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okus på de svageste var ét af
hovedbudskaberne i den nyvalgte
partiformands tale på landsrådet i
september sidste år. Lene Espersen
slog fast, at det at være konservativ
også betyder, at samfundet skal tage
hånd om de, der skal have hjælp. At der skal være
bedre vilkår for psykisk syge. Alle skal have
lige muligheder, men de der ikke selv kan, bliver ikke
ladt i stikken eller står alene. Derfra begyndte rejsen
med at brede det konservative projekt ud til andet
og mere end kun at være et skatteparti. Ikke at skat
er taget af dagsorden. Vi ønsker fortsat skatten
længere ned. Konservative har slået fast, at målet
er, at ingen skal betale mere end halvdelen af det de
tjener i skat. Heller ikke ambitionen om, at være det
mest reformvenlige parti skal opgives. Men at
være konservativ er andet og mere.
Folketingsgruppen diskuterede i efteråret et
socialpolitisk oplæg i forlængelse af formandens udmelding på landsrådet om svage grupper.
Oplægget indeholder en lang række konkrete forslag
og idéer indenfor tre emner. For det første ønsker
vi at give udsatte børn en god start på livet.
For det andet vil vi give udsatte voksne en vej
tilbage til en værdig tilværelse, og for det
tredje vil vi arbejde for, at handicappede får et liv
med udfoldelsesmuligheder.
I løbet af foråret er der arbejdet med andre politiske
udspil, som præsenteres i den kommende tid. Et kernekonservativt område med folkeskolen i centrum
bliver et af de første. Her sættes der fokus på rammer
og ressourcer, faglighed og den negative sociale arv.
På integrationsområdet arbejdes der med nye
tanker, hvor sammenhængskraft og værdier er
bærende elementer. På det sundhedspolitiske
område er det slået fast, at kerne i det danske sundhedssystem er et stærkt offentligt sygehusvæsen suppleret af effektive privathospitaler.
Senest har formanden rettet blikket mod en
moderne offentlig sektor. Der skal være metodefrihed og mindre kontrol af de mange offentlig
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ansatte, der hver dag gør et stort stykke arbejde. Vi
skal have fjernet overflødige regler, og set atter andre
efter i sømmene. Midlerne er først og fremmest en
afbureaukratiseringsplan, kombineret med
bedre ledelse og øget konkurrence. Tilsammen
er det grundpiller i en moderne offentlig sektor.
Folketingsgruppen har for alvor sat gang i politikudviklingen. Med ordførere, arbejdsgrupper,
konferencer og rundbordssamtaler produceres oplæg
og udspil, som alle er med til placere Konservative
centralt på den politiske bane. Et parti der er på vej
frem båret af idéer og vilje til at nå målene.
De mange politiske udspil og konservative pejlemærker er kommet som en naturlig forlængelse af
de konservative værdier, som Lene Espersens
præsenterede på sin første formandsturné, som hun
gennemførte efter sidste års landsråd. Dialog med
Lene førte formanden rundt i alle de ti storkredse
for dels at møde bestyrelser og medlemmer, men
også for at præsentere de værdier, som er selve fundamentet i det konservative projekt.
En folketingssamling er ved at være slut, og Folketinget sendes på sommerferie. Dermed sættes der
punktum for endnu en politisk sæson. En sæson der
især vil blive husket for, at begge regeringspartier
gennemførte succesfulde og sikre generationsskifter.
Den 9. september 2008 skrev sig ind som en
historisk dato i den konservative partihistorie. Bendt
Bendtsen afleverede stafetten til Lene Espersen.
Hun har fra starten af sit lederskab udstukket
nye konservative pejlemærker; fokus på de
svageste, bedre vilkår for psykisk syge, udsatte børn
og voksne, handikappede, folkeskolen og integrationsområdet. En moderne offentlig sektor bliver et
hovedtema i de kommende års politikformulering.
Flere pejlemærker vil komme til. Et politisk projekt
tager form.
God sommer!
Morten Bangsgaard
Generalsekretær
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Europa-Parlamentsvalget 2009
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EP-valget 2009

Europa-Parlamentsvalget står for døren. Den 7. juni
bliver det afgjort, om partiet kan sende et konservativt hold ud i Europa. Du kan fortsat gøre en forskel.
Det er nu, de sidste kræfter skal sættes ind.

- Nu gælder det!

M

Målet for kampagnen
er klart. To mandater.
Den lokale indsats
er afgørende for, om
partiet når målet. Og
selvom valgdagen er
tæt på, kan du fortsat være med til at gøre en
forskel. For en afgørende del af vælgerne har
endnu ikke besluttet sig for, hvor de vil sætte
deres kryds. Derfor skal kampagnen fortsætte
vores helt frem til målstregen.

Grundlovsdag

2. Christian Wedell-Neergaard
cwn@svenstrup.dk
52 år
Godsejer, cand.polit.

7. Thomas Krarup
thomas@thomaskrarup.dk
33 år
Økonomikonsulent, cand.
scient.pol

8. Jan Køpke Christensen
kopke@c.dk
53 år
Erhvervsskolelærer

Grundlovsdag er en oplagt mulighed for at vise
din støtte til det konservative hold. Mød op til
én eller flere af de mange arrangementer der
afholdes, og bliv en del af denne festdag.
I denne udgave af Politisk Horisont finder
du en oversigt over arrangementer i dit lokalområde. Du kan også finde yderligere informationer på konservative.dk.

Kampagnedag i den 11. time
Lørdag den 6. juni er sidste kampagnedag,
inden vælgerne går i stemmeboksen. Hele det
grønne hold vil være på gader og stræder for at
sprede vores budskab.
Du kan være med til at give dagen et ekstra
løft ved at deltage i et af de festlige, lokale
kampagnearrangementer. Dagen før valget
er nemlig en helt unik begivenhed, som bedst
opleves ude i felten. Så kontakt din lokale
kandidat og hør, hvordan du kan være med til
at gøre en forskel i den 11. time.

Vejen er lagt
Vores kandidater har afholdt flere hundrede
vælgermøder, publiceret endnu flere læserbreve, ophængt tusindvis af plakater og uddelt
over hundredetusinde pjecer. Forarbejdet er
gjort. Vejen er lagt til succes. Nu skal vi alle blot
følge kampagnen helt til dørs, så vi sikrer et
stærkt Danmark i et fælles Europa.

Sådan gør du en forskel
Det lokale engagement er afgørende for partiets succes. Du er
parties ambassadør, og via din omgangskreds, og dit virke, kan
du sikre, at vores budskaber kommer helt frem til vælgerne.

3. Pernille Høxbro
hoxbro@frederiksberg.dk
48 år
Advokat(L), cand.jur.

1. Bendt Bendtsen
bendt.bendtsen@ft.dk
54 år
Spidskandidat, tidligere
formand og vicestatsminister
4 Politisk Horisont

5. Tove Videbæk
tovev@tovev.dk
62 år
TV-producer og -vært

4. Mette Abildgaard
mette@metteabildgaard.dk
19 år
Stud. samfundsvidenskab

6. Peter Norsk
pnorsk@mfi.ku.dk
55 år
Læge, dr.med.

9. Julie Broe
broejulie@gmail.com
26 år
Læge. cand.med.

11. Karsten Skawbo-Jensen
karsten.skawbo@adr.dk
48 år
Projektleder, cand. phil.

10. Michael Christensen
michael.christensen
@live.dk
31 år
Administrationschef og
kaptajn af
reserven, cand.scient.pol

12. Ole Brøkner
ole@broekner.dk
63 år
Direktør, cand.oecon.

1
2
3
4
5

Fortæl din familie, venner og kollegaer samt alle andre, du
møder på din vej, om Europa-Parlamentsvalget, og hvorfor
de bør sætte kryds ved Konservative.

 ontakt din lokale kandidat og hør, hvordan du kan bidrage i
K
de sidste afgørende kampagnedage. Du kan finde en
oversigt over det Konservative hold og kontaktoplysninger
på konservative.dk.

Gå ind på MitC på konservative.dk og læs, hvordan du kan
blive en del af den afsluttende kampagne.

Gå ind på partiets hjemmeside og bestil en nabopakke. Nabopakken indeholder ca. 15. valgets pjece med Bendt
Bendtsen på forsiden. Pjecerne kan uddeles i opgangen, på
villavejen eller i sommerhusområdet.

Opdater din status på Facebook løbende frem til valget.
Skriv f.eks.: ”Stem på en konservativ kandidat den 7. juni.
Det gør jeg.”
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I hælene på Bendt Bendtsen

Tekst Bendt Bendtsen Foto Marie Louise Thorstensen

Du kan læse meget mere om mig og min vej til Europa-Parlamentet på www.bendt.dk, og du kan også støtte mig på Facebook.

På hyggelig strøgtur i Aalborg
sammen med den lokale kandidat,
Thomas Krarup

På virksomhedsbesøg
hos Årstiderne

Rundtur på gården, hvor vi mødte den
administrerende direktør for Årstiderne. En
virksomhed, der hvert år leverer frugt og
grønt til 40.000 danske familier

To dage i en
spidskandidats kalender
Bendt Bendtsen har, som Konservatives spidskandidat til
Europa-Parlamentetsvalget den 7. juni, kalenderen fyldt op.
Politisk Horisont har bedt ham om at lade vore læsere følge
med i to tilfældige dage i forberedelserne op til valget.

W

eekenderne er absolut ikke
hellige, når der er valgkamp.
Den netop overståede weekend
bød således på Europadag
lørdag, hvor jeg skulle holde tale
i Odense. Søndagen tilbragte jeg sammen med lokale
Konservative på Fyn, der havde været så venlige at
bruge deres søndag på at hjælpe mig med at klistre
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valgplakater. Herfra skal der lyde en stor tak til alle jer,
der hjalp! Efter plakatklistring hastede jeg med toget
til København for at medvirke i aftenens udgave af
Deadline på DR2.

