Politisk
Fremtiden er konservativ

Oplæg til en konservativ fremtid

En moderne konservativ
vision om Danmark

Fra YouTube til
græsk diplomati

K-kampagne på nettet

Sammenhold på
tværs af partiskel
På Ærø handler politik
nemlig om at stå
sammen og overleve

Min

Mission

Lene Espersen om fremtiden, om sit politiske højdepunkt, om de
konservative vælgere, om værdikampen, der ikke må glemmes.
NUMMER

plus Svingture i krisetid • Vejen til 20.000 medlemmer • Sommergruppemøde

03
OKTOBER

2010

leder
lene espersen

Politisk
Horisont
Ansvarshavende
redaktør
Martin Dahl
Redaktører
René Gyldensten
Rikke Egelund
I redaktionen
Alexander Tolstrup
Helle Pilemann
Henrik Hilleberg
Henrik Weiglin
Henrik Winther
Lars Wonsild Pedersen
Lone Vibe Nielsen
Peder E. Jepsen
Søren Mølgård
Politisk Horisont
Det Konservative
Folkeparti, Nyhavn 4
1051 København K

Derfor er vi konservative
Kære partifæller.
For os konservative har det længe stået lysende
klart: Vi har en anden definition af velfærd end Socialdemokraterne og deres kammerater fra Socialistisk Folkeparti. For S handler det altid om kolde
kontanter. ’Send flere penge’, lyder opfordringen fra
Socialdemokraterne. Også selv om kassen er tom.
Sådan ser vi konservative ikke velfærd. For os er
velfærd først og fremmest menneskelig værdighed.
Vi ser først efter muligheder – ikke svagheder. Vi vil
have, at så mange som muligt bliver selvforsørgende.
Selvfølgelig holder vi hånden under de, som ikke kan
klare sig selv. Men vi skal ikke bruge skattepengene
fra jer, som gør en indsats, til at forsørge fuldt arbejdsduelige mennesker.
I Danmark har vi verdens dyreste offentlige sektor.
Men det har vi ikke råd til. For vi er ikke det rigeste land
i verden. Men vi opfører os sådan. F.eks. er 300.000
danskere på førtidspension, fleksløn eller ledighedsydelse. Vi har altså parkeret næsten hver tiende
dansker i den arbejdsdygtige alder på en offentlig
ydelse. Det koster 50 milliarder kroner. Om året.
Efterlønnen er en anden ydelse, der går til at pacificere mennesker, der har flere gode år på arbejdsmarkedet i sig. Vi konservative har altid været for en
ydelse til de nedslidte. Men to ud af tre på efterløn
siger selv, at deres helbred intet fejler. Hvorfor skal I,
der slider i det, så betale for at de laver ingenting?
Det er ikke velfærd for os. Vores velfærd er
ansvarlig. Derfor ønsker vi reformer.
Vi har også verdens dyreste folkeskole. Men det
sikrer ikke, at alle børn lærer at læse og bliver dygtige,
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aktive samfundsborgere. Tvært imod går 17 procent
ud af skolen uden at kunne læse og skrive. Det går
ikke længere. I dag bruger en dansk lærer i gennemsnit 3 timer dagligt på at undervise. Det er ikke godt
nok – når vi ved, at det er i samspillet med læreren
eleverne lærer og stimuleres. Derfor vil vi have
lærerne tilbage i klasseværelserne.
Vi konservative er vant til at gøre en indsats. En
indsats for os selv. For vores kære. Og for fællesskabet. I ved fra jeres egen husholdning eller fra jeres
virksomhed, at pengene skal tjenes, før de kan
bruges. Vi ved, at den offentlige sektor ikke finansierer sig selv. At pengene skal komme et sted fra. De
skal komme fra den private sektor, som skal have ordentlige vilkår for at kunne klare sig i den internationale konkurrence. Derfor er vi arge modstandere af
den misundelsesskat som S og SF vil pålægge de
mest foretagsomme danskere. Derfor synes vi, at det
er rimeligt, at flittige danskere får lov at beholde
halvdelen af det, de tjener, til sig selv.
Husk, at hvis samfundet bliver fattigere, så bliver
de svageste straffet først. Det ønsker vi ikke.
Det er en politisk opgave at sikre, at samfundet
indrettes på den måde, så vi giver borgerne de bedste
betingelser for at udfolde sig. Det er også et politisk
ansvar at sørge for, at de, som gør en stor indsats til
fælles bedste, også bliver belønnet for det. At de
penge, som vi betaler til fællesskabet ikke klattes
væk, men bruges fornuftigt.
Det er derfor, vi er konservative.
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konservativ fremtid
strategiprojekt

Oplæg til en

konservativ
fremtid
”Tænk visionært. Lad være med at lade jer
begrænse af vanetænkning eller dag-til-dag
politik. Kom med jeres bud på, hvad det vil
sige at være konservativ. Hvad er det for et
samfund, vi konservative ønsker?”

S

ådan lød opfordringen fra partiformand Lene Espersen, da
hun i slutningen af sidste år satte et politisk projektarbejde i
gang i folketingsgruppen, hvor medlemmerne blev inddelt i
tre grupper med den krævende men også privilegerede
opgave at skulle diskutere konservative værdier og grundholdninger.
De tre grupper allierede sig med særligt indbudte medtænkere udefra
og gik i gang med det politiske arbejde. Og efterfølgende blev gruppernes overvejelser samlet i debatoplægget ”Fremtiden er konservativ,”
der tegner en moderne konservativ vision om Danmark.
Samfundet er en organisme
Gruppen, der arbejdede med temaet ”Frihed i stærke fællesskaber,” slog
Det Konservative Folkepatis helhedssyn fast:
”Konservative ser samfundet som en organisme. Det vil sige, at samfundets enkelte dele er afhængige af hinanden for at kunne fungere. Vi er
ikke en samling frit svævende individer. Vi er forpligtede over for hinanden,
hvilket betyder, at vi har en pligt til at tage os af de svageste. For os konservative er det et adelsmærke for et velfungerende samfund, at det tager
vare på dem, der er ude af stand til at tage vare på sig selv.
Derfor indtager socialpolitikken en helt central stilling i konservativ
politik. Den definerer, hvilket samfund man ønsker at skabe. Og vi konservative ønsker et samfund med omsorg, medmenneskelighed og
respekt. Et samfund, der er præget af bevidstheden om, at vi alle har en
vigtig opgave at udføre for fællesskabet, og at vi derfor er afhængige af
hinanden. Eller for at sige det på en anden måde: Vi ønsker et samfund,
hvor fællesskabet er stærkt nok til at løfte den svage, men for svagt til
at knække den stærke.”
Et stærkt erhvervsliv
Den gruppe, der havde arbejdsoverskriften ”Et trygt og velstående
samfund,” behandlede endnu et centralt konservativt tema – nemlig
behovet for et stærkt erhvervsliv til at sikre en stærk velfærd:
” Vi konservative ønsker et samfund, der er præget af tryghed, muligheder og velstand. Vi ønsker, at vores børn skal blive dygtige og dannede
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Gruppeinddelingerne
Grupperne fordelte de politiske områder
mellem sig under overskrifterne:
Frihed i stærke fællesskaber
– som skulle beskæftige sig med værdipolitiske spørgsmål.

Et trygt og velstående samfund
– som skulle angive veje til vækst og velstand.

En moderne offentlig sektor
– som skulle diskutere forbedringer af den offentlige sektor.

tekst martin
østergaard
nielsenfoto
fotodas
sxc.hu
tekst rene
gyldensteen
büro
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“Konservative ser samfundet som en organisme.
Det vil sige, at samfundets enkelte dele er
afhængige af hinanden for at kunne fungere.
Vi er ikke en samling frit svævende individer.
Vi er forpligtede over for hinanden.”

mennesker, at der er råd til at hjælpe samfundets svage, og at man som borger i Danmark har
de bedste muligheder for at realisere sit individuelle potentiale.
Denne vision kan vi imidlertid kun
opfylde, hvis vi har et sundt og robust erhvervsliv, der tjener penge, så der også er
råd til at finansiere en velfungerende
offentlig sektor. (...) Derfor betragter vi det
som et af vores politiske hovedmål at give
erhvervslivet de bedste muligheder for at
klare sig i den internationale konkurrence.
For hvis erhvervslivet svækkes, vil det
trække det økonomiske grundlag væk under
hele samfundet.”
Brug for alle
Den tredje gruppe diskuterede under overskriften ”En moderne offentlig sektor,” hvordan

man bedre målretter den offentlige støtte mod
dem, der virkelig har behov, og ikke spreder
den ud til alt for mange grupper, der egentlig
godt kan klare sig selv:
”For os konservative er det enkelt: Der er
brug for alle i samfundet, og hvis man som
borger mister fodfæstet i sit liv, skal man
hjælpes tilbage på ret kurs. Ingen skal opgives
– alle skal have en chance.
Når det er sagt, så er det dog vigtigt at
tilføje, at vi helt grundlæggende betragter
mennesket som et stærkt og selvstændigt
væsen, der som udgangspunkt er i stand til
at klare sig selv uden hjælp fra staten. Derfor
vil vi have et opgør med tanken om, at alle er
berettiget til at modtage penge fra det offentlige – og hele det vildtvoksende støttesystem, som denne tankegang har ført med
sig.

Vi mener, at staten skal fokusere langt
skarpere på dem, der virkelig har behov for
hjælp – altså de svageste – i stedet for at
udbetale generelle ydelser til alle borgere.
Der kræves simpelthen en skarpere politisk
prioritering.”
Efter gruppernes overvejelser var samlet
i oplægget ”Fremtiden er konservativ” udtalte
Lene Espersen, at oplægget gav et fint billede
af de værdier, der ligger til grund for konservativ politik:
”Klart står det (i oplægget, red.) at vi
ønsker et stærkt værdifællesskab, der giver
frihed for den enkelte til at udfolde sig og
gøre os alle rigere – samtidig med at vi med
konkrete politiske virkemidler sikrer, at der
også vil være råd til fremover at holde hånden
under dem, der ikke kan klare sig i vores
samfund.”
Politisk Horisont 5

mission 2011
konference

YC-konference på
Gl. Vindinge
Det handler hovedsageligt om at tilpasse krop til budskab. Vi skal kunne give slip og vise en
oprigtighed og ærlighed i den måde, vi præsenterer tingene på.

