, at det ikke er den
enkelte ekspropriation, der kræver en lovhjemmel, men at kommunale myndigheder bare
kan bemyndiges til at begå lovhjemlet tyveri
gennem en planlov.
Det må ligeledes være i strid med både
Grundlovens tekst og hensigter, da der videre i
Grundlovens § 73, stk. 2, står:
»Når et lovforslag vedrørende ekspropriation
af ejendom er vedtaget, kan en tredjedel af
Folketingets medlemmer inden for en frist af
tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig
stadfæstelse, når nyvalg til Folketinget har
fundet sted, og forslaget på ny er vedtaget af
det derefter sammentrædende folketing.
Det fremgår hér helt tydeligt, at det ifølge
Grundloven er den enkelte ekspropriationsforretning, der skal være lovhjemlet, og muligheden, for at et mindretal kan udsætte ekspropriationen til efter et nyvalg, understreger dels
sagens alvor, dels at et offentligt tyveri af fast
ejendom skal være den absolutte undtagelse.
Ikke desto mindre har Folketinget bemyndiget lokale myndigheder til, gennem Planloven,
at ekspropriere i flæng. Den måde, som loven
administreres på, understreger endvidere
behovet for, at rigets lovgivende forsamling
igen overtager sin grundlovshjemlede ret og
pligt til at tage vare på den enkeltes ejendomsret.
Hvis ekspropriationsmuligheden, som
Planloven giver de kommunale myndigheder,
virkelig skulle have hjemmel i Grundloven,
ville det med ét slag kunne fjerne samtlige
Grundlovens frihedsrettigheder. I den yderste
konsekvens ville det betyde, at Folketinget, til enhver tid, skulle kunne tilsidesætte
Danmarks Riges Grundlov ved blot at vedtage
noget andet.
Det er på høje tid at Folketingets
tænksomme medlemmer advaret mod det
oplagte grundlovsbrud, som Planlovens ekspropriationsbestemmelser repræsenterer.
Om det er lille fru Hansens ejendom eller
en virksomheds private ejendomsret, der bliver
tilsidesat, er ligegyldigt. Den private ejendomsret er en grundlæggende ret, som alle
borgere har og fortsat skal gøre krav på.
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Nedlæg regionerne!
Skandalen i Region Midtjylland
Af Frode Riber. Tidligere formand for Holstebro Vælgerforening

100 km til
nærmeste
sygehus vil
koste
menneskeliv

Regionernes opgave, ifølge strukturreformen,
var at løfte sig over det kommunale niveau
med de større opgaver, primært sygehusvæsenet, og dermed sikre, at der blev taget hensyn
til alle områder – kort sagt: at sikre en nation i
balance.
I Region Midtjylland har vi netop oplevet
en region, der ikke har levet op til sin opgave.
Lokale interesser, kombineret med en regionsrådsformands magtdemonstration, er derimod

resulteret i en snæver beslutning om placering
af et kommende storsygehus, der afskærer
hele den nordvestlige del af regionen adgang
til en akutbehandling inden for en rimelig tid.
Ca. 100 km til nærmeste sygehus, dvs. en
køretid på over en time, der vil koste menneskeliv. Samtidig er beslutningen ødelæggende
for et igangværende forsknings- og uddannelsesmiljø i Vestjylland. En bestilt analyse fra
konsulentfirmaet Cowi er stort set tilsidesat og
erstattet af flertallet af regionsmedlemmernes
lokale interesser. Kort sagt er der lagt op til en
region i total ubalance.
Hertil kommer fiaskoerne med de øvrige
opgaver, som Region Midtjylland forsøger at
varetage. Det gælder f.eks. Det Regionale
Trafikselskab i Midtjylland, hvor ineffektivitet
nu resulterer i sparerunder, der især går ud
over den vestlige del af regionen samtidig
med, at der opstår politiske diskussioner
mellem regionen og de enkelte kommuner. En

Golf 2008
-Politik og hygge
Det var en flot sommerdag i august, da konservative
medlemmer mødtes til golfdyst på Gyldensteen gods.
Mange af de fremmødte leverede flotte resultater og
gav både Helge Adam Møller og Bendt Bendtsen
kamp til stregen.