Mandag den 11. maj
Klokken er syv mandag morgen og vækkeuret ringer.
Efter et hurtigt bad og en gennemgang af nyhedsbil-

ledet i dagens aviser, snupper jeg en rask gåtur, inden
dagens program sætter ind. Jeg har tilbudt de øvrige
Konservative kandidater til Europa-Parlamentet at
tage med dem rundt en dag i deres respektive valgkredse. I dag går turen til Nordsjælland, hvor Mette
Abildgaard stiller op som KU’s kandidat.

Økologi og solenergi i Nordsjælland
Jeg bliver hentet kl. 8:45, hvorefter kursen sættes mod
Humlebæk, hvor Årstiderne – der leverer økologisk
frugt og grønt til 40.000 danske familier – har
hjemme. Hér møder vi den administrerende direktør,
der fortæller om det økologiske foretagende, viser os
rundt på gården og diskuterer, hvilken betydning EU’s
fødevare- og landbrugspolitik har for en dansk virksomhed og de danske forbrugere.
Dernæst sætter vi kursen mod Hillerød, hvor vi
besøger et solfangeranlæg på 3000 m2. Vi får en

indføring i, hvordan det klimavenlige anlæg fungerer,
og hvordan det bruges til fjernvarme. Projektet har
fået 3 mio. kr. i støtte fra EU.

Fra Nordsjælland til Nordjylland
Klokken nærmer sig frokost, som vi snupper i Hillerød.
Inden maden bliver serveret, når jeg lige at skrive et
debatindlæg til Fyens Stiftstidende og få svaret på de
telefonbeskeder, der konstant tikker ind. Efter frokost
besøger vi virksomheden Tele Punkt, der trodser den
økonomiske krise og i stedet har fuld fart på væksten.
Efter et lille pressemøde på virksomheden går turen
til Slotssøen i Hillerød, hvor vi får tilslutning af folk fra
den lokale vælgerforening og får delt nogle brochurer
ud på gågaden.
Dagen rundes af med et møde på Allerød Rådhus,
hvor vi besøger den konservative borgmester, Erik
Lund. Hér taler vi om, hvad jeg som politiker kan tage

med til EU af gode idéer, der er udviklet i kommunalt
regi, og hvilken betydning EU har for kommunerne.
Efter en dejlig dag på Nordsjælland går turen
tilbage til København, hvor jeg går tidligt i seng inden
det går løs igen – allerede kl. 5:30 skal jeg op, da turen
i morgen går til Aalborg for at besøge den lokale
kandidat, Thomas Krarup, og hans valgkreds.

Fredag den 15. maj
Efter en hektisk – men utroligt spændende – uge, er
det nu blevet fredag. I går bragte Berlingske Tidende
mit udspil til, hvordan vi i EU kan gøre mere for at
bekæmpe kvindehandel. Mit udspil består af en
såkaldt ’hård’ og en ’blød’ del. Den ’hårde’ del går på,
at Europol skal rustes bedre såvel økonomisk som
mandskabsmæssigt. Den ’bløde’ del går på, hvordan

Fortsættes næste side

Bendt Bendtsens Kalender
Mandag den 11. maj
7:00 Står op, går i bad, spiser morgenmad 		
og læser aviser
8:15 En rask gåtur
8:45 Bliver hentet og kører til Humlebæk
9.30 Virksomhedsbesøg på Årstiderne med EPkandidat, Mette Abildgaard
11:00 Besøg på solfangeranlæg i Hillerød
12:30 Frokost i Hillerød og skriver et debatindlæg
14:00 Besøg hos Erhvervsvirskomheden Tele
Punkt i Hillerød
15:30 Mødes i Hillerød med folk fra den lokale Kon
servative vælgerforening og uddeler valg
pjecer
16:45 Møde på Allerød Rådhus med den Konserva
tive borgmester
17:30 Retur til København
18:15 Hjemme
Fredag den 15. maj
7:00 Står op, går i bad, spiser morgenmad og læser
aviser
8:30 Besøger Safe & Alive’s sekretariat
9:30 Besøger safehouse
10:30 Kører til Christiansborg
11:00 Møde i Folketingets Europaudvalg
13:00 Deltager i Europa-Husets Europa-konference
i Dansk Design Center
14:30 Paneldebat med andre spidskandidater
16:00 Retur til Christianborg
17:30 Afgang til Rådhuspladsen for at deltage i
Aftenshowet
18:00 Deltage i Aftenshowet på DR1
19:00 Læner mig tilbage i toget for at tage hjem til Fyn
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Det Konservative Folkeparti

I hælene på Bendt Bendtsen

vi beskytter og hjælper de kvinder, der er flygtet fra
deres bagmænd og skal til at starte et nyt liv.
Jeg er blevet kontaktet af fonden ’Safe & Alive’, der
er en humanitær almenvelgørende fond, der tilbyder
ofre for menneskehandel beskyttelse samt tilbud
og mulighed for en tilværelse uden for tvangsprostitution. Da jeg synes, deres projekt lyder rigtigt
spændende og meningsfyldt, har jeg takket ja til at
indlede fredagen med et besøg på deres sekretariat,
for at høre nærmere om foretagendet.

Gennem Sahara på bare fødder
Efter besøget i sekretariatet kører vi til et såkaldt
safehouse, hvor ofre for kvindehandel bliver tilbudt
husly og en frivillig målrettet og personlig handlingsplan, som kan skabe basis for, at ofrene kan
få en normal tilværelse hér i Danmark eller i ofrets
hjemland, hvis asyl ikke kan komme på tale. Huset
ledes af en mand, der har opgivet job, hus og bil, for
at hjælpe kvinderne ud af bagmændenes klør. I dag
bor flere kvinder i huset, mens endnu flere har deres
daglige gang hér. Huset drives udelukkende på basis
af private midler.
Jeg blev meget imponeret over denne mands ildsjæl
og engagement, og rørt over, hvad disse kvinder har
været igennem, og hvor de er i dag. Én kvinde havde
fx gået gennem Sahara på sine bare fødder, der stadig
bar præg af brændemærkerne. Hun nåede sidenhen
til Marokko, hvor hun blev voldtaget på stranden,
inden hun blev transporteret til Italien. I Torino blev
hun – højgravid – sendt på gaden som prostitueret.
Torben Klausen fortæller om den
succesfulde økologiske forretning

Senere blev hun sendt til København som prostitueret, mens hendes søn blev holdt som gidsel i Torino.
Jeg er meget imponeret over folkene bag dette
projekt, og det bekræftede mig kun i, at vi simpelthen
er nødt til at gøre endnu mere – især på EU-plan, da
kvindehandel er organiseret på internationalt plan.

Europaudvalget, Europa-Huset og Aftenshowet
Efter nogle timer hos Safe & Alive tager jeg ind på
Christiansborg til møde i Folketingets Europaudvalg.
Dernæst går turen til Dansk Design Center, hvor
Europa-Huset holder Europa-konference, hvor bl.a.
Lene Espersen er indbudt som taler. Selv deltager jeg i
en times paneldebat med et par af de andre spidskandidater til Europa-Parlamentet – Morten Messerschmidt, Dan Jørgensen og Søren Søndergaard.
Efter konferencen i Europa-Huset går turen til
Rådshuspladsen, hvor jeg sammen med Morten
Messerschmidt og Søren Søndergaard diskuterer EU
og svarer på spørgsmål, stillet direkte af forbipasserende på Rådhuspladsen. Ved 19-tiden kan jeg læne
mig tilbage i toget med kursen hjem til Fyn.

Husk at stemme den 7. juni!
Valget til Europa-Parlamentet handler om, i hvilken
retning, EU skal bevæge sig; den Konservative eller
den socialistiske. For mig er der kun ét svar: Den Konservative! Så husk at stemme den 7. juni, vi har brug
for så mange Konservative i Europa-Parlamentet som
muligt.

Bendt Bendtsen og KU´s
EP-kandidat Mette Abildgaard foran
et imponerende EU-støttet
solfangeranlæg på 3000 m2.

Landsråd 2009

Vi glæder os
til at se dig
Alle medlemmer af partiet inviteres til årets
konservative festbrag - landsrådsfesten!
I et helt nyt set-up er der dømt showtime med
mad, dans og drinks. Kom og oplev en forrygende aften i godt selskab. Uanset om du er
delegeret til landsrådet eller ej, er du mere end
velkommen! Du får mad, musik, underholdning
og en velkomstdrink for 440 kr.
Du kan tilmelde dig på www.c-shoppen.dk fra
den 2. juni. Billetterne sælges efter først til
mølle princippet, da der de seneste tre år har
været udsolgt til festen.
Er du delereget til landsrådet, modtager du
landsrådsmaterialet i midten af august.
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Indkaldelse til
Landsråd 2009
Jævnfør partiets vedtægter indkaldes herved til
Landsråd 2009, som afholdes den 12 - 13.
september 2009 i Bella Center, København.
Forslag der ønskes behandlet på Landsrådet
skal være partiet i hænde på e-mail lr09@konservative.dk senest fredag den
10. juli kl. 15.00

Konservative.dk
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5. juni Grundlovsmøder Hele landet

Sted

Tid

Bornholm

Talere

Hovedstaden

Frederiksberg Restaurant Josty, Pile Alle 14 A
12:00
		

Borgmester Jørgen Glenthøj, udenrigsminister Per Stig Møller
samt EP-kandidat Michael Christensen.

København Kastellet
14:00
		

EP-kandidat Michael Christensen, sundhedsborgmester Mogens Lønborg og
folketingsmedlem Helle Sjelle

Gladsaxe Aldershvile Slotspark Ved Bagsværd sø
15:30
		

Gruppeformand Lars Abel folketingskandidat Henrik Sørensen og
EP-kandidat Michael Christensen

Vallensbæk Korsagergård, Vejlegårdsvej 121
12:00 – 15:00
		
		
		

Vicestatsminister, økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, Folketingskandidat og
viceborgmester Henrik Rasmussen samt Borgmester Kurt Hockerup Vallensbæk 		
Harmoniorkester underholder mellem talerne. Der kan bestilles en lækker platte for 125 kr.
senest 2. juni på telefon 2564 6361.