F

ugtige hænder og knastør hals, din
tunge er rug og det sitrer underligt
i benene. Sådan føles det, når nervøsiteten stikker det grimmeste af
sine ansigter frem. Det er de
færreste, som aldrig bliver nervøse, usikre og
utilpasse, når de skal stille sig op foran mange
mennesker – det er jo blot en menneskelig
reaktion. Denne prøvelse blev YC’erne for
alvor udsat for den første weekend i
september, på Gl. Vindinge, et stenkast fra
Nyborg på Fyn.
Lykke Scheuer og Maibritt Saerens, begge
skuespillere og foredragsholdere, var sammen
tovholdere på årets anden YC-konference.
Temamæssigt var der fokus på personlig
fremtoning og nonverbal kommunikation.
Mødet med vælgeren
Når man som kandidat møder vælgeren på
gaden, betyder vores nonverbale kommunikation og personlige fremtoning ofte som udgangspunkt mere, end indholdet i pjecen vi
deler ud. Selvfølgelig skal det politiske indhold
altid være i top, men den personlige fremtoning og nonverbale kommunikation kan bryde
barrieren til den fremmede og give ham/
hende lyst til at læse mere om det Konservative budskab og høre, hvad man har på hjerte.
I en stor masterclass
skulle deltagerne på
skift holde et 2
minutters oplæg om
deres konservatisme.
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Masterclass
I en stor masterclass skulle deltagerne på skift
holde et 2 minutters oplæg om deres konservatisme. For de fleste deltagere var det
klassiske oplæg om den personlige konservatisme, noget de havde på rygraden, men for
Lykke Scheuer og Maibritt Saerens var det
ikke indholdet, som var interessant, men
derimod præsentationen af budskabet.
”Det handler hovedsageligt om at tilpasse
krop til budskab. Vi skal kunne give slip og vise
en oprigtighed og ærlighed i den måde, vi
præsenterer tingene på,” siger Lykke Scheuer.
Maibritt Saerens tager over: ”Det er desværre
et klassisk dansk formidlingsproblem, og
særligt for politikere, at man lader tung
faglighed blokere for oprigtig formidling. Det
vi mærker indvendigt, og det vi formidler, er
ofte uoverensstemmende, og det skal vi have
lavet om på, for dem som formår at kombinere
krop og budskab, er ofte de mennesker, som
får muligheden for at lede og forandre.”
Efter hver præsentation blev hver enkelt
deltager, i plenum, korrigeret og hjulpet af
Lykke Scheuer og Maibritt Saerens med at
forbedre deres personlige fremtoning. For
mange var det grænseoverskridende at blive
stillet ”nøgent” til skue for hinanden. Men ikke
desto mindre gav det deltagerne vigtige
redskaber med hjem i deres virke som unge
politikere.
Helena Louise Cilius Vedholm, Folketingskandidat i Slagelsekredsen udtalte: ”Det var uden
tvivl et af det mest givende kurser, jeg har været
på, i og udenfor konservativt regi”, og Casper
Strunge, Folketingskandidat i Hillerødkredsen,
sagde om Lykke Scheuer og Maibritt Saerens:
”De synliggjorde positivt sammenhængen
mellem gestik og budskaber.”
Som afslutning på en anderledes weekend,
med stor faglig succes, sluttede Lykke Scheuer
og Maibritt Saerens, med deltagerne stående i
en stor rundkreds, mens Queens ”We are the
champions” bragede ud af højtalersystemet.
På skift sprang deltagerne ind i kredsen med
hænderne hævet over hovedet og i bedste
teamspirit-stil sluttede endnu en lærerig konference i YC-regi.

mission 2011
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Lykke Scheuer og Maibritt
Saerens delte ud af deres
store viden om personlig
fremtoning og nonverbal
kommunikation

4 hurtige til Vivi Kier om Mission 2011
Hen over sommeren har folketingskandidater og kampagneledere arbejdet videre med missioner og tools på missionssitet. Vi har spurgt et af de allerede meget erfarne folketingsmedlemmer, nemlig sundheds- og socialordfører Vivi
Kier, til hendes erfaringer med Mission 2011.
Har du fået samlet dit kampagneteam på Mission2011?
Ja – og hvor jeg tidligere har haft en meget lille kampagnegruppe, er det nyt at sidde med så stor en gruppe. Jeg har samlet en
kanon gruppe, som er særdeles aktive

Deltagerne på YC-konferencen skulle blandt andet
forestille sig, at de lige
havde vundet valget

Hvordan vil du bruge Mission2011 i din valgkamp?
Jeg finder at mission 2011 er et super godt redskab til at nå
omkring mange af de udfordringer der er, når man skal føre
valgkamp. Dernæst bliver opgaven overkommelig for den
enkelte, idet ansvarsområderne er delt op i små overskuelige
temaer. Jeg håber også, at jeg får mere tid til at være kandidat
- mens andre påtager sig et større ansvar for min kampagne
Mange kandidater har før haft svært ved at engagere frivillige.
Tror du mission2011 kan bryde den tendens?
Det er jo ikke nok at have besat de 8 roller i mission2011.
Herudover skal der være et team af frivillige hjælpere i selve
valgkampen. Jeg håber dog, at de mange medlemmer af kampagnegruppen også smitter af på at få flere frivillige i selve valgkampen.
Nu når du har besat dit kampagneteam, hvad er så din
næste mission på Mission2011?
Alle kampagnemedlemmer skal føle at deres indsats betyder
noget. Så en tæt dialog og hele tiden at være åben for detaljen
– er det sjove i at være en stor kampagnegruppe.

foto rune kallager
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interview
lene espersen

Min mission
Lene Espersen om fremtiden, om sit politiske højdepunkt, om de konservative vælgere, om værdikampen, der ikke må glemmes, og om, hvorfor hun
gerne ville være udenrigsminister

M

in mission er at få gjort flere mennesker konservative.”
Svaret falder prompte, når man spørger Lene
Espersen, hvad hendes mission er. Og så fortsætter
hun:
”Hvad mener jeg så med det? Det er, at få flere
mennesker til at tage et personligt ansvar frem for at overlade ansvaret
til det offentlige. Min mission er at sørge for, at danskerne i langt højere
grad end i dag bliver selvforsørgende – det er meget vigtigt for ens personlige identitet og personlige selvværd, at man kan klare sig selv og
forsørge sig og sine og ikke bliver forsørget af det offentlige. Jeg anser
det for et meget stort problem, at over 800.000 danskere i den arbejdsdygtige alder er forsørget af det offentlige,” siger Lene Espersen i dette
optaktsinterview til Landsråd 2010.
Det har været et turbulent forår for den konservative partiformand,
det ved enhver, der følger bare overfladisk med i især tabloidaviserne.
Det var været en sommer, der har været hård ved Det Konservative
Folkeparti i meningsmålingerne. Men det var også en sensommer, hvor
folketingsgruppen holdt et godt og inspirerende sommergruppemøde,
hvor en række politiske tanker blev vedtaget, og som sluttede med et
pressemøde, hvor der rent faktisk blev talt politik.
Så det er blevet tid til at se fremad. Til at fokusere på de politiske mål,
og til at forberede sig på det valg, der kommer indenfor det næste år. Og
det er i den forbindelse, at Lene Espersen fortsætter med at forklare sin
mission som formand for Det Konservative Folkeparti:
”Min mission er også, at Danmark skal være blandt verdens ti rigeste
samfund i 2020. Og hvis vi skal det, er det helt afgørende, at vi får skabt
vækst, og at vi får sat fokus på erhvervslivet og på skatten. Det er også en
meget klar mission, at økonomisk ansvarlighed skal være den røde tråd
igennem alt det vi gør – for har vi ikke styr på økonomien, vil vi heller ikke
kunne styre vores udenrigspolitik selv. Og det handler også om, at vi kan
styre indenrigspolitikken selv. Og når man er regering skal man kunne
regere både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk. Men har man ikke orden
på økonomien, ender det med at der er andre, der lægger begrænsninger
på en og der bliver ting, man ikke kan gøre politisk.
Endelig er det helt afgørende for mig, at den sammenhængskraft,
der gør det danske samfund til noget helt unikt – vores generationskontrakt med hinanden, vores empati og omsorg for andre mennesker
– den sammenhængskraft må ikke forsvinde! Det ligger der en meget
stor opgave i, og vejen går ikke mindst igennem folkeskolen, men også
igennem demokratisk integration og gennem frivilligt arbejde. Det er
uhyre vigtigt, for sammenhængskraften er under pres.”
Hvad skal Konservative vinde valget på?
”Jeg tror, vi i endnu højere grad end hidtil skal stå fast på de konservative
mærkesager. Og det vil sige, at vi skal være partiet, der forkæler erhvervslivet. Derfor forfølger vi også ihærdigt den dagsorden, der handler om at få
sat skatten ned på arbejde. Det er lykkes et langt stykke af vejen med skattereformen, men vi er ikke helt i hus endnu – og vi vil have skatten på den
sidst tjente krone ned til under 50 procent!
Vi vil arbejde for at sænke selskabsskatten, og også ændre iværksætterskatten så vi får skabt endnu bedre rammer for erhvervslivet.
Det er vigtigt for at erhvervslivet kan være konkurrencedygtigt, men
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det er også vigtigt for Danmarks skyld, fordi
væksten og velstanden i samfundet bliver
skabt i den private sektor - det er altså en forudsætning, at pengene bliver tjent der, for at
vi efterfølgende kan bruge dem blandt andet
på vores velfærdsstat og den offentlige
sektor.
Derfor bliver det en mærkesag for os at sikre,
at der er politisk fokus på den private sektor og
at erhvervslivet har gode rammevilkår.
Det Konservative Folkeparti er også et
socialt ansvarligt parti og et parti, der har
fokus på samfundets svageste. Og der er
ingen tvivl om, at en af de store opgaver, som
vores socialminister kommer til at stå med, er
ikke mindst at være med til at sikre, at de
udsatte børn får en bedre behandling i
samfundet.
Der har været en lang række sager – bl.a. fra
socialdemokratisk ledede kommuner – hvor man
simpelthen har vendt det blinde øje til, eller haft
et så bureaukratisk system, at børn er blevet
misrøgtede. Simpelthen fordi forældrene ikke
magtede opgaven, og fordi myndighederne ikke
greb ind i tide. Og der er jeg – sammen med folketingsgruppen – optaget af at sikre, at socialpolitikken bliver strammet op i forhold til især de
allersvageste, og det er børnene. Der skal tages
de nødvendige initiativer – både til at beskytte
børnene mod overgreb fra forældre, men også
mod manglende beslutningskraft fra myndighederne.”
Det vil sige du satser på vækst og socialpolitik – hvad med værdikampen?
”Værdikampen er der stadigvæk, og den tror
jeg kommer til at fylde rigtig meget også
under en valgkamp. Det Konservative Folkeparti er jo et parti, der står meget fast på vores
frihedsidealer. I integrationspolitikken er det
ikke nok bare at fokusere på, at folk får et
arbejde. Det er selvfølgelig en forudsætning
som, at folk bliver integrerede, at de også får
et job – men de skal altså også integreres i
vores værdisæt. De skal acceptere, at der er

