Politisk
Fremtiden er konservativ

x

x

x

x

x

a
m
e
t
e
n
x
g
a
p
kam

Mere end bare

vandbærere
Mød kræfterne bag kandidaterne
I parlamentet med
Connie Hedegaard

Sådan

Vi har fulgt EU-kommisfejrer vi jul
særen på en helt (u)alVi spurgte Lene, Per, Benedikte
mindelig arbejdsdag
og Lars om hvad der gør julen
i Bruxelles
speciel for dem.
NUMMER

plus folketingskandidater • formandsturné • finanslov • politiforlig

04
december

2010

leder
lene espersen

Politisk
Horisont
Ansvarshavende
redaktør
Martin Dahl
Redaktør
René Gyldensten
I redaktionen
Alexander Tolstrup
Helle Pilemann
Henrik Hilleberg
Henrik Weiglin
Henrik Winther
Ida Ruge-Andersen
Lars Wonsild Pedersen
Lone Vibe Nielsen
Mikkel Kay Petersen
Peder E. Jepsen
Peter Mark Lundberg
Søren Mølgård

Undskyld?

O

nde tunger hævder, at VK-regeringen er
slidt. Blå blok er bagud i meningsmålingerne – rød blok med Villy, Helle og Margrethe
ved roret giver os baghjul. Og ja. Jeg skal
være den sidste til at påstå, at billedet af os konservative i pressen og i målingerne er tilfredsstillende.
Vores image er under pres lige i øjeblikket. Især fordi
den tur gennem mediemøllen, som jeg selv har været
igennem de seneste mange måneder, kaster en
skygge ind over partiet og alt det fornemme politiske
arbejde, der udføres af jer medlemmer på alle
niveauer. Det er jeg den, der beklager dybest.
Men det, jeg ikke kan sige undskyld for, er den
samlede regerings arbejde eller vores egen indsats.
Det kan godt være, at vi midlertidigt er små i målingerne, men det er den konservative indflydelse på
regeringens politik ikke. For her er der altså ikke tale
om en træt ni års jubilar, men om en offensiv
regering, der uge for uge gennemfører den rigtige
politik for at få Danmark trygt gennem den finansielle uro og styrket ind i fremtiden.
Prøv at huske ni år tilbage. Husk SR-regeringens
sidste tid. Husk Poul Nyrup Rasmussen, manden
med cykelhjelmen og den falske efterlønsgaranti, en
regeringsleder, der var handlingslammet af interne
kampe mellem regeringens partier og splittelse i
hans eget parti. Der ikke havde et politisk bud på befolkningens bekymring og på tidens største udfordring: At få styr på indvandringen og få de udlændinge, der havde valgt at slå sig ned i Danmark, til at
blive en aktiv del af samfundet. Husk tilbage på en
befolkning på venteliste til den behandling og den
omsorg, de et helt langt arbejdsliv havde betalt til
over skatten, mens landet blev ’ledet’ at en svag
statsminister og en lammet regering, der hverken
havde et politiske svar eller kunne samle et politisk
flertal og løse udfordringerne.
Vores regerings største udfordring er at sikre
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fremtiden. Vores opgave er at sikre, at der føres en
ansvarlig økonomisk politik i Danmark, som giver
velfærd, muligheder og omsorg for de svageste –
også i næste generation. Og prøv så at sammenligne
dagens regering med regeringen Nyrup: I foråret
gennemførte vi genopretningspakken, hvor det
endelig lykkedes af få bremset væksten i offentlige
udgifter og få gennemført en konservativ mærkesag
– en reform af dagpengesystemet. Vi har lige forhandlet en finanslov præget af konservativt hjerteblod på plads: Efter tre markante personskattelettelser har vi netop fået lempet forskerskatten,
iværksætterskatten og multimedieskatten. Alt
sammen med det formål at gøre det attraktivt at
gøre en indsats i Danmark. Til gavn for os alle
sammen. Vi har lanceret en gigantisk vækstpakke
med risikovillig kapital til innovative virksomheder.
Så vi stimulerer og opmuntrer virksomheder, der får
en god idé. Vi har forhandlet et pointsystem på plads,
som gør op med den ufleksible aldersgrænse i 24-års
reglen og belønner de, som vil bidrage til fællesskabet. Jeg har sammen med statsministeren netop
præsenteret 30 konkrete initiativer i Vækstforum,
som skal styrke danske konkurrenceevne og sikre, at
vi forbliver et af verdens rigeste lande.
Villy, Helle og Margrethe mangler, akkurat som
Nyrup gjorde det, et handlekraftigt bud på fremtidens udfordringer. Det er jeg sikker på at et flertal af
danskerne godt ved, den dag de står i stemmeboksen. Hvis blot vi konservative frem til valgdagen
holder fast i vores politik og tålmodigt bliver ved med
at gentage den entydige sandhed, at det er denne
regering med vores konservative deltagelse, der
fører den politik, der sikrer fremtiden. Dét er i hvert
fald ikke noget, som hverken jeg eller I har grund til
at sige undskyld for!
Glædelig jul og godt nytår til alle.
Med venlig hilsen Lene Espersen
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”Venskab og venstrefløjen er min drivkraft”
Venstrefløjen er en stor inspirationskilde, når kampagneleder Chris Lassen Jensen i samarbejde med vennen Rasmus Jarlov (MF) planlægger kampagne frem mod folketingsvalget. Én
hellig ko er allerede forsøgt slagtet af deres team. Flere forsøg vil følge i det nye år.
2007. De gode erfaringer fra dengang har
betydet, at han i dag har valgt at være kampagneleder for Rasmus.
“Rasmus var og er god til at inddrage nye
aktive. Han lytter gerne til andres idéer. Og så
tror jeg selvfølgelig på hans politiske projekt og
mener, at han vil kunne bibringe partiet noget
nyt.”