Allerød Børnenaturcenter Vestre Hus, Mørkebakke 1

15:00

Mette Abildgaard EP-kandidat, borgmester Erik Lund samt udenrigsminister Per Stig Møller

Rudersdal Rolighed, Skodsborg Strandvej 303

15:00 – 17:00 Ole Krog, DI, folketingskandidat Benedikte Kiær og EP-kandidat Mette Abildgaard

Nordjylland

Frederiksberg

Jakob Axel Nielsen

Per Stig Møller

Thisted

København

Connie Hedegaard

Helle Sjelle

Gladsaxe
Lars Abel

Sjælland

Hillerød Posen, Slotsgade 40,
15:00
bag fisketorvet Hillerød		

Udenrigsminister Per Stig Møller, borgmesterkandidat Thomas Vang Christensen, FT-kandidat
Paula Larrain samt EP-kandidat Mette Abildgaard

Vallensbæk

Frederikssund Sejltur på Roskilde Fjord.
10:00
Afgang fra Frederikssund Havn		
		

Folketingskandidat Andrè Wilhelmsen og spidskandidat til kommunevalget Morten Skovgaard.
Der serveres jordbær og Champagne, der vil også være mulighed for at få øl og vand. 		
BEMÆRK! Der er et begrænset antal pladser.

Allerød

Helsingør Hammermøllen i Hellebæk,
Bøssemagergade 21

MF Naser Khader, borgmester Per Tærsbøl samt EP-kandidat Mette Abildgaard

11:30

Syddanmark

Næstved Plænen mellem Kompagnihuset
14:30
		
		

Folketingsmedlem Helge Adam Møller, suppleant til byrådet i Næstved Kommune Anette Brix
Andreasen + en joker (= en overraskelse) Der kan købes vin, øl, vand og kaffe/te med brød og
Tuesens Badstue v/Susåen Kompagnistræde 1

Sorø Sorø Konservative vælgerforening

Borgmesterkandidat Gert Jørgensen samt justitsminister Brian Mikkelsen

14:00

Guldborgsund Skansen i Nysted Guldborgsund
11:00 - 14:00 EP kandidaten Christian Wedell Nergaard, to af de lokale folketingskandidater samt byrådsmed
		
lem Bent Petersen. jazz som underholdning mellem indlæggene
Vordingborg Parken på Bellevue, Bellevuevej 3,
09:00
		

EP-kandidat Chr. Wedell-Nergaard, formand for foreningen “De blaa baretter” Bjarne Hessel
berg samt byrådsmedlem Søren Nybo

Kalundborg Lynggårdsstien 3

Ole Lauritzen Brian Mikkelsen og erhvervschef Poul Nielsen

12:30

Slagelse Borreby Gods, Borrebyvej 47
12:30
		
		

Konservative Borgmesterkandidat Niels Bo Jørgensen, Venstres Borgmesterkandidat Steen
Knuth, Konservatives Folketingskandidat Claus Berner samt Venstres Byrådsmedlem/MF
Troels Christensen. Vindebroen” vil opføre et uddrag fra Musicalen ”Cabaret”

Odense Eventyrhaven, bag Domkirken

EP-kandidat Julie Broe, Odenses borgmester, Jan Boye og Operachef Jesper Buhl fra Den Fynske Opera

15:00

Lene Espersen

Per Stig Møller,
Mette Abildgaard

Rudersdal

Benedikte Kiær

Holstebro

Hillerød

Per Ørum Jørgensen

Per Stig Møller, Thomas
Vang Christensen

Favrskov
Ikast

EP og Folketingskandidat Jan Køpke Christensen. Finans-, Erhvervs-, Skatte- og IT ordfører
Mike Legarth. Egnsvejleder Thorkild Bork Hansen. Kommunalbestyrelsesmedlem Henning
Schmidt. Regionrådsmedlem Otto D. Lück Der er musik på pladsen.

Bornholm Christianshøjkroen, Segenvej 48,

14:00

Hold øje med dagspressen! Kaffe ad libitum med brownie og vaniljeis til 35,00 kr.

Ikast Engstrup Broholmvej 18

15:00

Regionsrådsmedlem Ove Nørholm Foreningen er vært ved et lille traktement

12:00

Spidskandidaterne: Bendt Bendtsen Marc Perera Christensen Poul Müller

Århus Varna Palæet, Ørneredevej 3,

Favrskov KOLLERUP i Hadsten
11:00
		

MF Henriette Kjær, EP-Kandidat Ole Brøkner, spidskandidat Charlotte Green samt
FT-kandidat Niels Chr. Selchau-Mark

Billund Anlægget i Grindsted
14:00
		

FT-kandidat Tommy R. Nielsen, byrådsmedlem Kim Gosvig Hansen samt
EP-kandidat Jan Køpke Christensen

NordJylland

Tønder Torvet i Tønder
11.00
		
		

Midtjylland

Kulturminister Carina Christensen, politisk ordfører Henriette Kjær, byrådsmedlem og
formand for teknik og miljø Karsten Frederiksen samt vore Lokale folketingskandidater Per
Løkken Horsens og Carsten Jeppesen

Nordjylland Slotsgade 8
13:30
		

Jakob Axel Nielsen, MF & Minister for Sundhed og Forebyggelse og Knud Kristensen,
MF Thomas Krarup, Kandidat til Europaparlamentet Musikalsk underholdning og hoppeborg

André Wilhelmsen,
Morten Skovgaard

Århus

Ove Nørholm

Helsingør

Bendt Bendtsen

Naser Khader,
Per Tersbøl

Billund

Jan Køpke Christensen

Vejle

Carina Christensen,
Henriette Kjær

Kolding Skamlingsbanken Skamlingsvejen 123
12:00 – 13:45 EP-kandidat Bendt Bendtsen, Jens Rohde, Venstres borgmesterkandidat Jørn Pedersen samt
		
Konservative’s borgmesterkandidat Knud Erik Langhoff. Fælles arrangement ved Venstre og
		
Konservative i Kolding
Vejle Hotel Vejle Fjord og Konference
13:00
Sanatorievej 26 Stouby		
		

Frederikssund

Henriette Kjær

Kalundborg

Brian Mikkelsen

Slagelse

Borgmesterkandidat
Niels Bo Jørgensen

Kolding

Sorø

Brian Mikkelsen

Bendt Bendtsen

Odense
Jan Boye

Næstved

Helge Adam Møller

Vordingborg
Christian WedellNeergaard

Tønder

Mike Legarth

Guldborgsund

Christian WedellNeergaard

Holstebro Nupark, p-plads Nord i Holstebro
13:00 – 16:30 Michael Brockenhus-Schack, Viceformand Dansk Landbrug samt
		
Per Ørum Jørgensen, MF, klimaordfører
Thisted Ashøje, Hurup Thy
12:00
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EP-kandidat Thomas Krarup, Folketingskandidat Tage Leegaard samt
Klima- og energiminister Connie Hedegaard
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Foto: Inge Aasmul, Taastrup

Grøn vækst

Tekst Peter Rejnholdt Petersen Foto Getty images

Annonce

borgerne – vi skal sikre rent drikkevand og sikre vand
i en meget høj kvalitet. Og det er faktisk hér vi sætter
ind med alle de her vandplaner. Det er naturligvis
vigtigt, at folk kan nyde en ren natur og få en god
rekreativ oplevelse ved de danske søer og vandløb.
Der er kommet mere natur ud af vores planer. Vores
strategi har hele tiden været at skabe mere natur, år
for år. Og dette udspil er en stor imødekommelse af
vores ønsker om mere og renere natur. Det er en stor
konservativ mærkesag, der er blevet gennemført
med dette udspil.

Regeringen præsenterede den
30. april landbrugsudspillet Grøn Vækst

Hvad gør regeringen ved pesticiders skadevirkninger?
Det er en generel opstramning i det nye udspil. Vi har
desværre i de senere år set, at udviklingen er gået i den
forkerte retning. Derfor strammer vi nu op på dette
område. Vi har et stort ansvar for folks sundhed. Det
er vores opgave at sikre rent vand og sunde fødevarer.
Og generelt er det jo skadeligt med disse pesticider.
Vi vil i fremtiden mere se på hvor meget pesticiderne
belaster naturen, frem for tidligere, hvor man så på
hvor ofte man anvendte pesticider. Vi styrker også
den økologiske produktion, og gør de mest forurenende pesticider dyrere.
For vi mere økologi med Grøn vækst.
Vi lægger med dette udspil op til en fordobling af den
økologiske produktion. Økologiske varer er meget efterspurgte – vi er midt i finanskrisen og efterspørgslen på økologiske varer stiger faktisk. Det kan også
blive afgørende for eksporten at kunne levere økologiske afgrøder.

Interview med miljøordfører Per Ørum Jørgensen om regeringens nye udspil Grøn Vækst

Danmark som grøn
vækstnation
Først kom energiforliget, dernæst det grønne transportudspil, en
grøn skattereform, bygningsstrategi og nu udspillet Grøn Vækst.