“Min mission er
at sørge for, at
danskerne i langt
højere grad end i
dag bliver
selvforsørgende.”

“Jeg tror, vi i endnu højere grad, skal
stå fast på de konservative mærkesager. Vi skal være partiet, der forkæler erhvervslivet.”
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“Liberal Alliance har
muligvis lånt nogle
stemmer fra os, men
de har bestemt også
fået vælgere fra Venstre og andre partier”

i regeringen kæmpe for at vores synspunkter
bliver regeringens politik. Og det vil vi gøre,
både når det gælder fremme af erhvervslivets
vilkår, når det handler om at få skabt vækst,
og når det gælder hele skattepolitikken, også i
forhold til socialområdet og i forhold til værdipolitikken.”

nogle helt grundliggende værdier og rettigheder, som det danske samfund hviler på. Og
derfor er det stadigvæk en konservativ
mærkesag at få integreret folk med anden
baggrund demokratisk i vores samfund.
På samme måde er det en mærkesag for
mig som udenrigsminister at få værdipolitikken højere på dagsordenen i EU – for realiteten
er jo den, at selvom vi forsvarer frihedsrettighederne meget kraftigt i Danmark, så batter
det ikke så meget, hvis de andre lande falder
os i ryggen eller i hvert fald ikke bakker os op,
når stormen ruller indover Danmark. Derfor
har jeg sammen med min tyske kollega, Guido
Westerwelle, lavet et fælles forslag til EU’s
nye høje repræsentant, Cathy Asthon, om at
vi skal til at stå stærkere på frihedsrettighederne i EU og sørge for, at EU taler med én
stemme, så når der er krænkelser af menneskerettigheder – f.x. når en kvinde bliver
stenet, fordi hun er blevet massevoldtaget, for

så er hun jo ’utugtig’ - at vi så taler med en
kraftig, enkel og ren stemme fra EU’s side og
forsøger at få påvirket myndighederne til at få
ændret den beslutning.”
Er det her et udtryk for, at du er ved at
stramme de konservative barduner – at du
gør partiet mere konservativt end hidtil?
”Jeg tror, det er nødvendigt for os, efter at have
været ni år i regering – og især efter at have
været ude i dialog med både storkredsformænd og vælgerforeningsformænd – at der
et ønske om, at vi skærper den konservative
profil på de områder, hvor vi synes, at det er
vigtigt for samfundet, at Det Konservative
Folkeparti finder nye svar.
Selvom vi sidder i regering, skal vi også
have en selvstændig profil i offentligheden,
og derfor har vi også valgt at sige, at der bliver
nogle områder, hvor vi selvfølgelig stadigvæk
vil markere vores synspunkter og også internt

Spiller du sådan ud, fordi Konservative
har været for usynlige i regeringssamarbejdet, altså at Konservative er blevet administratorer?
”Jeg synes jo ikke selv, at vi er blevet administratorer, men jeg må også bare erkende, at
Det Konservative Folkeparti er et redeligt og
ordentligt parti, som har været meget optaget
af at være meget loyal overfor vores regeringspartner Venstre. Og jeg mener stadigvæk,
at hvis der er for meget intern krig i regeringen, så skader det hele det borgerlige projekt.
Og derfor skal man selvfølgelig undgå, at man
kommer i en situation, hvor det er V og K, der
mundhugges med hinanden.
Til gengæld må man også sige, at vi ér to
forskellige partier, vi har to forskellige udgangspunkter, og der er det altså vores opgave
at varetage konservative interesser i regeringen. Her er det er vigtigt at få sagt, at noget af
det man vil opleve – som man også gjorde ved
vores sommergruppemøde – er, at vi ønsker,
at det klarere fremstår, hvad der er konservativ politik, og hvad det er vi arbejdet for. Så kan
Venstre selvfølgelig gøre det samme på deres
områder – og jeg tror faktisk det gavner det
borgerlige Danmark, at vi hver især står
klarere i vælgernes bevidsthed.”
Der er mange der mener, at Anders Samuelsens og Simon Emil Amittzbølls Liberal
Alliance har været et slags wake up call
for Det Konservative Folkeparti – er det
tilfældet?
”Liberal Alliance har muligvis lånt nogle
stemmer fra os, men de har bestemt også fået
vælgere fra Venstre og andre partier. Og så
længe de gerne vil føre en borgerlig politik skal
vi da tage godt imod dem, for så bliver tre ekstra
mandater at gøre godt med, når vi skal fremme
den konservative dagsorden. Men indtil videre
har Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll jo fået meget medvindsdækning fra journalisterne, fordi de kommer fra så lavt et udPolitisk Horisont 9
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“Skattereformen er et
af højdepunkterne i
mit politiske liv, og
derfor har det pint
mig, at en stor del af
befolkningen tror, at
den er lavet på
Venstres initiativ.”

Jeg tror, vi skal dyrke
vores mærkesager
mere, og vi skal også
dyrke dem, når vi har
fået sejren i hus.

gangspunkt. Journalisterne har mest bare videreformidlet deres mange
gyldne løfter uden egentlig at gå dem på klingen om, hvordan de egentlig
vil finansiere dem.
Hvis Samuelsen og Ammitzbøll vil have magt, som de har agt, så må de
også bevæge sig ind i den del af politikken, hvor man betaler regninger og
ikke kun bare sender regninger videre. Det vil sige, at de ikke bare kan love
alle mulige skattelettelser, som Det Konservative Folkeparti i øvrigt allerede
har leveret på – næh, de skal også være med til at finde finansieringen, og
det har de jo ikke været villige til indtil videre.”
Vil du i virkeligheden være godt tilfreds, hvis der kommer et nyt
flertal – et VKO-LA-flertal – efter næste valg?
”For mig er det afgørende, at den borgerlige regering fortsætter, og jo
flere der trækker Danmark i en mere borgerlig retning - herunder en
retning, hvor vi kan få sænket skatten på arbejde, hvor vi kan få skabt
flere selvforsørgende mennesker, og hvor vi også kan få sat fokus på
værdipolitikken – det er et Danmark, jeg meget gerne vil leve i og blive i
i mange år fremover. For det er sådan et Danmark, der bygger på de
værdier, som vi har bygget på i århundreder. Og det er det klart, at vi på
nogle områder har meget til fælles med Dansk Folkeparti, som vi jo har
fundet mange gode løsninger sammen med, selv om vi har et forskelligt værdigrundlag. På andre punkter er det et parti som Anders Samuelsens som vi er enige med - for eksempel på skattepolitikken.
Men jeg har også noteret mig, at Liberal Alliance har sagt, at værdipolitikken bare skal smides i skraldespanden, og det er jeg meget, meget
uenig i! Det er vigtigt, at der er tryghed i det danske samfund, at vi har
en klar og meget kontant retspolitik - det er i det hele taget vigtigt, at vi
i hele udlændinge- og integrationsdebatten står fast på det, der har
været grundstenen de sidste ni år.
Så der skal være fokus på kulturpolitikken, på at kultur ikke handler
om kvantitet, men om kvalitet – det handler om at turde sige, at noget
er bedre end noget andet, det handler om dannelse. Og det er noget af
det, jeg ved, at vores kulturminister arbejder meget ihærdigt på at få
sat højere på den politiske dagsorden.
Så værdipolitikken må ikke glemmes. Den har Liberal Alliance ikke.
På andre områder er vi så uenige med Dansk Folkeparti, og derfor er det
så vigtigt, at vi står fast på vores konservative politik.”
Hvordan skal partiet så gå ud og skaffe flere stemmer?
”Ved at være noget for nogen – det er meget vigtigt! Vi kan ikke være
lidt for alle, og vi har måske i lidt for høj grad haft en tendens til at tage
så mange hensyn til alle andre end os selv for fredens og roens skyld, at
folk ikke har oplevet Det Konservative Folkeparti som partiet, der har
10 Politisk Horisont

fået alle de politiske sejre, vi rent faktisk har
fået.
Skattereformen er et af højdepunkterne i
mit politiske liv, og derfor har det pint mig at
en stor del af befolkningen tror, at den er lavet
på Venstres initiativ. Altså, selvom vi Konservative har talt enormt meget om at sætte
skatten ned, ført valgkamp på den, og været
meget ihærdige…
Og det er meget bekymrende, at noget der
er en mærkesag for os, ikke er blevet opfattet
sådan i brede dele af befolkningen. Vi har så
kørt en kampagne, der har oplyst befolkningen om det, og den virkede – så jeg tror, vi skal
dyrke vores mærkesager mere, og vi skal også
dyrke dem, når vi har fået sejren i hus. Det har
vi ikke været gode nok til, og det skal vi være
fremover.”
Nu har du snart været udenrigsminister i
et år, hvorfor valgte du egentlig at blive
udenrigsminister, hvorfor ville du gerne
have netop den post?
”Fordi udenrigsministerposten er en meget
central brik i at få de store udfordringer,
Danmark står overfor, til at lykkes for regeringen. Både i forhold til at få sat en vækstdagsorden, hvor vi sørger for at få skabt eksport –
ikke mindst for de små og mellemstore
virksomheder – men også fordi vi lige nu er i
en brydningstid, hvor verdensordenen ændrer
sig. Nye stormagter kommer til og det stiller
øgede krav såvel til Danmark som til EU, og
der skal EU være bedre til at tale med én
stemme.”
Har du et budskab til Landsrådet i
Aalborg?
”Det er, at fremtiden er konservativ!”