problemstilling der burde være taget af bordet
som følge af strukturreformen.
Desværre har den konservative gruppe i
Region Midtjylland vist en meget uheldig
optræden ved at lægge de afgørende stemmer
til den nævnte, snævre og usaglige beslutning. Gruppens forsøg på at retfærdiggøre
sin beslutning, med samtidig at placere en
lægeambulance i den nordvestlige del af
regionen, er en narresut, der næsten ikke er til
at bære, og viser gruppens manglende forståelse og menneskelige hensyn for det nordvestjyske område. Det er derfor meget tvivlsomt,
om der er noget, der hedder De Konservative i
Nordvestjylland ved regionsrådsvalget i 2009.
I stedet er der kræfter, der arbejder på opstilling af en ”Fællesliste for Nordvestjylland” for
på den måde at forsøge at varetage områdets
interesser i Region Midtjylland. Så er vi igen
tilbage til ”sognerådspolitik”, hvilket vel ikke
var meningen med strukturreformen, men
samtidig med al tydelighed viser, at Region
Midtjylland ikke har kunnet løse sin opgave.
På den baggrund kan det ikke gå for hurtigt
med at få nedlagt regionerne og få fordelt
deres opgaver mellem staten og kommunerne,
således at vi får et mere enkelt system – og
således at Sundhedsministeren overordnet
varetager planlægningen af en sygehusstruktur, der tilgodeser hele landet og dermed sikrer
en nation i balance!

26 / Republikanernes konvent

Aftenens højdepunkt var Liebermanns
tale. Set fra vores pladser på første række
til højre for scenen går den rent hjem. Den
tidligere demokratiske vicepræsidentkandidat,
og nu uafhængige, er ikke i tvivl: alle de, der
ikke ved et almindeligt valg ville stemme
republikansk, skal gøre det nu, for dette års
præsidentvalg er ikke noget almindeligt valg,
og McCain er ikke nogen almindelig kandidat.
Salen er euforisk. Rallyskiltene med ”Service”
bliver ivrigt holdt højt og blafrende over de delegeredes hoveder.

Lebech og Bangsgaard midt
i konventet.

Da Kissinger kikkede forbi

Dramaet i Minnesota
Konservatives generalsekretær Morten Bangsgaard (th) og partiets
næstformand Mads Lebech (tv) besøgte Republikanernes konvent.
Det kom der en inspirerende blog ud af. Hele beretningen kan læses
på www.konservative.dk
Country first!
Overalt står det. McCains slogan:
”Country first”. Byen – ja hele
staten Minnesota er præget af
konventet. Alle man møder spørger interesseret til, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Når
de hører det er Danmark, fremkalder det smil,
ord om ”stroget” og den lille havfrue. Og så en
hjertelig tak fordi vi interesserer os for deres
land.
Da vi kommer ind i det store Konventionscenter, Excel Energy Center, som ligger lige
midt i St. Paul, den ene del af twincity i
Minnesota, møder vi igen sloganet ”country
first”. Hallen regnes for den mest moderne
koncert og idrætshal.
Konventet er en social begivenhed. Alle
prøver at få deres 15 sekunders berømmelse.
Kan man få lidt gratis tv-tid kan det gavne
valgkampen ”hjemme” i staten. Vi møder ved
den officielle reception for ”os gæster” en ung
republikaner på 24 år, som der nu arbejder

”fuld tid” på at blive valgt til den lokale
delstats regering i Iowa. Der er først valg i
2010, men han skal nå at samle 300.000
dollars sammen. Det er hårdt arbejde. Han
fortæller også, at det vigtigste ved hans valg
er den interne kamp om opstillingen, for det
reelle valg mod demokraterne er sikkert. Der
plejer republikanerne at vinde med 70 % af
stemmerne.

"Service!"
Så kom vi endelig i gang på konventet. Ind på
scenen kom Fred Thomson og Joe Liebermann.
Samme generation af politikere. Politikere fra
en generation, hvor det at tjene sit land var
kernen i ens livsforløb. ”Service” – at yde for
fællesskabet - er også dagens tema på
konventet. For præcis det at tjene sit land har
McCain gjort hele sit liv, og nu vil han tjene sit
land som præsident – ”service!”.
Tekst Morten Bangsgaard og Mads Lebech