D

et er første gang, at klimahensynet spiller så central en rolle
i et landbrugsudspil. Kan du
fortælle lidt om klimatiltagene
i udspillet?
Baggrunden for at landbruget også
spiller en central rolle, også når det gælder klima, kan
deles op i to punkter. For det første har vi en meget
stor forpligtelse overfor EU, hvor vi skal reducerer CO2
udledningen for landbruget med 20 procent inden
2020. Og det synes jeg vi har gjort på en konstruktiv
og god måde. Det er det ene. For det andet er landbruget en del af svaret i forhold til husdyraffald osv.
Affaldet fra dyrene kan faktisk anvendes til energi,
og det er også vigtigt at få skabt nogle nye forret-
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ningsområder for landbruget, f.eks. energiafgrøder og
biogas. Samtidig får vi også løst et klima- og miljøproblem og begrænset lugtgenerne fra gyllen. Så det er
den rigtige vej at gå – at gøre gyllen til noget positivt i
stedet for noget negativt.
Det betyder også meget for accepten fra landbruget at få fjernet lugtgenerne – det betyder meget for
naboerne. Vi har en ambition om at skabe verdens
reneste landbrug.
Der har været talt meget om biogas-anlæg. Hvad
betyder Grøn Vækst-udspillet for den danske
biogasproduktion?
Vi har med energiaftalen sikret en meget høj afregningspris for biogas, og dermed gjort det attraktivt

at investere i biogasanlæg. Nu har vi så med det nye
udspil været med til at fjerne nogle barrierer for
anlægget af biogasanlæg. Vi har givet midler til etablering af biogasanlæg, og vi hjælper også kommunerne med rådgivning om placeringen af disse anlæg.
Folk har normalt ikke ønsket at have et biogasanlæg
som nabo – not in my backyard. Vores ambition er at
udnytte 40 procent af husdyraffaldet til energi inden
2020 – og det er et meget højt mål. Det kræver selvfølgelig at vi får fjernet barrierene.
Hvad betyder udspillet for vandmiljøet?
Det betyder meget. Vi har nogle vandmiljøplaner, der
skal gennemføres, og vi synes faktisk at dette udspil
balancerer de forskellige hensyn meget godt. Vi får
lavet nogen bræmmer, så vi ikke får al den kvælstof
ud i vandmiljøet, og vi har også en forpligtelse til at videregive en natur, som er mindst lige så god som den
vi har, til den næste generation. Vi skal hele tiden gøre
vores natur renere. Vi har også en forpligtelse overfor

Miljøgodkendelser har været et smertensbarn
for mange. Får vi et bedre system og hurtigere
miljøgodkendelser?
Alt det gode vi vil – miljømæssigt, klimamæssigt osv.
– der har sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser været en sten i skoen. Det tager vi hånd om nu,
vi vil nu forsøge at forenkle disse systemer og gøre
det hurtigere. Derved bliver sagsbehandlingstiden
også bragt ned. Det er ikke rimeligt, at man ønsker at
lave en nyudvikling, og så skal vente to år for at få det
godkendt. Det afholder jo folk fra at udvikle deres produktion i en grønnere retning.
Skal vi i fremtiden investere mere i investeringer i nye grønne teknologier?
Det skal vi. Vi står midt i en krise, og investering i grøn
teknologi og skabelsen af nye grønne arbejdspladser
er en del af løsningen for Danmark. Efterspørgslen
stiger meget i disse år, derfor skal vi ofre flere penge
på forskning og udvikling i grøn teknologi. Vi skal give
de grønne ildsjæle en hjælpende hånd – hjælpe dem
med at få deres ideer ud på markedet.
Alle nationer står med udfordringer på miljøog klimaområdet. Og der har Danmark jo en
førende position i øjeblikket.
Vi har taget nogle store skridt med globaliseringsmidlerne, hvor vi med udviklings- og demonstrationsprogrammet EUDP har investeret i forskning på
det grønne område, herunder indenfor 2. generations
biobrændstoffer.
Giver dette udspil bedre livskvalitet for
danskerne?
Ja, det gør det faktisk. Det vil give bedre naturoplevelser, bedre adgang til naturen - det naturlige kondirum,
og en mere sammenhængende og renere natur.

Peter Norsk
i Europa-Parlamentet
Vi har brug for en repræsentant, som ikke er bange for
at sige JA til Europa.
Intet land kan stå alene, når det gælder indvandring,
udvikling af de fattige lande, økonomisk krise, konkurrencen fra Indien og Kina samt den internationale terror og
kriminalitet.
”Er det ikke bedre, at vi er 500 millioner, der står
sammen om at bevare europæisk og dermed
dansk kultur, end at vi står alene?”
Peter Norsk er
• medlem af partiets hovedbestyrelse
• tidligere formand for partiets globaliseringsudvalg

Nu gælder det om, at konservativ globaliseringspolitik
bliver ført ud i livet. Derfor skal han i Europa-Parlamentet.
Læs meget mere på

www.peternorsk.dk
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Nye medlemmer på Christiansborg

Tekst
Tekst??????????????????
René Gyldensten FotoFoto
Peter
?????????????????
Sørensen/Das Büro

Formand Lene Espersen tager imod
de mange fremmødte

De mange nye medlemmer står i kø
foran indgangen til Christiansborg

Forhallen på Christiansborg emmede
af liv og nye K-medlemmer

Nye medlemmer på
Christiansborg-besøg

M

edlemsfremgang er naturligvis
ethvert partis absolutte målsætning, men at medlemmer ligefrem
ankommer i hobetal - i busser fra
nær og fjern, er trods alt ikke hverdagskost. Ikke desto mindre var det hvad der skete en
mandag i februar, hvor mange nye medlemmer lagde
vejen forbi Folketinget. Folketingsgruppen tog imod
de mange nye ansigter, og alle fik en rundvisning,
der sluttede i teatersalen på Christiansborg, hvor
formand Lene Espersen bød velkommen og takkede
for det flotte fremmøde. Vi har talt med et par stykker
om grunden til, at de har valgt at blive medlem af Det
Konservative Folkeparti.
Flot fremmøde
– et syn, der glæder
enhver partiformand

Vibeke Salbye

Vallensbæk

Jeg er skiftet fra
Venstre til Konservative.
Tidligere har jeg
været næstformand i Venstre i
Herning, men
meldte mig ud for
nogle år siden.
Jeg syntes, at
partiet var blevet
for socialdemokratisk. Så er jeg
blevet konservativ, fordi jeg godt kan lide skattepolitikken.
Det er imponerende, at K har holdt fast
hele vejen igennem i forbindelse med den
seneste skattereform. Man har holdt fast
– velvidende, at man kunne risikere at
miste potentielle vælgere.

Jeg har meldt mig
ind i Det
Konservative
Folkeparti af flere
forskellige grunde.
Først og fremmest
fordi jeg bor i
Vallensbæk, der
er en konservativ
kommune.
Desuden har jeg
altid interesseret
mig meget for
politik – og her
synes jeg, at
Konservative har en mere menneskelige
tilgang til det hele. Her tænker jeg i særlig
grad på partiets socialpolitik og integrationspolitik. Derudover er det min klare
fornemmelse, at partiet er langt mindre
topstyret end eksempelvis Venstre. Derfor
har jeg valgt Det Konservative Folkeparti.

Lene Espersen har også gjort sit til, at
jeg har valg at melde mig ind. Hun er
meget vedholdende, men hun er først og
fremmest saglig. Og så er hun nordjyde
– det tiltaler mig også (griner).
Der er i det hele taget en lang række
områder, hvor jeg synes Konservative
står stærkt.
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Erik Holang

Lyngby

Tom Behnke var et af mange gruppemedlemmer, der viste de nye medlemmer rundt på Christiansborgs gange.

Kenneth Kristiansen
Lemvig

Bendt Bendtsen
har gjort, at jeg i
sin tid blev interesseret i politik.
Siden har jeg
undersøgt en del
om, hvad partiet
står for. Og der
blev jeg interesseret i Konservativ
politik generelt, og
kunne genkende
mine egne holdninger på mange
områder.
Jeg synes især godt om Konservatives
retspolitik – de mange skyderier på
Nørrebro er et godt eksempel på, at man
har brug for en kontant politik på
området. Det synes jeg, Det Konservative Folkeparti er garanter for. Partiet
belønner faktisk dem der gider arbejde.
Det er sådan set ret fornuftigt – men
samtidig har Konservative også et solidt
sikkerhedsnet under de svageste i
samfundet, så alle er tænkt med.

Christian Kristensen
Holte

Jeg har altid
været konservativ, ja lige siden
jeg kunne
stemme første
gang. Det er så
først nu, at jeg
melder mig ind.
Jeg fik en henvendelse fra den
lokale vælgerforening, som jeg
valgte at sige ja
tak til. For mig
betyder det at
være konservativ, at man har en væsentlig
fokus på erhvervslivet. Det er derigennem
man skal finde de midler til at betale for
velfærdssamfundet, så det er bestemt et
vigtigt emne.

Jette Henriksen
Fredericia

Fredericia Skibsværft, hvor jeg
arbejder, står for
lukning. Vi er
derfor en række
kolleger, der har
besluttet os for at
melde os ind i
landets bedste
parti. Vi er kørt
herover i bus alle
sammen. Jeg har
altid stemt Konservativt – og så
er det lokalt det parti, der har talt vores sag
bedst.
Jeg glæder mig meget til at hilse på
Lene Espersen. Jeg synes godt om
hende, og glæder mig til at give hende
hånden.

Jeg melder mig ind fordi der er sket
meget med Det Konservative Folkeparti
i den senere tid, og det har bestemt haft
en afgørende betydning for mit medlemskab. Det er en spændende periode for
partiet med formandsskifte og masser af
fornyelse i det hele taget.
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Interview Naser Khader

Tekst Henrik Winther Foto www.khader.dk

Dét vidste du ikke
om Naser…
”Du kan jo se, at selv folk fra Det Radikale Venstre, Ny Alliance og Liberal Alliance nu går ind i
vores gruppe – ganske vist i skikkelse af én og samme mand, men alligevel…,” sagde Lene
Espersen i sin tale ved Poul Schlüters 80 års fødselsdag. Det var naturligvis Naser Khader,
partiformanden henviste til. Vi stiller her det nye gruppemedlem en række hurtige spørgsmål,
der ikke har - ret meget - med politik at gøre:
Hvis du var en bil, hvilken en var du så?
”En Mercedes – langtidsholdbar!”
Livret?
”Alt med lam. Jeg kan godt lide at lave mad, det er
mig der står for det derhjemme, og spinat med lam…
uhmm.”