“For mig er det afgørende, at den
borgerlige regering fortsætter.”
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konservativ fremtid
niels folmann

Svingture
i krisetid

Livsstilseksperten Niels Folmann mener, at der var en sammenhæng mellem
den økonomiske krise og Det Konservative Folkepartis nedtur i målingerne.

D

en økonomiske krise ramte uventet hårdt - det samme
gjorde Det Konservative Folkepartis nedtur i meningsmålingerne. Hvorfor pludselig disse bratte omvæltninger, når
det nu lige så lysende ud for såvel Danmark som partiet,
synes reaktionen at være. Men det er slet ikke så mærkeligt,
mener livsstilsekspert Niels Folmann, der er direktør for reklamebureauet DDBO. Faktisk ser han flere lighedspunkter mellem den nationale
krise og partiets aktuelle udfordringer.
Samtidig er han ikke i tvivl om, at de konservative værdier vil stå
stærkt de kommende år. Opgaven bliver at tilbageerobre den politiske
debat, som den seneste tid har været overskygget af personfnidder og
enkeltsager. Og det kræver en indsats på alle niveauer i partiet, understreger han.
”Den generelle krise gør, at der opstår to historier. Historien om folk,
der klarer sig dårligt som følge af krisen. Og historien om dem, der klarer
sig godt. Danskerne har fået et chok over, at tingene kunne vende så
hurtigt. Det skaber nervøsitet og gør, at vi reagerer mere følelsesladet
også på politiske udmeldinger. Alt bliver vejret på en guldvægt i forhold
til vores egen situation, og derfor ser vi også større udsving end normalt.
Vælgerne er mindre troløse og flytter sig hurtigere,” siger Niels
Folmann.
Succes- og fiaskohistorier blomstrer
Under krisen har vi set utrolige op- og nedture. Uge for uge har vi
fulgt bankaktierne voldsomme fald, succesrige ejendomsmatadorer
eller storinvestorers deroute og traditionelt solide virksomheder gå
ned. På samme måde hæfter vi os ved historierne om de, der klarer
sig godt trods eller måske netop på grund af krisen. Så krisestemningen forstærker markant den stigende personfiksering, som vi
allerede har mærket under de seneste tre-fire valgkampe, pointerer
Niels Folmann.
”Det slår også igennem i politik. Meningsmålingerne bliver ligesom
bundlinjen i virksomhederne et tegn på, om man klarer sig godt eller
skidt. Vælgerne forholder sig til, om man er en god partileder eller ej
på samme måde, som vi forholder os til succes- eller fiaskohistorier i
erhvervslivet. I det lys skal man se Konservatives tilbagegang og
fremgangen til Liberal Alliance, der i første omgang var dømt ude,
som de to modsætningsfyldte historier, der begge forstærkes af den
aktuelle krisestemning” siger Niels Folmann.
Faktisk er Danmark kommet langt bedre gennem krisen end de
fleste andre europæiske lande. Nok har vi haft bankkrak, hårde tider og
stigende arbejdsløshed, men samlet set har vi klaret det rigtig fornuftigt. Men den kendsgerning, påpeger Niels Folmann, er druknet i personfnidder og sager, der bliver blæst op.
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Forkælet oprør
”Hvis der ikke er grobund for at kritisere de
store resultater, så må man gå efter de mindre.
På den måde har Liberal Alliance som et
liberalt protestparti kommunikationsmæssigt
dygtigt trukket opmærksomheden og fokus
hen på de små efterladte sten i stedet for at se
på den store blok, der er ryddet af vejen.
Mange vælgere føler derfor, at de kan protestere uden at svigte blå blok. Men det er et lidt
forkælet oprør,” siger Niels Folmann.
Forkælet forstået på den måde, at det er
ulige meget lettere at formidle nogle visioner
og drømme, forklarer han. For det lyder meget
besnærende at sige max. 40 procent i indkomstskat.
”Men så mangler vi at få svar på hele den
øvrige del. Hvordan visionerne skal realiseres,
hvordan partiet vil skaffe de nødvendige 90
mandater. Hvor pengene skal komme fra, og
hvilken indflydelse får det på skatter og afgifter
i øvrigt. Og hvordan stiller partiet sig til alle de
politiske emner, der ligger ud over de få mærkesager. Reelt og organisatorisk ved vi næsten lige
så lidt om Liberal Alliance som om det jyske protestparti Fælleslisten. Men de har det langt
nemmere, fordi de begge kan opføre sig som oppositionspartier, der slet ikke på samme måde
som regeringspartierne skal stå til ansvar for de
faktiske forhold,” siger Niels Folmann.
Konservative værdier i front
For med regeringsansvaret er det hele tiden
en balancegang for partierne at opstille

“Hver gang vi gør
noget for fællesskabet, vil det altid
være med udgangspunkt i individet og
dine nærmeste,”
siger Niels Folmann

“Faktisk er Danmark kommet langt
bedre gennem krisen end de fleste
andre europæiske lande. Nok har vi
haft bankkrak, hårde tider og stigende arbejdsløshed, men samlet set
har vi klaret det rigtig fornuftigt.“
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“Balancen mellem vores
idealer og hvad det i
sidste ende betyder for
os som individ kommer
ikke til at forskubbe sig
afgørende.“

Monsterregn rykker
”Folk, der pludselig oplever halvanden måneds
regn på fire timer, begynder at se, at der er
nogle klimaforandringer som kommer til at
påvirke os. Fra at være lidt frelst vil det med at
passe på vores økosystem vil være en meget
stærk værdi de kommende år – og blive meget
mere nærværende i den almindelige danskers
hverdag. Folk vil være langt mere modtagelige
for at få gang i alternative tiltag som sol- og
vindenergi,” siger Niels Folmann.
”Hver gang vi gør noget for fællesskabet vil
det altid være med udgangspunkt i individet og
dine nærmeste. Hvis det giver mening, så vil du
bidrage aktiv til resten af verdens ve og vel. Har
du selv overskud og er ovenpå, så går du med ud
over samler ind om søndagen. Men i det sekund,
at folk bliver pressede eller føler, at de er i en eller
anden form for mentalt underskud, så falder de
fra. Og for at vende tilbage til de konservative
grundideer, så er individet nødt til at have det
godt for, at man kan bidrage til fællesskabet,
siger Niels Folmann.

visioner og samtidig sikre sig, at samfundet
også reelt kan køre videre med en økonomisk
bæredygtighed. Og det hensyn har den
seneste tid betydet, at de grundlæggende
konservative værdier er gledet lidt i baggrunden. Eksempelvis tanken om, at individet skal
have udfoldelsesmuligheder samtidig med, at
man kærer sig om de svageste, hvis der er
behov for det. Men den vigtige debat om, hvor
skillelinjen går mellem individets ansvar og
kollektivets ansvar, skal genoplives, mener
Niels Folmann.
”Filosofien om at man klarer sig selv, så
længe man er stærk og kan - og at der står
nogle og hjælper, hvis det er, at man ikke kan,

er utrolig fasttømret til stort set alle danskeres
værdier. Gradbøjningen på den politiske
midtbane ligger i, hvor meget plads, der skal
være til individet og hvor langt, man skal ud,
før fællesskabet træder til og hjælper, ” siger
Niels Folmann.
Chokket over, at nationens økonomiske
situation kunne vende så hurtigt, betyder, at
sikkerhed og tryghed omkring ens økonomi,
jobsituation og nærmeste vil være et
afgørende for vælgerne de kommende mange
år, lyder forudsigelsen fra livsstilsekperten.
Også klima- og miljøområdet kommer til at
spille en større rolle i danskernes hverdag,
forudser han.

Brug for opbakning
Også ude lokalt og regionalt er der god grund
til at se på det lange seje træk og give de konservative grundideer ny energi i en tid med en
mudret politisk billede på landsplan – og max
et godt års tid til valget. Det er vigtigt for at
skaffe konservativ fremdrift, lyder rådet.
”Når landspolitikerne er i modvind, er det
utroligt vigtigt at fokusere på, hvad partiet
skaber lokalt og regionalt. Rygraden i Det Konservative Folkeparti er jo medlemmerne og
vælgerforeningerne, og alle bidrager til den
samlede opfattelse af, hvad partiet står for. Så
fokuser på det niveau i stedet for at læne sig
tilbage og vente på, at de fikser det inde på
Christiansborg. Træk i arbejdstøjet, bak landsledelsen op og påtag et personligt ansvar for
at få konservative resultater synliggjort. Og
tag udgangspunkt i, hvad der rører sig lokalt.
Fortæl hvad du som aktiv konservativ står for
og sørg for at få diskuteret de ting, der betyder
noget i hverdagen”, siger Niels Folmann.
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sommeruniversitet 2010
trendkatalog

Mere end 80 forventningsfulde deltagere og
“eksperter i eget liv” var mødt frem for at udgøre
det trendpanel, der på 24 timer skulle udvikle et tendenskatalog over de vigtigste trends inden for områderne
familieliv, samfundsliv, arbejdsliv og fritidsliv.