Et effektivt team

Chris Lassen Jensen,
20 år, læser HA-jur.
Kampagneleder for
Rasmus Jarlov

D

øgnet synes at have for få timer, når
man er Chris Lassen Jensen. Således
også denne eftermiddag på Christiansborg, hvor han – lidt for sent møder frem til dette interview om hans rolle
som kampagneleder for folketingsmedlem
Rasmus Jarlov. Årsag til forsinkelsen? En
tiltrængt lur ovenpå dagens studier.
For udover at lede en ambitiøs valgkampagne
skal 20-årige Chris også finde tid til bl.a. HAjur-studiet, formandsposten for Konservativ
Ungdom i København og studenterjobbet på
Christiansborg. Han ser det derfor også som
en fordel, at han som kampagneleder ser
Rasmus Jarlov privat.
“Vi får mange idéer til kampagnen, når vi
sammen ser nyhedsudsendelser og bliver
oprørte over venstrefløjen. Man er mere åben
for spontanitet og kan afprøve idéer, når man
kender hinanden.”
Chris og Rasmus Jarlov lærte hinanden at
kende i forbindelse med folketingsvalget i
4 Politisk Horisont

Rasmus Jarlov og Chris Lassen Jensen har fra
begyndelsen af kampagnearbejdet valgt at
prioritere en god struktur og tydelige kommunikationsveje i teamet. Det er organiseret ud
fra de roller, der indgår i Mission2011, og det
virker godt, siger Chris. Samtidig har de lavet
stillingsbetegnelser for mindst 15 frivillige,
der indgår i teamet.
“Alle skal vide, hvem der har ansvar for
hvad. Vi tog derfor udgangspunkt i rollebeskrivelserne på Mission2011-sitet og videreudviklede dem til vores brug. Det har været
godt til at forventningsafstemme, og vi har
også på den konto sagt farvel til to frivillige,
der ikke længere ville være med.”
De bærende roller i teamet er også nøje
udvalgt, fortæller Chris.
“Kernegruppen i teamet er alle ledertyper,
og det har været vigtigt også at få nogle lidt
’ældre’ med, da de bedre kender deres hverdag
og har lettere ved at påtage sig et ansvar for
en opgave. “
Kernegruppen mødes hver anden uge, og
derudover mødes alle frivillige efter behov. Chris
fortæller, at alle de frivillige snart skal mødes til to
kursusseancer, hvor de bl.a. skal lære at gå dør-tildør og hænge valgplakater op.

“Kom ud på gaden!
Medbring hellere en
flyer produceret på en
kopimaskine end at
vente på en perfekt
folder”
at koble temaet om reformer på vores dør-tildør-aktioner og så har vi også afholdt en
’ko-event’ over for Christiansborg, hvor vi
’slagtede den hellige efterlønsko, siger Chris
med stolthed i stemmen.
“Koen var fantastisk til at skabe opmærksomhed, og eventen var med til at mobilisere
folk. Vi troede, vi ville være nogle få på gaden,
men pludselig stod vi 35. Det har givet os mod
på en større happening, som finder sted i det
nye år.”
Mantraet for teamets kampagneaktiviteter
er ifølge Chris, at det skal være nemt at være
aktiv. Det er et godt råd, som andre teams
også kan bruge.
“Kom ud på gaden! Medbring hellere en
flyer produceret på en kopimaskine end at
vente på en perfekt folder. Kampagnearbejde
skal ikke drukne i teori. Der skal ske noget, og
aktioner er noget, der samler gruppen og giver
en masse erfaringer, som man kan bruge
videre frem, slutter han.”