Hvilket land ville
du helst bo i, hvis
ikke Danmark?
”Danmark er
verdens bedste
land, men skal jeg
vælge et andet,
bliver det Italien
eller Spanien.”
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Har du virkelig sort bælte i karate?
”Ja, jeg har trænet mig op til 2. dan, og så er jeg tildelt
3. og 4. dan som æresdan, fordi jeg er en god ambassadør for sporten. Man kan højest få 10 dan i verden.
Nu om stunder er jeg på et old boys-hold, hvor vi ikke
laver så mange armbøjninger…”
Er du haveinteresseret?
”Meget! Jeg har grønne fingre og kan få alt til at gro –
bare ikke partier…hahaha.”
Yndlingsfilm?
”Grease! Jeg har set den 30-40 gange. Jeg har også
prøvet at danse trinnene, der skal lige 3-4 øl til, men
så går det også nogenlunde…”
Yndlingsblomst?
”Mandeltræer, de er så smukke om foråret og man
kan spise mandlerne. Jeg har endda fået lokket Per
Stig Møller til at plante et. Da han hørte at jeg havde

mandeltræer i haven, spurgte han, om jeg da havde
hus ved Middelhavet – og da han hørte, at de kan gro
herhjemme plantede han straks et.”
Hvordan slapper du af?
”Går lange ture – i dag gik jeg rundt om Søerne, mens
jeg hørte P 1 efter at have afleveret børnene i skole og
børnehave.”
Du sover ikke så meget?
”Nej, jeg kan klare mig med meget lidt søvn, hvis jeg
bare får lukket øjnene ti minutter om eftermiddagen.”
Favoritrejsemål?
”Uh, den er svær, men jeg kan godt lide Østen –
Vietnam, Thailand, Malaysia.”
Ser du stadig dine gamle kammerater fra de
radikale?
”Nogle af dem…de tolerante, til eksempel Morten
Helveg.”
Hvilken historisk person ville du gerne have
været?
”Giordano Bruno, den italienske filosof og munk, der
turde gå imod strømmen, og som blev dømt som
kætter og brændt på bålet i Rom. Det med bålet ville
jeg så have sprunget over…”

Yndlings-tvprogram?
”Udover nyheder er det National Geografic med
historie og oldtiden – og fredag aften ser vi alle
sammen X-faktor og den slags familieprogrammer.”
Hvor går du i byen?
”Jeg har ikke været i byen i et par år, men hvis jeg skal
ud og have en øl, er det på 90eren på Frederiksberg –
deres silkefadøl er fantastisk.”
Moderne eller gammeldags børneopdragelse?
”Lidt for moderne er jeg bange for. Nu er vi begyndt at
lave afstemninger, hvor jeg ofte kommer i mindretal.
Indtil sidste år har vi holdt svinekød ude af huset, ikke
af religiøse grunde, men jeg bryder mig ikke om det.
Men til sidste jul spurgte børnene – vi har to sammenbragte og et fælles - så: Hvorfor skal en muslim
bestemme over os andre? Og så tog de en afstemning,
og nu har vi også flæskesteg juleaften.”
Hvad er din værste politiske idé?
”Hæ – selvom det ikke var min, så var det 40 % skat
på Fyn.”
Hvad er din bedste politiske idé?
”Der er sgu mange, haha, men helt konkret, er det
Statsborgerskabsdagen, som jeg fik ideen til og fik
gennemført. Nu er det en smuk tradition.”
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Byrådsgrupper

Tekst Henrik Sølje Weiglin

Mange nye
ansigter

Kommunalvalg

Tekst Helle Pilemann

Konservative kandidater og
kampagneteams undervises på
kampagnekurset 1. – 3. maj i at
skabe vindermentalitet på
deres hold.

Siden sidste sommer er rigtig mange byrådsgrupper blevet udvidet med et ekstra medlem.

N

I løbet af det
seneste
år
har
partiet
fået hele 15
nye byrådsme d le m me r
fordelt over
hele landet, fra Roskilde til Randers, fra
Brøndby til Bornholm. De mange nye
ansigter betyder at partiet nu sidder
på 265 pladser i landets kommunalbestyrelser. Det er otte flere end der blev
valgt i 2005.

Annonce

”Det er en tydelig tendens vi har
set siden sidste sommer. Der er stor
troværdighed om vores kommunalbestyrelsesmedlemmer, vores folketingsgruppe og partiets ledelse
og det tiltrækker nye, der af den
ene eller den anden årsag måtte
ønske et nyt politisk ståsted”, siger
chefkonsulent Henrik Weiglin.
Tilgangen er fordelt over hele landet
og i alle fem regioner er der kommet
nye byrådsmedlemmer. Årsagerne til
indmeldelserne er naturligvis meget
forskellige. Nogle steder er det lokale

politiske uenigheder, der giver udslag i
et skifte, andre steder kan det skyldes
at en borgerliste ikke genopstiller og
endelig har Naser Khaders skifte til
Konservative også kunnet aflæses på
byrådspladserne.
”Uanset årsagen til indmeldelsen
er det altid glædeligt, at der er flere,
der fra pladserne i kommunalbestyrelserne kan kæmpe for den konservative sag frem mod kommunalvalget til
november. Det giver os et endnu bedre
udgangspunkt for valgkampen” siger
chefkonsulent Henrik Weiglin

Også fremgang i regionsrådsgrupperne
I regionsrådsgrupperne er den samme
tendens registreret. Ved valget i 2005
blev 20 konservative valgt til regionsrådene. Det tal er siden hen øget
til 22 medlemmer af regionsrådene
med tilgang af Tove Videbæk i region
Midtjylland i sommer og i foråret Ole
Jacobsen i region Syddanmark.
Og som bekendt har folketingsgruppen jo også fået et nyt ansigt, som man
kan læse mere om andetsteds i dette
nummer.

Nye byrådsmedlemmer siden sommeren 2008

✗
Jan Køpke
Christensen

1 ? om tryghed...
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Kommune

Navn

E-mail		

Brøndby

Carsten Thorsen

cth@brondby.dk

Egedal

John Petersen

John.Petersen@egekom.dk

Bornholm

Ken Bolmar

ken@KlemensKro.dk

Bornholm

Bente Helms

bente.helms@brk.dk

Roskilde

Jan Herskov

janhe@roskilde.dk

Ringsted

Finn Andersen

fia@ringsted.dk

Odense

Erik Simonsen

eas@odense.dk

Svendborg

Medhat Khattab

medhatkhattab@yahoo.com

Fredericia

Johnny André Majgård j.maj@pcelink.dk

Fredericia

John Bader

annalisa.bader@mail.dk

Randers

Daniel Madié

dm@randers.dk

Morsø

Ole Sørensen

vin@olevin.dk

Aalborg

Anette Valentin

anette@byraad.dk

Thisted

Viggo Iversen

VIIV@thisted.dk

Lemvig

Orla Østerby

mail@tangsoecentret.dk

Konservative er klar
til kommunalvalget
I hele landet er alle dele af partiorganisationen ved at gøre klar til valgkampen til kommunalvalget i november, og interessen for uddannelse er steget mærkbart i de seneste måneder.
Den nye kursusstruktur kan i langt højere grad end tidligere understøtte dette arbejde og sikre,
at alle, der måtte have ønsker om uddannelse, kan få dækket behovene.

P

rofessionalisme og fleksibilitet er nøgleordene i
kursusstrukturen,
som
blev indført ved årsskiftet 2009. Det viser sig
ved, at der nu er indført
lokale strategiworkshops,
hvor undervisere kommer
ud i landet til vælgerforeningerne, ligesom vælgerforeningerne også kan
rekvirere lokale aftenkurser med indhold efter eget
ønske. Og de af Konservative udbudte kurser, leder-,
kampagne- og kandidatkursus, varetages ligeledes
af fagligt dygtige undervisere med stort personligt
engagement.

En treleddet strategi
Hvis Konservative skal have succes ved kommunalvalget i november, skal valgkampens tre nøgleaktører,
lederne i partiorganisationen, de enkelte kredsudvalg
og kandidaterne, klædes på til opgaven. De tre kurser
– lederkursus, kampagnekursus og kandidatkursus,
kan bidrage dertil. Særligt kampagne- og kandidatkurset er i år målrettet kommunalvalget.

Lederkurset blev gennemført første gang i februar,
og deltagerne var udvalgt blandt gruppen af vælgerforeningsformænd, storkredsformænd, næstformænd og kampagneledere. Deltagerne skulle alle
motivere deres plads på kurset og deltage i en typeindikatortest. Et emne på kurset var bl.a., hvordan man
skaber motivation. En vigtig egenskab for partiets
ledere, når valgkampen i de lokale foreninger skal
iværksættes.
Også kredsudvalg, eller kampagneteams som
mange kalder det, fik mulighed for at lære at lægge
en strategi for kommunalvalget og lave en personlige kampagneplan. Det skete i maj på det særdeles
populære kampagnekursus, hvor indtil flere af
partiets borgmesterkandidater havde valgt at deltage
sammen med deres kampagneteam.
Partiets borgmesterkandidater får den 13. og 14.
juni mulighed for at deltage i kandidatkurset, som i år
henvender sig til spidskandidaterne på de kommunale
lister. Der er i samarbejde med de tidligere tv-værter
Annette Juhler Kjær og Hanne Danielsen udviklet et
særligt forløb, som kan hjælpe borgmesterkandidaterne i at blive endnu bedre til at brænde igennem
over for vælgerne. På kurset undervises i emner

som konstitueringsforhandlinger, kommunikation og
pressehåndtering, budskabsformulering og personlig
branding, budskabstræning med kamera samt i at
vinde vælgernes opmærksomhed i en større forsamling.