Der arbejdes intenst i
workshoppen

Et slag bordtennis i
pausen er ikke af vejen

Tendenserne bliver prioriteret
inden fremlæggelsen
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Nicolaj Bang og Jacob Hedegaard
fik alle til at synge med på sangen
’Kald mig Helle T’
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Charlotte Sahl-Madsen, Martin Dahl,
Otto Juhl Nielsen og Anne Birgitte
Lundholt er klar til at modtage
tendenskataloget

En kaffetår i DR Byen gør godt,
når programmet begynder
tidligt lørdag morgen

Forventningsfulde
deltagere til Sommeruniversitet 2010

Sommeruniversitetet
satte livet til debat
tagerne til slut kunne overbringe et brugbart
slutprodukt til Konservatives generalsekretær Martin Dahl og direktør for FOF, Otto Juhl
Nielsen.
Der blev dog indimellem debatterne og de
faglige oplæg også tid til hygge i studenterbaren på IT-Universitetet og ved den afsluttende
festmiddag. Videnskabsminister Charlotte
Sahl-Madsen sørgede for festtalen under
middagen, og Nicolaj Bang, fmd. for Konservative Studerende, og Jacob Hedegaard, repr. fra
KU, førte med guitar og sang an i fællessangen ’Kald mig Helle T’.
fundsliv, arbejdsliv og fritidsliv. Trends, som
Selv om deltagerne havde været tidligt
skal bruges som pejlemærker for Konservatioppe for at høre Michael Christiansen, bestyve og FOF til fremtidig organisations- og polirelsesformand for DR, fortælle om medieudtikudvikling.
viklingen og dansk public service,
Anne Birgitte Lundholt,
holdt mange alligevel ud til de
landsformand for FOF,
sidste toner fra dj’en. Og
havde undervejs som
rygterne siger, at indtil
Du kan finde
ordstyrer en stor
flere af deltagerne
oversigt over trends,
opgave i at holde
fortsatte festlighebilleder og video fra
fokus i plenumdederne i det Købenbatterne, så delhavnske natteliv.
Sommeruniversitet 2010 på

Man tager 80 deltagere i alderen 17 til 78 år, en videnskabsminister, en landsformand for FOF, en konservativ generalsekretær, en direktør for FOF og fire proceskonsulenter,
sætter dem stævne på IT-Universitetet, supplerer med velsmagende mad, højt humør og solskin, og man har opskriften
til et vellykket ’Sommeruniversitet 2010’.

D

er var fra første færd godt gang i
diskussionerne, da IT-Universitetet i København i den sidste
weekend i august dannede
ramme om Konservative og FOF’s
arrangement, ’Sommeruniversitet 2010’.
Mere end 80 forventningsfulde deltagere
og ’eksperter i eget liv’ var mødt frem for at
udgøre det trendpanel, der på 24 timer skulle
udvikle et tendenskatalog over de vigtigste
trends inden for områderne familieliv, sam-

www.sommeruniversitet2010.dk
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fremtidens trends
trendkatalog

Trendpanel definerer
fremtidens udfordringer
Fremtidens trends og tendenser blev sat til diskussion, da Det Konservative Folkepartis og
FOFs Sommeruniversitet 2010 blev afviklet i slutningen af august i de lyse og moderne lokaler
på IT-Universitetet i Ørestaden.

H

er blev sommeruniversitetets deltagere inddelt i fire
grupper, der hver især skulle sætte ord på de udfordringer, det danske samfund vil møde i de kommende år – og
komme med forslag til, hvordan vi løser dem. Debatten
skulle resultere i et tendenskatalog med bidrag fra alle
fire grupper, der var nedsat under overskrifterne: Samfundsliv, Arbejdsliv, Fritidsliv og Familieliv.
Mere fleksibel arbejdsform
I Familielivs-gruppen pegede deltagerne på udviklingen af en mere
fleksibel arbejdsform som den vigtigste udfordring i fremtiden; altså en
arbejdsform, hvor folk i højere grad har mulighed for at arbejde
hjemmefra og på fleksible tidspunkter. Det vil styrke familielivet og
give større arbejdsglæde blandt medarbejderne, der vil kunne få mere
tid sammen med deres børn i stedet for at skulle anbringe dem i institutionerne i alt for mange og alt for lange dage.
Øget globalisering
Arbejdslivs-gruppen satte den
øgede globalisering højest på deres
dagsorden – og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan Danmark skal
blive i stand til at klare den øgede
konkurrence, som et stadigt mere
åbent verdenssamfund fører med
sig. Gruppen diskuterede muligheden for at indføre lovgivning, der vil
give incitament til at tiltrække
dygtige udlændinge, ligesom den
også talte om behovet for flere penge til forskning, så andre lande bliver
gjort afhængige af vores viden.
Gruppen mente også, at der var behov for at løfte kompetence-niveauet i den danske arbejdsstyrke, ikke mindst blandt mændene, der
lige nu falder bag kvinderne på denne front.
Teknologisk fremgang
Samfundslivs-gruppen talte meget om det problem, der ligger i, at
Danmark halter langt bagefter lande som Japan og Sydkorea, når det
drejer sig om anvendelse af teknologi. På den baggrund ønskede
gruppen, at det blev undersøgt, hvordan teknologi meningsfuldt kan
overtage områder, der i dag varetages af mennesker – blandt andet
inden for sundhed og omsorg; ligesom gruppen også mener, at der er
behov for, at man tager stilling til, hvordan medarbejderne i den offentlige sektor vænnes til, at de stadigt hyppigere skal forandre sig med nye
redskabsprocesser og redskaber.
Gruppen pegede også på det faktum, at globaliseringen udfordrer
vores konkurrenceevne. Og den mente, at der var behov for at diskutere,
hvordan vi i den daglige politiske debat sætter os ud over enkeltsags16 Politisk Horisont

diskussioner om følsomme emner som topskattegrænsen, efterlønnen og sygeplejerskernes løn og i stedet sætter fokus på de
store økonomiske udfordringer, der venter
forude, når landene fra Asien kommer
buldrende.

Der blev diskuteret
tendenser indenfor
fire overordnede
temaer.

Der var fyldt godt op
på tilskuerrækkerne i
plenumdebatterne.

Demokratisk udfordring
I Fritidslivs-gruppen talte man om den
tendens, der handler om, at tilslutningen til de
traditionsbundne og holdningsmæssige fællesskaber er faldende i befolkningen –
herunder blandt andet tilslutningen til vælgerforeninger og fagforeninger. Det indebærer
efter gruppens mening en demokratisk udfordring, når folk ikke længere deler sig efter anskuelser men efter personlige interesser. Og
gruppen mente, at det bør undersøges
nærmere, hvordan man erstatter de traditionsbundne og holdningsmæssige fællesskaber med nye organisationsformer.
I det hele taget var det et vellykket sommeruniversitet, hvor deltagerne rejste mange
animerede debatter, og det hele vil munde ud i
et tendenskatalog, hvorfra de ovenstående
pointer er taget. Selve kataloget vil blive brugt
som inspiration for Det Konservative Folkepartis fremtidige organisations- og politikudvikling.

konservative i medierne
avisklip
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nye medier
markedsføring

Fra YouTube til
græsk diplomati
Konservative lancerede i foråret en viral kampagne på nettet. Kampagnen blev med
medieomtale og visning i den bedste sendetid på tv så stor en succes, at selv den
græske ambassadør måtte forholde sig til den.
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mission 2011
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“Videoen har haft et betydeligt
antal visninger på nettet. Den har
fået massiv omtale i de landsdækkende medier. Og så lykkedes det
endda at få vist klip fra filmen på
DR i pausen i landskampen mellem
Danmark-Japan til fodbold VM.”