Kissinger er i dag 85 år, men holdt et fuldt
opdateret oplæg, bl.a. om hans seneste rejse
til Kina i forbindelse med de olympiske lege for
en måned siden. Derudover satte han de
udenrigspolitiske udfordringer i perspektiv. Vi
håber begge, at vi har samme skarphed, når vi
runder de 85 år. Kissingers indlæg var præget
af verden før den kolde krigs afslutning for
snart tyve år siden. Her var der virkelig tale
om hard politics.
Det var der også hos aftenens talere på
konventet. Vi fik et par ekstrem gode pladser
meget tæt på scenen. Så var det Sarah Palins
tur – og hendes tale holdt.
Først lidt om familien og værdier. Selv
datterens graviditet var nævnt i optakten, og
kæresten med på scenen til afslutning. Senere
”klaps” til Obamas manglende ledelseserfaring. Og hans vicepræsident kandidat Biden.
Jo, Palin havde brug for at nævne sin
(vigtige) tid som borgmester og Guvernør,
med stort ansvar for borgere, medarbejdere og
milliard økonomi. Hun fik citeret Harry Truman
som - når der var pres på præsidentjobbet havde udtalt, at så tænkte han bare på, at det
jo nok var endnu værre at være borgmester
(Mads nikkede voldsomt).
Konklusionen på det amerikanske præsidentvalg – det kommer til november. Men
ingen amerikaner har vundet valget i de europæiske medier. Og der er langt fra Frankfurter
Allgemeine og så ud på landet i USA…
Alt kan ske. Det mest uforudsigelige præsidentvalg i historien. Mange ubekendte
faktorer. Nu venter 60 dages vanvittig
valgkamp. Den 4. november kender vi svaret.
…Måske.
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Rådgivning

Psykologisk ekspertise søges

”Around her hair she
wore a
yellow ribbon
She wore it in the spr
ingtime
In the merry month of
May
And if you ask her wh
y the
heck she wore it
She wore it for her sol
dier who
was far far away”

Konservative politikere har i stigende grad brug for
psykologisk ekspertdækning, når der skal argumenteres og træffes beslutninger i forhold til de
mest dybtliggende, menneskelige problemstillinger. F.eks. krisehjælp til soldater fra krigszoner,
tvangsanbringelsesforanstaltninger, arbejdsvægring og arbejdsmotivation. Eller adgangskrav, studieegnethed, sabbatår og modningsvariation.
Tre konservative psykologer fra baglandet har
indtil nu stillet deres professionelle ekspertise til
rådighed for de medlemmer af folketingsgruppen,
der nu og da kan have behov for specialviden og
sparring.

George A. Norton 191
7

Støt vores tropper

Statistisk set vil vi være mellem ti og tyve psykologer, der er medlemmer af Det Konservative Folkeparti. Der sidder derfor, efter al sandsynlighed,
yderligere en halv snes psykologer rundt om i
vælgerforeningerne.

de seneste år involvenrigspolitik har gennem
Danmarks aktive ude
ter. Hver dag står
dens mange brændpunk
ret danske styrker i ver
folkeligt engagever
rfor opgaver, som kræ
det danske militær ove
v på denne støtte –
danske styrker har kra
ment og opbakning. De
er et symbol til støtte
. ”Racing green ribbon”
og den vil vi give dem
e skal være et
styrker. Den grønne farv
og håb for vores danske
som hver dag
er,
dat
tid for de danske sol
vidne om håb og frem
ati og frihed. Køb
okr
dem
s
alle
kamp for vores
kæmper en frihedens
støtte og anerkendelse
dsråd 2008 som en
og bær sløjfen på Lan
ditionen har sin oprinstyrker dagligt yder. Tra
af den indsats vores
vil gå ubeskåret til sol
det
er gul. Overskud
delse i USA hvor sløjfen
og Irak.
daterne i Afghanistan

Vi har hårdt brug for at få ekspertholdet udvidet
til en del mere end tre personer. Det vil gøre
den konservative, politiske slagkraft endnu
stærkere. Og det vil samtidig give konservative
psykologer en førstehåndsviden om de aktuelle,
menneskelige problemstillinger, der rundt om i
samfundet presser på for at blive løst.
Som professionel psykolog i ekspertgruppen
bestemmer du selv, hvor meget - eller lidt - du
ønsker din person profileret eller anonymiseret.
Hvis du vil vide mere om ordningen, skal du
kontakte erhvervs- og innovationspsykolog Per
Østergaard på poe@ap-psych.dk.

e en del af
Har du lyst til at bliv
epartis
lk
Det Konservative Fo
undervisningskorps?

Af Per Østergaard, cand.psych., formand for
Konservatives Uddannelses- og Forskningspolitiske Tænketank]

Få dit

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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