Stor lokal aktivitet
Også lokalt arbejdes der for tiden med forberedelserne til valgkampen. Mange vælgerforeninger og
storkredse har valgt at benytte sig af tilbuddet om
lokale kurser og undervisning tilpasset kandidaternes
behov. Siden januar 2009 er der aftalt ikke færre end
17 lokale kursusforløb overalt i landet. De mest efterspurgte emner er: taleteknik, mødet med vælgeren,
personlig branding, kropssprog og skriftlig kommunikation. Men også forløb om partiets historie og om
styling er planlagt, ligesom der har været afviklet
lokale strategiske workshops, hvor mål for valgkampen er blevet fastlagt.
Den store kursusaktivitet i partiorganisationen
tegner godt for det kommende kommunalvalg, og vi
kan forhåbentlig alle se frem til, at de kampagnemæssige anstrengelser bærer frugt og udmønter sig i et
godt valgresultat 17. november.
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Borgmesterkandidat

Tekst Søren Mølgård Foto Istockphoto

Formandsmøde

Tekst Henrik Sølje Weiglin

Forretningsudvalget er her
samlet til gruppefoto

Morten
Slotved

2.0
Et virtuelt portræt af Konservatives
borgmesterkandidat i Hørsholm
Kommune

E

n af de nye konservative spidskandidater er Hørsholm Vælgerforenings Morten Slotved, som er
i gang med sin første byrådsperiode, men har gjort lokalpolitisk
lynkarriere og altså nu er partiets
borgmesterkandidat ved kommunalvalget 17. november.
I en moderne valgkampagne er web og sociale
medier helt uomgængeligt. Derfor vil vi prøve med
et lille eksperiment for at komme nærmere svaret
på, hvem Morten Slotved egentlig er. Kan man alene
ved at benytte sig af internettets mange muligheder
stykke et portræt sammen af Hørsholms forhåbentlig
kommende borgmester?
Jeg starter for sjov med at ”Google” Morten Slotved
og kan hurtigt konstatere, at han er en særdeles aktiv
herre i lokalpolitik i Hørsholm. Både kommunens egen
hjemmeside, Konservative i Hørsholms hjemmeside
og diverse lokale medier ligger naturligvis højt på

Blå bog
Navn
Morten Slotved
Alder
39 år
Civilstand
Gift og
far til 3 børn
Politiske
tillidshverv
Byrådsmedlem
og borgmesterkandidat
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”hitlisten”.
Gennem afsøgning af disse links kan man blandt
andet konstatere, at Morten Slotved er uddannet cand.
oecon. og har et lederjob i den danske afdeling af computergiganten IBM. Et af Mortens vigtigste fokusområder er kommunens overordnede økonomi og administration, som han har indgående kendskab til gennem
sit medlemskab af kommunens økonomiudvalg.

Et spadestik dybere
Men også Mortens mere private side er til offentligt
skue på internettet. Han fylder 40 år præcis 14 dage
før kommunalvalget, er far til 3 børn i vuggestue,
børnehave og skolealderen og har derfor en stor berøringsflade med serviceniveauet i kommunens forskellige enheder. Der er ingen tvivl om, at det øger en
lokalpolitikers troværdig i den offentlige debat selv
at have erfaring med resultaterne af eksempelvis
kommunens børn- og ungepolitik.
Morten Slotved beskriver sig selv som ”meget
udadvendt og ligetil, hvilket betyder at mange borgere
føler, at jeg er let at komme i kontakt med. Det resulterer i mange input fra borgerne, som også værdsætter,
at jeg er synlig i lokalsamfundet.”
Jeg forsøger at komme et spadestik dybere, og
til det formål har jeg spottet, at Morten også har en
brugerprofil på flere af tidens hotte netværk, nemlig
Facebook og LinkedIn. Specielt førstnævnte medie
har haft kolossal succes. Over 2 mio. danskere har i
dag en profil på Facebook, der således er det hurtigst
voksende sociale medie på verdensplan.

Lokalpolitik uden filter
Der er ingen tvivl om, at vil man som kandidat i
kontakt med mange potentielle vælgere på en hurtig
og nem måde, er Facebook ikke til at komme udenom.
Her kan man lynhurtigt ”massesprede” politiske holdninger, indkalde til arrangementer og i det hele taget

sætte ord og billeder på den, man er som person.
Jeg add’er Morten Slotved som ven på facebook.
Dagen efter har han accepteret min venskabsadmodning, og nu er der pludselig adgang til familiebilleder,
oplysninger om Mortens skolegang og meget mere.
Morten har valgt at have en ”Væg” aktiveret på sin
profil. Det giver alle Mortens venner mulighed for at
skrive direkte til Morten, og det er uden censur! For
eksempel kan man blandt de mange lykønskninger
vedr. borgmester-kandidaturet læse en kommentar,
hvor en Hørsholm-borger udtrykker sin bekymring
for, om Morten formår at træde ud af tidligere konservative koryfæers skygge.
Det er lokalpolitik ”uden filter”, og mon ikke Morten
helt bevidst har valgt at lade sådanne kommentarer
stå for at signalere, at lokalpolitik trods sit rygte om at
være stærkt konsensuspræget også er kontant debat
og kritisk stillingtagen.
Hjemmesider og facebookprofiler kan naturligvis ikke være det eneste element i en veltilrettelagt
kampagne. Sagt med andre ord: du vinder ikke en
valgkamp ved blot at være til stede på nettet. Moderne
valgkamp handler i høj grad om at kunne veksle det
”digitale engagement” i ens kampagne til direkte involvering og støtte til kampagnen, og i sidste ende et
kryds på stemmesedlen.
Her har danske politikere fortsat meget at lære, og
– som sædvanlig, fristes man til at sige – er der inspiration at hente i Guds eget land, USA, hvor præsident
Obama i sin valgkamp satte nye standarder for mobilisering af frivillige.
Men intet slår det direkte møde med vælgerne på
torvet lørdag formiddag eller, som en del især yngre
politikere er begyndt at praktisere herhjemme, ved at
stemme dørklokker i lokalområdet. Morten Slotved gik
da også straks i gang med at slå sit navn fast i lokalområdet ved et gågadearrangement få uger efter valget
som borgmesterkandidat.

Formandsmøde
i EP-valgets tegn
Europaparlamentsvalget den 7. juni satte sit præg på formandsmødet i Nyborg den 25. april 2009.
Til tonerne af ”Born to be wild”, videofilm i baggrunden, stående klapsalver fra publikum og ”high fives” med partiformand
Lene Espersen satte Konservatives hold af EP-kandidater i
bedste fodboldstil gang i partiets interne slutkampagne til
Europaparlamentsvalget.
De blev valgt
Genvalg af interne revisorer
På mødet var der genvalg af de to interne
revisorer Jørgen Falkensteen, Hørsholm og
H. G. Pedersen, Silkeborg.
Valg til forretningsudvalget
På det efterfølgende konstituerende hovedbestyrelsesmøde blev storkredsformand for
Købehavns Omegn, Steen Asgreen, valgt
som nyt medlem af forretningsudvalget.
Han afløser tidligere storkredsformand for
Nordsjællands Storkreds og nuværende
HB-medlem, Stig Gordon Nielsen. Der var
genvalg til storkredsformand for Nordjyllands Storkreds, Stig Risdahl.

H

vis målet om at nå to
mandater i Europaparlamentet skal nås er der rigeligt at
tage fat på for alle i Det Konservative Folkeparti. Derfor
blev partiets slutkampagne
igangsat på Formandsmødet
med seks uger til valgdagen. Deltagerne fik en række
konkrete anvisninger til, hvad der lokalt kan gøres for
at bidrage til valgkampagnen. De konkrete tiltag kan
du læse mere i nærværende nummer.
Partiets spidskandidat, fhv. minister Bendt
Bendtsen og generalsekretær Morten Bangsgaard
gav oplæg til den politiske og organisatoriske strategi
og gav en status på kampagnen. Der blev ved samme
lejlighed uddelt en strategipjece, som beskriver strategien for valget. Den kan hentes på MitC på partiets
hjemmeside.
Udenrigsminister Per Stig Møller rundede dagen
af med en festlig og vidende tale med titlen ”Europa
i perspektiv”. Talen indeholdte stor ros til spidskandidat, Bendt Bendtsen, og den sluttede af med en

Spidskandidat til
Europa-Parlamentet, Bendt
Bendtsen skød sin
valgkamp i gang

peptalk til alle partiets tillidsfolk – for ”Hvem kan, vi
kan”! Du kan læse udenrigsministerens tale til formandsmødet på MitC.

Organisatorisk beretning
Ligesom sidste år var den organisatoriske beretning
delt op i en skriftlig og mundtlig del. Beretning tog i år
udgangspunkt i efterårets succesfulde generationsskifte, at det er blevet nemmere at udøve foreningsarbejdet – ikke mindst med kontingentomlægningen.
Desuden omtalte generalsekretæren den meget
ambitiøse medlemshandlingsplan og kiggede frem
mod efterårets vigtige kommunalvalg. Du kan læse
såvel den skriftlige beretning som den organisatoriske, mundtlige beretning på MitC på partiets hjemmeside.

E-mailindsamlingskampagne skudt i
gang!
Formandsmødet indledte også en kampagne for at
indsamle e-mailadresser på medlemmer, der ikke står
registreret med en sådan. E-mailadresser spiller en
vigtig rolle i forbindelse med kampagnen til Europaparlamentet og i handlingsplanen for medlemspleje.
Og knap var formandsmødet slut, før de første tips
og tricks til e-mailindsamling blev videregivet i grupperummet for vælgerforeningsformænd på MitC på
partiets hjemmeside. Målet er at kende e-mailadresserne på 2/3 af partiets medlemmer.

Landskontingent
På baggrund af et forslag fra Østjyllands Storkreds
om ændring af kontingentstrukturen besluttede
formandsmødet, at hovedbestyrelsen nedsætter en
arbejdsgruppe herom, så formandsmødet i 2010 kan
træffe beslutning om den fremtidige kontingentstruktur for partiet.
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Politisk duel

Foto Polfoto

Opslagstavlen

Tekst Søren Mølgård

Lene Espersen og Villy
Søvndal giver her
hinanden hånden, men på
de politiske dueller
krydses der klinger.