G

rineren video! Friskt pust i debatten. Villy som minister: NEJ
tak!” Sådan lyder blot en af kommentarerne på YouTube om
Konservatives første virale kampagnevideo ’Undgå græske
Tilstande’, som blev lanceret i juni. I videoen flirter SF’s partiformand Villy Søvndal med beskueren, mens han slår
tonerne an til græsk zorba. Samtidig advarer en stemme om, at en
regering ledet af Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal vil føre til
økonomisk ustabile tilstande som i Grækenland.
Det er første gang, at Konservative benytter sig af viral markedsføring. Men det bliver nok ikke den sidste:
”Resultatet af kampagnen har været overbevisende i forhold til eksponering og omtale,” fortæller Konservatives kampagnechef Alexander
Tolstrup. ”Videoen har haft et betydeligt antal visninger på nettet. Den
har fået massiv omtale i de landsdækkende medier. Og så lykkedes det
endda at få vist klip fra filmen på DR i pausen i landskampen mellem
Danmark-Japan til fodbold VM. En kamp hvor mere end 1.7 millioner
danskere havde tændt for DR. Og da succesraten for virale kampagner
er meget lav, var det mere end tilfredsstillende.”
Videoen blev til i samarbejde med Konservatives reklamebureau,
ADtomic. ”Vi ønskede at sætte fokus på det reelle indhold af venstrefløjens økonomiske plan, den såkaldte ’Fair Løsning’. Noget de danske
medier havde forsømt,” siger Alexander. ”Men da medielandskabet var
præget af utrolig meget ’støj’, var der behov for nytænkning for at bryde
lydmuren og trænge igennem med et budskab. Da vi samtidig ikke har
et kampagnebudget, der matcher oppositionen og fagbevægelsen
tilsammen, satsede vi på viral markedsføring, som er et billigere kampagnevåben. Og siden lanceringen af vores kampagne har der været et
stigende fokus på de mange fejl og mangler, ’Fair Løsning’ indeholder.
Så på den måde har vi været med til at skubbe debatten og forhåbentlig
bidrage til et smil på læben.”
Græsk diplomati stopper os ikke
Der gik ikke lang tid fra lanceringen, før end en dansk avis ville have en
reaktion på videoen fra det officielle Grækenland. Den græske ambassadør arrangerede derfor et møde med Konservatives generalsekretær,
Martin Dahl, for at høre om hensigten med videoen.
”Det var et godt og konstruktivt møde,” fortæller Martin Dahl og fortsætter: ”Jeg fik fortalt ambassadøren, at budskabet i videoen alene
havde en indenrigspolitisk dagsorden, hvor vi ønskede at sætte fokus
på økonomisk troværdighed i Danmark. Jeg fik samtidig understreget,
at Konservative generelt har positive følelser over for Grækenland,
hvor mange tager til på ferie, og at oldtidshistorie fylder meget i
Danmark på forskellige niveauer. Den græske ambassadør var tilfreds,
da han gik. Kritikken var medieskabt og ikke reel.”
På trods af reaktionen fra det officielle Grækenland fortryder Martin
Dahl ikke lanceringen af videoen:
”Det indebærer en risiko at lave virale kampagner. Man slipper kontrollen, da man ikke kan styre, hvortil de spredes - og man kan ikke
fortryde. Budskabet skal derfor i alle situationer kunne forsvares.”

På spørgsmålet, om Konservative vil
benytte virale kampagner en anden gang,
svarer han med et bestemt ’ja’.
”Vi tilpasser kampagneformen til
formålet, og virale kampagner er en del af
kommunikationspaletten. Konservative er
ikke blevet skræmt af den reaktion, videoen
fik – tværtimod. Den har netop bekræftet,
at det er et medie, der virker, når man forstår
at bruge det rigtigt. Det kan dog godt være,
at vi næste gang ikke vil lave sjov med venstrefløjen, men i stedet sætte fokus på os
selv,” siger Martin Dahl.

“Det indebærer en
risiko at lave virale
kampagner. Man
slipper kontrollen,
da man ikke kan
styre, hvortil de
spredes,” siger
Martin Dahl.

Den virale kampagne
En viral kampagne skal spredes via sociale netværk på internettet, som en form for “virus”. Der er størst sandsynlighed for, at
den bliver det, hvis den vækker følelser, er uventet og er nem at
dele videre på nettet, fx via Facebook.
Konservatives kampagnevideo med Villy Søvndal blev efterfulgt
af endnu en video, hvor Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal
danser græsk zorba, samt med to store printannoncer i landsdækkende aviser. Videoerne kan ses på YouTube eller på
Facebook (søg på ’Undgå græske tilstande’).
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medlemsvækst

tekst søren mølgård foto polfoto
kasper hülsen

Vejen til

20.000 medlemmer
Vi er naturligvis klar over,
at det er en meget ambitiøs
plan. Den skal både have tid
og mulighed for at udvikle
sig videre, og det hele er jo
heller ikke noget, der bare
lige kan gennemføres med
et trylleslag.

“Vi skal til at tænke
nyt, hvis vi skal have en
organisation, der er
gennemsyret af vækst
og fremgang,”
siger Kasper Hülsen.

I

2008 lanceredes 2013-målsætningen
om medlemsvækst i Konservative. Målet
er 20.000 medlemmer – små 5.000 flere
end i dag. Hvervekonkurrencer, intromøder på Christiansborg og mere
personlig kommunikation er allerede søsat,
men der skal mere til at vende udviklingen
frem mod 2013. Derfor har Hovedbestyrelsen
nedsat et nyt udvalg, der har til formål at
lægge en strategi for at nå det ambitiøse mål.
Formand for udvalget, Kasper Hülsen,
fortæller her om arbejdet indtil nu.
Hvad er baggrunden for det nye
udvalg?
Selvom der allerede er iværksat en række succesfulde tiltag, så må vi erkende, at vi skal
have hele organisationen op i et andet gear for
at sikre 33 % flere medlemmer end i dag. Der
er naturligvis nogle områder og vælgerforeninger, der allerede viser flotte væksttal,
men vi når kun i mål, hvis alle led af partiet
leverer varen.
Det står meget klart for os, at vi ikke kan nøjes
med ’mere af det samme’. Vi skal til at tænke nyt,
hvis vi skal have en organisation, der er gennemsyret af vækst og fremgang. Vi har derfor
valgt en strategisk tilgang til projektet, hvor vi,
både ser på den korte- og lange bane. Det
handler ikke bare om at lappe huller, men tvært
i mod gennemgå og forbedre hele ’fødekæden’ i
Konservative. Fra indmeldelse, til indflydelse –
fra aktiviteter til engagement.
Hvad skal der så ske?
Vi arbejder med en tre-trins raket, der handler
om mere end bare hvervning og flere
medlemmer. Det er snarere en organisatorisk
proces, hvor man projekterer de dynamiske og
innovative tanker fra Mission 2011 ud i hele
organisationen.
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Her&nu
På kort sigt vil der blive introduceret en række
mindre quick wins, der skal gøre Konservative
mere synlige i medlemmernes hverdag. Vi
arbejder på en regelmæssig fredagsmail, så
alle medlemmer kan gå på weekend med et
smil på læberne fra Konservative. Og så skal vi
afprøve ’hverv en ven’ – tænk, hvis bare alle
på landsrådet kan skaffe et nyt medlem, så
har vi allerede nået 20 % af målet.
Det stærke kommunale bagland.
Dernæst skal vi se på en yderligere styrkelse af
vores folkevalgte lokalpolitikere. De er uden
tvivl nogle af partiets bedste ambassadører med
stor lokal indflydelse. Ved at facilitere bedre netværksdannelse, idé- og vidensdeling og bedre
central servicering kan vi opruste de lokale
spydspidser til at tegne Konservative endnu
stærkere lokalt – og dermed skabe yderligere
interesse for partiet og medlemskab.

Udvalgsmedlemmerne
Kasper Hülsen / Hovedstaden
Finn Poulsen / Næstformand for
Konservative
Lars Hajslund / Vestjylland
Lars Henrik Hejlesen / Nordjylland
Martin Dahl / Generalsekretær
Henrik Weiglin / Afdelingschef

Akademi og verdens bedste
vælgerforening.
Sidste del af processen vil være forberedt og
stå klar til igangsættelse efter folketingsvalget. Her er to centrale elementer. Det ene er
etableringen af et konservativt akademi, der
skal uddanne fremtidens organisatoriske
talenter. Om det så er kampagne-eksperter,
lokale ledere eller noget tredje vil være fleksibelt efter behovet i organisationen.
Det andet har projektnavn ’Verden bedste
vælgerforening’. Det handler om at tænke nye
rammer og funktioner i vælgerforeningerne.
Vi skal skabe udadvendte og medlemsorienterede enheder, der har mere fokus på udvikling
og vækst. Ligesom vi gjorde den centrale organisation mere kampagneorienteret med
den nye struktur, så skal de lokale led nu gøres
til velsmurte medlemsmaskiner med alt hvad
dertil hører inden for kommunikation,
hvervning, aktiviteter mv.
Det lyder som om, der bliver rigeligt
at se til?
Vi er naturligvis klar over, at det er en meget
ambitiøs plan. Den skal både have tid og
mulighed for at udvikle sig videre, og det hele
er jo heller ikke noget, der bare lige kan gennemføres med et trylleslag. MEN, jeg har altid
sagt, at hvis man først sigter efter månen, så
går det nok også, hvis man rammer en anelse
ved siden af – for så er man stadig blandt stjernerne. Og der skal Konservative være i 2013.
Og vi skal have 20.000 af dem.

sommergruppemøde

tekst rené gyldensten foto scanpix
erhvervsliv

“Motoren i dansk økonomi er det private
erhvervsliv, som skal have bedre
muligheder, hvis vi skal bevare
velfærden.” Sagde Lene Espersens bl.a
under pressemødet på FOSS.

Iført grønne jakker med
C-logo og den helt rette
hovedbeklædning ankom
gruppen på cykel.

Sommergruppemøde
med fokus på vækst
Vi skal forkæle det danske erhvervsliv.” Sådan lød ordene fra formand Lene Espersen på
årets pressemøde, der kom som afslutning på et to dages sommergruppemøde i Hillerød.

T

raditionen tro samles folketingsgruppen sidst på sommeren til
politisk drøftelse om en lang
række emner. Denne gang var
hovedtemaet vækst og bedre
vilkår for det danske erhvervsliv.
Iført grønne jakker med C-logo og den helt
rette hovedbeklædning ankom gruppen på
cykel til den private virksomhed FOSS i
Hillerød. En frisk tur på 5 km vidnede om en
fin grundform og fungerede som et godt
afsæt forud for et velbesøgt pressemøde.
Forud for pressemødet fik gruppen og
pressen i øvrigt ikke alene en rundvisning i en
af landets mest succesrige virksomheder. De
fik også nyheden om, at FOSS vil etablere et
stort innovationscenter i Hillerød på 10.000
m2 til en værdi af op mod 200 millioner kroner.
Altså på mange måder en dansk erhvervssucces. Og derfor var det heller ingen tilfældighed, at netop Foss dannede rammen om pressemødet, hvor vækst var på dagsordenen.

”Motoren i dansk økonomi er det private erhvervsliv, som skal have bedre muligheder, hvis
vi skal bevare velfærden. Derfor skal skatten på
arbejde ned, selskabsskatten skal sænkes, og
iværksætterskatten lempes. Samtidig skal forskerordningen forbedres, og konkurrenceudsættelsen øges,” fortsatte Lene Espersen og
forklarede pressen om det konservative udspil.
Især de små og mellemstore virksomheder,
har brug for at blive forkælet, pointerede
erhvervsog
økonomiminister
Brian
Mikkelsen, der sideløbende præsenterede et
omfattende innovationsudspil fra regeringen
sammen med videnskabsminister Charlotte
Sahl-Madsen. Her er målet at styrke innovationen. Det skal blandt andet gøres nemmere
for firmaer at finde og anvende offentlige innovationsordninger. Danmark har ikke brug
for en større offentlig sektor. Vi har brug for
mere vækst i det private. Det er her det økonomiske fundament for det danske velfærdssamfund skabes.

Sommergruppemøde anno 2010 blev af
mange journalister betegnet som en
C-classic med skattelettelser og opbakning
til dansk erhvervsliv. Ikke en helt forkert
konklusion. For K-udspillet er netop et klart
udtryk for, at vi vil fortsætte den ansvarlige
linje fra forårets genopretningsplan, og vi
står som garanter for en fremtidssikret
økonomisk vækst til gavn for kommende
generationer.

FAKTA
Med en investering på op mod 200
millioner kroner vil virksomheden FOSS
anlægge et stort innovationscenter ved
Hillerød. Indsatsen er nødvendig, hvis
FOSS og Danmark skal bevare førertrøjen, når det handler om at udvikle analyseudstyr til fødevaresektoren.
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økongen
karsten landro

“Vi har kun et i hovedet at overleve som selvstændig kommune.
Ellers er det ude med os.”

Sammenhold
på tværs af partiskel
Konservativ ø-konge - ellers tak. Nok er han konservativ, Karsten Landro.
Men som borgmester i landets fjerde mindste kommune Ærø Kommune i det
sydfynske øhav afviser han enhver sammenligning med en økonge.

P

å Ærø handler politik nemlig om at stå sammen og overleve
som selvstændig kommune med blot 6700 indbyggere.
Skrækscenariet er at blive lagt ind under Svendborg eller
Langeland kommune. Derfor er det brede samarbejde i
højsæde og ethvert tegn på magtnøkker en fuser. Men strid
om færgeruterne kan få sindene i kog.
53-årige Karsten Landro, der oprindelig hed Karsten Hansen, er
Ærøboer med stort Æ - og har boet på øen det meste af sit liv. Som barn
voksede han op på gården Landro - og blev aldrig kaldt andet. Og da han
friede til sin kone Dorete Grønne, betingede hun sig inden vielsen i
1986, at han tog det navn, som alle på øen alligevel kaldte ham.
Karsten Landro, der er uddannet folkeskolelærer og i en årrække har
været viceskoleinspektør, blev hele øens borgmester 1. januar i år med
opbakning fra Ærø Borgerliste, der ved valget i november fik doblet sit
mandattal til fire. Det er anden gang Karsten Landro har borgmesterkæden på - og denne gang føles det meget anderledes. Som borgmester
i Marstal Kommune fra 1997 til 2006 var fronterne og partiskellene anderledes skarpt trukket op. Både i forhold til oppositionen og nabokommunen Ærøskøbing Kommune. Men siden kommunerne ved en folkeafstemning blev sammenlagt 1. januar 2006 - altså et år før
kommunalreformen - er sammenholdet på øen styrket.
Øsammenhold
Hvor vi tidligere nogen gange modarbejdede hinanden, så står vi i dag
sammen herovre ryg mod ryg. Der har altid været et solidt borgerligt
fundament på Ærø, men i det daglige mærker vi ikke så meget til de
ideologiske forskelle. Vi har kun et i hovedet - at overleve som selvstændig kommune. Ellers er det ude med os. Forstået på den måde at
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kommer vi først ind under en af de omkringliggende kommuner, så bliver vi pludselig kun
repræsenteret med et eller måske to mandater
ud af 15. Så den erkendelse har givet et helt
nyt samarbejdsklima, siger Karsten Landbo.
Trussel om at blive indlemmet i en større
kommune har betydet en hidtil uset enighed
om kommunens budget - og en målrettet
indsats for at få styr på økonomien.
Nok kan vi diskutere - men til sidst stemmer
alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer for
årsbudgettet. Sådan har det været alle år
siden kommunalsammenlægningen. Og vi tog
fra starten hårdt fat og nedsatte serviceniveauet, nedlagde stillinger og reducerede
blandt andet antallet af direktører fra syv til
tre og lukkede en skole. Orden i økonomien er
vores eneste chance for at overleve og beholde
sygehuset, den lokale politibetjent og
købmand. Mister vi først selvstændigheder, så

Karsten Landro
ser det som sin
største politiske
udfordring at få
vendt befolkningsudviklingen
på øen.

Tre mærkesager
1. Ærø skal bevares som selvstændig kommune
2. Få orden i den kommunale økonomi
3. Alt skal gøres for at bevare øens sygehus
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polfoto
tekst
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BLÅ BOG
Karsten Landro, født 25. januar 1957
på Ærø. Opvokset på gården Landro,
hvor han stadig bor. Folkeskolelærer
fra Skårup Seminarium i 1980.
Orlov fra mangeårigt job som viceskoleinspektør på Marstal Skole.
Borgmester i Marstal Kommune
1997-2006. Borgmester i Ærø
Kommune 1. januar 2010.
Gift med Dorete - parret har tre børn.

også, at det skal nok skal lykkes. Vi har ansat en
bosætningskonsulent og sat gang i en bosætningskampagne, som skal vise, hvad vi kan byde
på her på Ærø. Og her er det helt afgørende, at vi
for eksempel fortsat kan bevare vores sygehus
med omkring 100 ansatte. Det er jo ikke noget
stort sygehus, men det har akutfunktioner som
fødsler og ikke planlagte kejsersnit, siger Karsten
Landro.

ryger det andet efterhånden. Derfor kan man
nok sige, at vi har udvist rettidig omhu. I hvert
fald er vi ikke i en helt så forfærdelig
økonomisk situation som nogle andre
kommuner, siger Karsten Landro.
Flere øboer efterlyses
Selv ser han det som sin største politiske udfordring at få vendt befolkningsudviklingen
på øen. Som på mange af de andre danske øer
har Ærø uforholdsmæssig mange ældre og
svært ved at holde på de unge øboere. Så befolkningsgrundlaget er skrumpet ind. Hver
gang der dør 100 på øen, fødes kun omkring
40. Og det er gør det ulige sværere at overleve

som selvstændig kommune. Partierne bag
kommunalreformen anbefalede en kommunestørrelse på 30.000 indbyggere, og
kommuner med under 20.000 indbyggere
skulle slås sammen. For kommuner, der ikke
ville sammenlægges, blev der åbnet en
“kattelem”, så de fik lov at forblive små mod at
indgå et forpligtende mellem-kommunalt
samarbejde med en anden (stor) kommune.
Det er den virkelighed, ærøboerne lever i. Der
skal være styr på økonomien og flere lokkes
til. “Ærø - perlen i det sydfynske øhav. Et
dejligt sted at bo, arbejde og holde fri”, som det
hedder på kommunens hjemmeside.
Vi skal have vendt udviklingen, og jeg tror

Færgestrid blusser op
I september tog kommunalbestyrelsen endnu
en alvorlig beslutning og nedlagde den
hurtigste af de fire færgeruter til øen, SøbyFaaborg-ruten. En afgørelse, der har med
Karsten Landros egne ord har givet ham
mange uvenner. Aftalen om færgelukningen
blev nemlig indgået uden om samarbejdspartneren Ærø Borgerliste, der var gået til valg
netop på at bevare færgeruterne til øen. Men
“utroskaben” betød ikke, at listen fyrede den
konservative borgmester. Også her vejede
hensynet til øsammenholdet tungest.
Alligevel har færgestriden akut skabt en
mindre krise for partiet, erkender formand for
vælgerforeningen Per Mortensen, der netop
på den baggrund har modtaget årets eneste
udmeldelse. For hvis noget kan sætte sindene
i kog på Ærø, så er det færgerne.
- Det med færgerne herovre er så følelsesbetonet. Og det gælder ikke kun de “gamle”
ærøboere - der går kun et halvt år efter at tilflytterne kommer hertil, så har de det på
samme måde, siger Per Mortensen, der i dag
kan mønstre omkring 100 medlemmer - eller
omkring 75 færre end da de to oprindelige
partiafdelingerne på øen blev sammenlagt i
forbindelse med kommunesammenlægningen.
Også her var færgespørgsmålet afgørende.
En del konservative forlod partiet til fordel for
Ærø Borgerliste, der opstod med bevarelsen af
færgeruterne som topprioritet. Men også fire
år med socialdemokratisk borgmester betød
konservativt mandefald, lyder vurderingen.
“Men jeg er sikker på, at det går fremad igen.
For et andet vigtigt spørgsmål er økonomien,
og her har Karsten Landro en gang tidligere
vist, at han kunne rette op - og det vil han
også være mand for denne gang. Så jeg er fortrøstningsfuld,” siger Per Mortensen.
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anmeldelser
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Årsskriftet
Critique
2010

Islams magt
Af Karen
Jespersen og
Ralf Pittelkow.