Årsberetning 2008
I forbindelse med partiets formandsmøde i
april præsenterede vi partiets årsberetning for
2008, som under overskriften ”Generationsskifte” beretter i ord og billeder om årets
gang i 2008. Vi har et begrænset antal eksemplarer af årsberetningen på lager, som
efter først-til-mølle princippet kan rekvireres
gratis ved at fremsende en e-mail til
medlem@konservative.dk.

Gode tilbud i C-shoppen

ke tilbud på partiets webshop –
I øjeblikket har vi en række stær
30 % på t-shirts, polo-shirts og
til
op
fx
www.c-shoppen.dk. Spar
e.
strømper fra vores fritidstøjs-seri

Tillykke med
forårsprinsen
Det Konservative Folkepa
rti ønsker hjerteligt
tillykke til prins Joachim
og prinsesse Marie
og til hele kongehuset
med den lille forårsprins, som kom til ver
den 4. maj.

Politisk duel
Espersen og Søvndal
To af dansk politiks markante profiler, Konservatives formand Lene Espersen og SFs formand
Villy Søvndal, har taget hul på en række politiske topmøder over hele landet. Første møde
fandt sted på Handelshøjskolen i Århus, hvor 450 mennesker trodsede solskinsvejret for at
høre de to partiledere krydse klinger. På i alt tre møder skal de to debattere emner,
som optager danskerne mest lige nu: finanskrisen, bandeoptøjer og skattepolitikken.

22 Politisk Horisont

”Det er en grundlæggende misforståelse, at skattelettelser og velfærd er hinandens modsætninger. De er tværtimod hinandens forudsætninger.
I fremtiden kommer vi for eksempel til at mangle
lærere og sosu-assistenter, og eftersom vi ikke kan
tvinge folk til at arbejde i den offentlige sektor, så
må vi gøre det attraktivt at arbejde der, og det kan
gøres med skattelettelser,” sagde Lene Espersen. Et
udsagn Søvndal ikke overraskende var uenig i. Han
pointerede, at han i stedet for at bruge penge på
skattelettelser hellere vil bruge dem til at forbedre

den offentlige sektor.
Debatten fortsætter i oktober, hvor de to mødes i
Rudersdal. I det hele taget er arrangementet blevet
modtaget så godt, at også andre overvejer en tilsvarende model. Det fik ordstyrer og borgmester i HøjeTaastrup, Mikael Ziegler (K), til at komme med en
opfordring til SF’s Ole Helding. ”Skal vi ikke gøre det
samme op til kommunalvalget? Vi kan køre rundt i
Høje-Taastrup Kommune, måske på en tandem eller
motorcykel, og møde vælgerne,” lød det fra borgmesteren.

Det Konservative Folkeparti
ets kandidater
materialefolder, som giver alle parti
aterialer (plakater,
valgm
ceret
produ
få
at
for
mulighed
pris. Hent
lagtig
forde
en
til
brochurer, visitkort m.v.)
beskrivelse af
materialefolderen med en nærmere
(kræver login).
tilbuddet i grupperummene på MitC

Kalender
Juni
7. – Valg til Europa-Parlamentet –
hele landet
13. og 14. – Spidskandidatforløb København

Vil du hjælpe til i kommunalvalgkampen?

September
12. - 13. - Landsråd, Bella Center

Efterhånden tager kampagnerne frem imod kommunalvalget i de enkelte vælgerforeninger mere og mere form. Tøv derfor ikke med at kontakte din lokale vælgerforening, hvis du har lyst til at bidrage med stort og småt til den lokale
kampagne. Find kontaktoplysningerne under ”Lokalt” på konservative.dk.

November
17. - Kommunalvalg – hele landet

Annoncér i
Politisk Horisont

Politisk
Vi holder Danmark på sporet

På talefod
med EU
Bendt Bendtsen
på motorcykel
rundt i Europa

Stor
tænker
fejret

Kommunal
konference

Per Stig Møller
25 år i Folketinget

Netværk i aktion

goLENE.dk

Konservativ Ungdoms
kampagnesucces

Kvinde
konference

Fokus på kvindehandel

Et ordentligt
hak i skatten

Fokus på skattereformen

TEma

J

eg tror, der bliver gang i den. Villy er en
dygtig politiker, men der er ingen tvivl om,
at vi - sagt på jysk - står et pænt stykke fra
hinanden politisk. Det tror jeg, er et rigtigt
godt fundament for nogle spændende
politiske dueller,” sagde Lene Espersen
forud for det første møde.
Og dueller blev der masser af – også i Høje
Taastrup, hvor de to partiledere mødtes for anden
gang. Her var skattelettelser og velfærd et af de helt
centrale emner.

Kandidatmateriale til
kommunal- og regionsl nu!
valget – bestihar
præsenteret en ny

Tronfølgeloven

Hun ved
alt om alting

Selv en prinsesse har
brug for ligestilling

Socialpolitik

Giv udsatte børn en
god start på livet

Henriette Kjær er gruppeformand og politisk ordfører

Eksklusivt interview Poul Schlüter ser tilbage

01
MartS
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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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Kirkepolitik

Tekst Birgitte Vinding Foto Scanpix

”Hvis vi mister en fælles kirke, vil vores
fælles forståelsesramme langsomt smuldre.
Og med den vil de værdier, vi normalt kalder
danske, forsvinde.”

De uadskillelige
Kirken ligger, hvor den plejer. Og diskussionen om kirkepolitikken er der heller ikke de store
ændringer ved – den foregår i en mindre gruppe af særligt indviede. Men Charlotte Dyremose advarer nu: Der hviler en politisk trussel over folkekirken, som vi skal være opmærksomme på, før værdierne skrider under os. Derfor er det nødvendigt at den kirkepolitiske
debat bredes ud i de kommende år.

H

vis oppositionen kommer til
magten, vil der ske en revolution i den folkekirkestruktur,
vi har i dag, . Det vil udvikle sig
til en trussel mod vores fælles
værdigrundlag.”
Så kort og så skarpt ridser
Charlotte Dyremose truslen op.
”Radikale, SF og Enhedslisten vil skille stat og
kirke. Socialdemokraterne vil have en kirkekommission, men vil ikke sige, hvad de vil med den. Der er en
overhængende risiko for, at den danske folkekirke vil
miste sin forrang i Grundloven, hvis oppositionen skal
skrive et regeringsgrundlag sammen. Husk på, at to
partier i S-SF-R-aksen klart ønsker at adskille stat og
kirke og at Enhedslisten som sandsynligt støtteparti
mener det samme. Det er en voldsom trussel mod folkekirken og dét skal vælgerne være klar over.”
Ifølge Charlotte Dyremose består truslen af
flere elementer:
”Det vil medføre en mere populistisk og politiserende
kirke, der vil mene noget om både miljø og trafik og alt
muligt andet, en dæmoniserende kirke, der vil tage
evangeliet til indtægt for en politisk holdning. Det kan
kirken ikke gøre i dag, men skiller man stat og kirke, så
vil der være frit slaw.
Samtidig vil en politisering af kirken gå ud over rum-

meligheden. Og det vil være rigtig trist, for jeg mener,
at vi skal have et sted, hvor Margrethe Auken, Jesper
Langballe og jeg kan sidde ved siden af hinanden og
lytte til den samme præst. Hvor det er evangeliet, der
er afgørende, ikke præstens personlige mening om alt
muligt andet.”
Charlotte Dyremose minder desuden om, at
mens værdidebatten raser i offentligheden, så
hviler alle de værdier, vi normalt kalder danske,
på kristendommen.
”Vi tænker ikke over det i hverdagen, men langt de
fleste af vores danske værdier og hele vores samfundsstruktur hviler på kristendommen. Noget af
det er åbenlyst – f.eks. jul og andre helligdage – mens
andet er mere skjult. F.eks. har vi overtaget tankegangen om velfærdssamfundet fra kirken, at man tager
vare på og viser omsorg for de svageste. Og ud fra en
næstekærlighedstankegang tænker vi i menneskers
ligeværd og tager et personligt ansvar.”
Og netop hér ser Charlotte Dyremose den anden
store trussel ved at adskille stat og kirke:
”Hele vores fælles forståelsesramme hviler på kristendommen. Hvis vi mister en fælles kirke, vil vores
fælles forståelsesramme langsomt smuldre. Og med
den vil de værdier, vi normalt kalder danske, forsvinde.
Det vil få betydning for den måde, vi omgås på, og for

Det står der i Grundloven
”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske
folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

den måde, vi indretter vores samfundsstruktur på.,”
siger Charlotte Dyremose og understreger:
”Det er nu, vi skal stå fast. Tænk på, hvor kompromisløse vi er, når det handler om, at ytringsfriheden
ikke er til diskussion. Samme kompromisløshed skal
vi demonstrere, når det handler om at forsvare det
grundlag, som ytringsfriheden hviler på. Og det er
også værd at huske på, næste gang ledende politikere
fra venstrefløjen forsøger at skabe sig en profil på at
stå fast på ytringsfriheden. Der er jo ingen, der kan
stå fast, hvis fundamentet skrider.”
Charlotte Dyremose har bidt mærke i, at udover
venstrefløjen, så er det særligt yngre politikere,
der går ind for en adskillelse af stat og kirke.
”Med risiko for at få alt muligt skudt i skoene, så tror
jeg, at det handler om, at yngre politikere endnu ikke
har fået traditionen og historien ind under huden.
Men at være politiker og meningsdanner forpligter uanset alder. Derfor må også unge politikere vågne op
og forstå, at kirken er det væsentligste selvstændige
fundament i vores samfund. Fjerner man den brik, så
begynder det hele gradvist at skride. Netop fordi dette
fundament er så indgroent en del af vores samfund og
vores værdisæt, så ser man det måske ikke umiddelbart. Men når man modnes, får man en fornemmelse
for sit fundament. Og man begynder mere og mere at
se, hvordan de enkelte brikker ikke kan stå alene.
Charlotte Dyremose minder om, at den danske
folkekirke hviler på den lutherske kristendom, at den i ord og gerning er tolerant og at
den i praksis skaber rum til andre religioner.
”Vi har religionsfrihed, men ikke religionslighed
– og det ønsker jeg at holde fast i. De partier og
de politikere, der ønsker at adskille
stat og kirke, vil dermed ligestille
alle religioner i Danmark, uanset
hvilken samfundsopbyggelig- eller
nedbrydelig retning, de hviler på.
Det er jeg inderligt imod: Alle religioner er ikke lige gode, og det skal
vi turde sige højt.”