D. 5. september udkom tredje nummer af Årsskriftet
Critique. Årsskriftet udkom første gang i 2008 og
har siden forsøgt at gøre sit ypperste for at videreformidle indlæg i den konservative værdidebat. Årsskriftet blev startet netop for at sætte gang i denne
værdidebat, som er nødvendig for det konservative
partis og den konservative bevægelses eksistensberettigelse. I dette tredje nummer har bl.a. partiformand Lene Espersen og MF Naser Khader bidraget
med artikler om deres konservative værdier. Folketingskandidat og forfatter til bogen ”Brødrene
Møller”, Nikolaj Bøgh, skitserer Aksel Møllers konservatisme og politiske arv, tidl. Biskop Jan Lindhardt
fortæller, hvorfor han ikke mener, at kirke og stat
skal adskilles, Katrine Winkel Holm hvorfor hun ikke
er feminist, og derudover bringer vi i nummeret også
en tale af C.S. Lewis, i Danmark vel bedst kendt for
Narnia-bøgerne. Denne tale foreligger nu for første
gang på dansk og omhandler hans syn på den
moderne verden og alle dens mærkværdigheder og
udfordringer. Alt dette og en god del mere kan fås
for kun 100 kr. ved at henvende sig til: chr_h_skov@
hotmail.com eller skrive til Konservative Studenter i
Aarhus, Wilstersgade 10, st. 8000 Århus C

Værdikamp
efterlyses

Årsskriftet
Critique
2010.
Henvendelse:
chr_h_skov@
hotmail.com
eller skriv til
Konservative
Studenter i
Aarhus,
Wilstersgade
10, st.
8000 Århus C.
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En halv times kørsel fra Dragør, hvor ægteparret Pittelkow og Jespersen
bor, ligger boligområdet Rosengård i Malmø med over 20.000 beboere
- i dag hovedsaglig indvandrere med muslimsk baggrund. Og efterhånden har Rosengården udviklet sig til et parallelsamfund med egne
normer og skikke uden megen kontakt til det omgivende svenske
samfund,.
For den tidligere velfærdsminister Karen Jespersen (V) og kommentatoren Ralf Pittelkow er Rosengård netop et skræmmeeksempel på,
hvordan især muslimsk indvandring og en naiv drøm om multikulturalisme har slået fejl.
I debatbogen ”Islams Magt” beskriver ægteparret, hvordan islam som
politisk magtfaktor udgør en fare for Europa. Med en befolkning rådvild
om egne værdier og idealer risikerer de vestlige samfund at tabe terræn
til muslimer og islam som politisk faktor i takt med, at Europas muslimer
overhaler de gamle indfødte befolkningsgrupper i antal, advarer forfatterne. Og de rejser spørgsmålet om, hvordan Europa skal håndtere den
udfordring, uden at det er de svage og tolerante demokratier, der bukker
under.
Jespersen og Pittelkow lader i bogen især Sverige og Storbritannien
stå for skud som eksempler på, hvordan den politiske korrekthed har
taget overhånd, og hvor de demokratiske idealer gang på gang må vige
for muslimske særkrav og parallelsamfund – som eksempelvis
Rosengård. Derfor må beslutningstagerne erkende, at det multikulturelle samfund er en fiasko. At nogle kulturværdier står over andre, og at
indvandringen må stoppes, sådan om det skete i Danmark ved VK-regeringens tiltræden 2001. Samfundet må tage en nødvendig
værdikamp, lyder opfordringen fra Dragør.
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Rolighed solgt
Da det i sommer kom frem, at Fonden af
28. maj 1948 havde afhændet kursusejendommen Rolighed i Skodsborg til A. P.
Møller-Mærsk, blev det i medierne udlagt
som om, at Konservative nu solgte ud af
arvesølvet. Fakta er dog, at fonden ikke har
økonomiske interesser i Det Konservative
Folkeparti, men har sin egen selvstændige

formålsparagraf.
Som formanden for fonden, Arne Bang
Mikkelsen, også forklarede til medierne i
forlængelse af salget ønsker fonden at få
større økonomisk råderum til at iværksætte
politiske initiativer til gavn for borgerne
frem for at have millioner af kroner bundet i
mursten.

KU stormer frem

5 års konstant vækst
har gjort, at KU ikke
er langt fra målet om
atter at være
Danmarks største bor
gerlige ungdomsorganisation.
Men skal det lykkes,
har vi brug for din
hjælp.
Ved at betale 75 kr. for
et medlemskab kan
du, dine søskende, dit
barn eller måske dit
barnebarn, være med
til at støtte op om en
stærkere konservativ
dagsorden blandt
Danmarks unge.
Er du interesseret og
mellem 14 og 36 år?
Så læs mere og meld
dig ind på
www.konservativungd
om.dk

Informer os!
Er du flyttet, eller har du fået
ny mailadresse? Husk at give
Hovedkontoret besked via
mail på:
medlem@konservative.dk

I regi af Friby-rammen byder kulturminister Per Stig Møller og borgmester på Frederiksberg Jørgen
Glenthøj velkommen til Mr. Seedy
Bojang, forfulgt forfatter og journalist fra Gambia.
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interview
jakob axel nielsen
Jeg ser frem til at arbejde
med langsigtede strategier
– og vigtigst af alt, så
glæder jeg mig til at føre
strategierne ud i livet.

Sig det, hvis
du mener det!
Først på ugen blev han far til en lille dreng – og kan dermed kalde sig far til fire. Få dage
senere kunne Jakob Axel Nielsen så også kalde sig for hospitalsdirektør. To meget store
begivenheder på kort tid – om end den sidste nyhed betyder, at han desværre forlader den
konservative folketingsgruppe.
eg glæder mig vildt, det er jo en drømmesituation,” siger en begejstret Jakob
Axel Nielsen for i samme åndedrag at
tilføje et stort men, ”For det er da dybt
vemodigt at sige farvel til en masse
dejlige mennesker inden for og uden for
partiet. Jeg glæder mig dog over, at jeg nåede
langt og synes faktisk, at jeg kom omkring det
hele på Christiansborg. Nu skal jeg så prøve
kræfter med topledelse i det private erhvervsliv. Jeg ser frem til at arbejde med langsigtede

JAKOB AXEL NIELSEN
Minister for sundhed og forebyggelse
fra 23. november 2007
til 23. februar 2010.
Transport-og energiminister
fra 12. september 2007
til 23. november 2007.
Folketingsmedlem for Det Konservative
Folkeparti i Nordjylland siden februar
2005.
Uddannelse: Jura, Aarhus Universitet, fra
1989 til 1994.
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strategier – og vigtigst af alt, så glæder jeg mig
til at føre strategierne ud i livet. Dernæst er
der hele medarbejderstaben og dermed også
medarbejderpleje. Og ja, det bliver da
spændende at skulle motivere en række
ansatte, så de siger yes: her er det både sjovt
og udfordrende at arbejde.”
Udfordringer i den offentlige sektor
Det bliver da også interessant nu at skulle
sidde på den anden side af bordet. Jeg kender
jo en del til problemstillingerne i sundhedssektoren hele vejen rundt. Og jeg ved også,
hvilke udfordringer eksempelvis den offentlige sektor står med. I den sammenhæng er det
jo altid rart, at man har et godt netværk - dog
får man intet foræret. Man skal kunne tilbyde
noget, alle gerne vil have – ellers nytter det
ikke noget.
Til spørgsmålet om, hvad Jakob Axel i
særlig grad kommer til at savne, så kommer
det nordjyske bagland frem som det absolut
første. ”Jeg er virkelig glad for den støtte, jeg
har fået fra Nordjylland. Til enhver tid har
jeg fået opbakning. Hvis ikke baglandet
troede på mig, så ville det jo aldrig gå. Så en
stor tak til jer alle. Men generelt kommer jeg

også til at savne møder med vælgerforeninger i hele landet. I de øjeblikke, hvor man
taler med folk, så finder man ud af, at vi jo
har de samme værdier. Så på den måde har
jeg aldrig tvivlet på, at jeg har været i det
helt rette parti.”
Garanter for sund fornuft
Og netop når snakken falder på partiets
fremtid, så er det også en situation, der
ligger den tidligere sundhedsminister meget
på sinde. ”Jeg er sikker på, at tingene vil
vende igen. Vi har uden tvivl de helt rette
varer på hylderne. Vi står om nogen som
garanter for sund fornuft i balance. Så tiden
skal nok blive konservativ igen, det er jeg
slet ikke i tvivl om. Politikerne skal dog
vænne sig til, at man ikke længere fremfører
en os-og-dem-retorik. I dag er alle danskere
i samme båd – den anden båd befinder sig i
Kina, og den sejler meget hurtigere end
vores. Det er den helt store udfordring, vi
alle står overfor.”
Endelig bad vi Jakob Axel om han vil give
den unge afløser, Daniel Rugholm et par råd
med på vejen. ”Generelt skal man passe på
med råd, men jeg vil dog gerne sige til Daniel:

tekst rené gyldensten foto scanpix

klø på med reformerne, det er nødvendigt.
Og endelig: sig det, hvis du mener det!”
Ny mand i gruppen
27-årige forsikringsmægler Daniel Rugholm
bliver afløser for Jakob Axel Nielsen. Rugholm
bliver dermed yngst i folketingsgruppen.
Daniel har været suppleant siden kommunalvalget i 2009, hvor Knud Kristensen trak sig
for at blive borgmester i Himmerland. I dag
sidder Rugholm i Hjørring byråd.
Han ser frem til at skulle træde ind i gruppen
i stedet for Jakob Axel Nielsen.
”Det er selvfølgelig en stor glæde, at jeg nu
får denne chance. Jeg ser meget frem til min
nye hverdag på Christianborg og glæder mig
over at skulle kæmpe for fortsat konservativ
indflydelse fra Nordjylland,” siger han. Daniel
har trods sin unge alder en solid politisk
baggrund, og ser det som positivt, at han nu
bliver gruppens yngste medlem. ”Jeg har stor
respekt for mine kollegers politiske erfaring,
både i byrådet og nu i folketingsgruppen.
Derudover har jeg bestemt også en masse at
bidrage med og kommer til at påvirke vores
politik på Christiansborg, præcis som jeg har
gjort i byrådssalen,”
siger Daniel Rugholm.

Jeg har stor respekt for mine
kollegers politiske erfaring, både
i byrådet og nu i folketingsgruppen. Men jeg har bestemt også
noget at bidrage med og kommer
til at påvirke vores politik på
Christiansborg.
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