Det mener Konservative
”Folkekirken skal ikke være en statskirke, men det tætte
bånd mellem stat og folkekirke skal bevares i anerkendelse af, at kristendommen indgår som en central del af
den danske identitet og det danske kulturgrundlag.”
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Debat

Tekst Henrik Sølje Weiglin

En tyrkertro på medlemskab
Jesper Bacher, medlem af Det Konservative Folkeparti i Lolland kommune

Tyrkiet er kandidatland til medlemskab af den europæiske union, og det er, så vidt jeg er orienteret, også konservativ politik, at lever tyrkerne op til kriterierne, skal
de sidde med ved bordet. Det lyder ligetil, men politik
er som bekendt en omskiftelig affære, og man kan
med god ret spørge, hvilke kameler vi andre kommer
til at sluge med Tyrkiet i unionen? Det er som bekendt
ikke EU, som vil indtræde i Tyrkiet, men Tyrkiet, som
vil indtræde i EU. Ikke desto mindre kan man frygte
prisen for tyrkisk medlemskab. Jeg synes mildest talt,
at sporene skræmmer, når man ser på landets opførsel
i forbindelse med Anders Fogh Rasmussens kandidatur til posten om NATOs generalsekretær. Det er
tankevækkende, at Tyrkiet åbenbart fandt Muhammed-krisen belastende for Anders Fogh Rasmussen.
For en demokratisk tænkende er det derimod yderst
belastende for Tyrkiet at forkaste retten til religionskritik – og satire, og sagen viser med al ønskelig tydelighed afgrunden mellem europæisk frihedstradition
og muslimske underdanighedskrav. Fra tyrkisk side
holder man af at minde om, at EU ikke er en kristen
klub, men Tyrkiet er selv medlem af en muslimsk klub,
organisationen af muslimske lande (OIC). Her organi-

serer man sig med brutale shariastater som Iran og
Saudi-Arabien, og selvsamme organisation stod bag
på det globale attentatforsøg på ytringsfriheden, da
man ønskede at sidestille religionskritik og racisme i
forbindelse med Durban-2 mødet. I OIC forarges man
højlydt over par tegninger, men det rædselskabinet af
stening, piskning og allehånde andre overgreb, som
praktiseres i flere muslimske lande, tilsyneladende
forbigås i solidarisk tavshed. OIC har ligefrem formuleret en alternativ menneskerettighedserklæring, Cairo-erklæringen fra 1990, hvor det bl.a. hedder:”Enhver
skal have ret til at udtrykke sin mening på en sådan
måde, at det ikke er i modstrid med shariaens principper”.
Tyrkiets alliance med ytringsfrihedens fjender burde
give anledning til stor betænkelighed hos europæiske
politikere, ikke mindst konservative. Et nøgternt og
realistisk syn på den brogede verden er dog en konservativ kardinaldyd. Konservative, af alle, må vide, at
politisk bragesnak ikke kan springe buk over dybe og
reelle modsætninger. En tyrkertro på Tyrkiet i EU er vi
i hvert fald ikke tjent med.

Fjern dårligdommene,
når renten er lav

Nye storkredsformænd
Årets storkredsforsamlinger i marts måned bød på tre nyvalg på formandsposterne.
Benthe Pedersen Lund, Helle Kammann og Lars Hajslund. Tre nye storkredsformænd
med vidt forskellig baggrund.
Helle Kammann

Nordsjællands storkreds

I Nordsjællands storkreds blev Helle
Kammann valgt som ny storkredsformand. Helle Kamman har været næstformand i to år i storkredsen og afløser
Stig Gordon Nielsen. Helle er gift med
Carsten, og de har en dreng sammen.
Til daglig er Helle Funktionschef i
Jyske Bank. Af politiske tillidsposter
kan nævnes, at hun har været medlem
af hovedbestyrelsen i de seneste to år
og er kredsudvalgsformand i Hillerødkredsen, ligesom hun opstiller til kommunalvalget i Hillerød Kommune.

Lars Hajslund

Vestjyllands Storkreds

På den vestjyske storkredsforsamling
blev Lars Hajslund valgt som formand.
Lars afløser Jørn H. Kristiansen på
posten. Lars Hajslund er 41 år gammel,
bosiddende i Silkeborg sammen med
sin kone Solfried og deres tre børn.
Lars er den første dansker nogensinde,
der har været præsident for Junior
Chamber International, JCI.
Lars er til daglig leder af Keys2passion,
som han stiftede i 2000 for at udleve
sin passion om at arbejde med enestående forvandlinger i mennesker og organisationer. Lars Hajslund har de
seneste halvandet år været formand for
vælgerforeningen i Silkeborg.

Henrk Fougt, Konservative i Køge

Når renten i løbet af sommeren kommer ned på de forventede to procent, bør regeringen afskaffe afdragsfrie lån. Her vil det gøre mindst ondt på kommende boligejere, der til gengæld vil høste en fordel af faldende
priser. En sidegevinst er, at generationstyveriet
mindskes, og mobiliteten i boligmassen øges.

Baggrund
Den øjeblikkelige finanskrise har sit udspring i boliglån
i USA, hvor boligerne er belånt til op over skorstenen
på favorable vilkår. I USA har man tilladt den slags
i den hidsige jagt på vækst drevet af privatforbrug,
og det har efterladt det amerikanske samfund og de
amerikanske familier uden andre værdier end dem
der er skabt på aktiemarkederne. I dag mærker amerikanerne prisen for de seneste 8 års overforbrug. Deres
opsparing i aktier er halveret og boliglånene overstiger salgsværdien.
I Danmark har vi præcis samme problemstilling.
En stor del af vores boligmasse er finansieret med afdragsfrie lån og belåningsgraden for rigtig mange nye
husejere ligger faretruende tæt på de 100 procent.
Lånene er optaget i troen på at priserne ville stige, og
man derfor på sigt ville skylde en mindre del af boligen
væk, simpelthen fordi boligen er blevet mindre værd. I
dag, hvor priserne falder, er mange boligejere teknisk
insolvente.

Lav månedlig ydelse giver
højere boligpriser
Har finanskrisen lært os noget, må det være, at vækst
er godt, men at vækst skal ske på sunde økonomiske
vilkår. Afdragsfrie lån er fundamentalt set ikke et
sundt vilkår, og minder i sin substans i virkeligheden
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mere om husleje.
Ulempen for boligejerne er, at boligpriserne i høj
grad styres af den månedlige ydelse på boliglån. Med
billige lån stiger priserne på boligerne, og med dyre lån
falder boligpriserne.
Drivkraften bag afdragsfrie lån er, at den månedlige
ydelse er lav og delvist skattefinansieret. Politisk må
det derfor være et ønske, at der sættes en stopper for
afdragsfrie lån.

Effekten af stop for afdragsfrie lån
Konsekvensen af et stop for afdragsfrie lån vil være,
at boligpriserne falder. Det får umiddelbart den effekt,
at førstegangskøbere gældsætter sig mindre og at opsparingen i samfundet øges.
Samtidig betyder det, at formuen for de, der forlader
boligmarkedet, skrumper.
Den negative effekt rammer dermed primært de,
der står klar til at forlade ejerboligmarkedet, og det
er typisk pensionister. Men, de samme boligejere
har jo gennem de senere år passivt kunne iagtage,
hvorledes deres bolig blev ekstremt meget mere værd.
Denne passive gevinst er i stort omfang blevet finansieret af gældsætning hos førstegangskøberne. Det
eksisterende system har med andre ord været en del
af det, der populært kaldes generationstyveriet, altså
hvor de ældre generationer pr. automatik beriges på
bekostning af de yngre generationer.
Det bør derfor være en del af regeringens politik
at sætte en stopper for afdragsfrie lån snarest, og det
letteste tidspunkt at gøre det på, er når renten er lav.
Hvis økonomerne har ret vil, diskontoen i løbet af sensommeren komme ned på et historisk lavt niveau. Det
er der, man skal slå til.

Nye storkredsformænd

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 10. august 2009

Benthe Pedersen Lund
Bornholms vælgerforening

På Bornholm, der både er en vælgerforening og
en storkreds, har 46-årige Benthe Pedersen
Lund afløst Mogens Dam, der har været
formand i 10 år. Benthe Pedersen Lund er i det
civile chefanklager på Bornholm og siger, at
hun som formand nøje vil veje sine ord, fordi
“jeg først og fremmest er chefanklager”.
Benthe er gift med Kai.
Benthe bliver desuden nyt medlem af Hovedbestyrelsen.
Som formand for Bornholms vælgerforening
bliver Benthes første og meget store opgave at
sikre genvalg af de fire konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer på Bornholm.

ID-nummer 42441

KRISEN
kradser!
Ved du, hvor lang tid det
gennemsnitligt tager at afvikle
en virksomhed i Danmark?
Ministre og folketingsmedlemmer ved det
allerede, for de har lige fået ”Sådan ligger
landet – Globaliseringsredegørelse 2009”
med posten.
Globaliseringsredegørelsen måler Danmarks
konkurrenceevne på alt tænkeligt og utænkeligt,
fra iværksætteri og internationalisering til
bestikkelse og korruption.

Få samme paratviden før
dine partikammerater.
Bestil ”Sådan ligger landet
– Globaliseringsredegørelse
2009” på di.dk/butik