Kom ud på gaden
I uger uden møder har kampagneteamet
arbejdet med forskellige former for aktiviteter.
Den aktivitet, Chris Lassen Jensen er mest stolt
af, er en ’ReformBehov.NU’-kampagne, som
handler om at belyse behovet for økonomiske
reformer. Idéen til kampagnen opstod tidligere
på året.
Vi ville have danskerne til at tale reformer,
når nu visse politikere ikke vil. Vi arrangerede
nogle opstartsmøder, hvor vi fik input at gå
videre med. Vi har på den baggrund besluttet

Aktion ’Slagt den hellige ko’
over for Christiansborg skabte
en del opmærksomhed.
PS: Ingen dyr led overlas

tekst helle pilemann foto private

Kristian Wederkinck Olesen
PR-og marketingsansvarlig

Nina Skovgård Hansen
Logistikansvarlig

Joan Davies Gerdes
Økonomiansvarlig

”Nikolaj er
mere end bare
en kandidat”

”Niels Christian
har hjertet med”

”Kampagnearbejde er også
hyggeligt”

Kristian Wederkinck Olesen, 30 år,
cand.mag. i retorik og presseansvarlig i
Klimakonsortiet.
PR- og marketingansvarlig for
folketingskandidat Nikolaj Bøgh.

Nina Skovgård Hansen, 18 år, går i 3.g
ved Egå Gymnasium. Logistikansvarlig
for folketingskandidat Niels Christian
Selchau-Mark.

Joan Davies Gerdes, 28 år, cand.merc.
aud., revisor. Økonomiansvarlig for folketingskandidat Kirstine van Sabben.

Kristian Wederkinck Olesen har
tidligere hjulpet et radikalt folketingsmedlem og et Venstre-medlem af Københavns borgerrepræsentation med
valgkamp. Men nu er det hans konservative ven, folketingskandidat Nikolaj
Bøgh, der får glæde af hans erfaring
med presse.
“Nikolaj har gjort mig konservativ. Han
står for nogle konservative dyder, som
jeg savner hos Konservative i dag.
Derudover er han en god sparringspartner og loyal støtte – en god ven!,”
fortæller Kristian, der er PR- og marketingansvarlig i Nikolajs team.
“Vi taler sammen eller chatter på
Facebook, bl.a. om aktuelle politiske
sager, hver dag. Det giver gode idéer til
det videre PR-arbejde. Vores samarbejde er et fælles projekt. Vi supplerer
hinanden godt. Nikolaj er god til
substans. Jeg kan vinkle historier og
tænke i presse.”

Det var efter et byrådsmøde, Nina
Skovgård Hansen meldte sig som logistikansvarlig for folketingskandidat
Niels Christian Selchau-Mark.
“Vi havde været til gruppemøde på
rådhuset i Århus, hvor jeg sidder i backing-gruppen hos den konservative
gruppe, da Niels Christian senere på
aftenen opfordrede mig til at hjælpe
ham med sin valgkamp. Det sagde jeg
ja til.”
Den beslutning er Nina i dag meget
tilfreds med.
“Niels Christian er en seriøs kandidat,
der har hjertet med i de ting, han
sætter i gang. Det gør det lettere for
mig at hverve frivillige til kampagneteamet. De kender ham fra byrådet i
Århus og som en sød fyr.”

Joan Davies Gerdes har aldrig tidligere
været aktiv for Konservative. Men da
kampagnelederen for folketingskandidat Kirstine van Sabben spurgte, om
hun, der til daglig er revisor, havde lyst
til at hjælpe som økonomiansvarlig,
sagde hun ja.
“Min mand og jeg har altid været konservative. Vi har en passion for politik,
så det er naturligt at støtte op om kampagnearbejdet.”
Det har indtil nu vist sig at være en
positiv oplevelse at være aktiv, siger
Joan.
“Jeg er god til at lægge budgetter, men
har jo som ny i kampagnearbejdet brug
for hjælp til, hvad det omfatter, og der
står teamet parat. Vi spiser også indimellem sammen, når vi holder møder.
Og så er jeg imponeret over det engagement, som Kirstine udviser.”

Et par hurtige råd fra Kristian til andre
PR-ansvarlige er:
“Målret indsatsen, invitér journalister
på kaffe og tænk i at vinkle nationale
historier til lokalt niveau.”

Hvis Nina skal give andre logistikansvarlige et godt råd, er det, at de bare
skal komme i gang.
“Skab gejst. Mobiliserer folk, gejsten
får folk til at hænge ved. Valgkamp er
et stort arbejde, og sammenhold får
folk til at møde op.”

Et godt råd fra Joan til andre økonomiansvarlige er:
“Vær åbent omkring budgettet, og hold
det i kort snor.”
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En Videnskabsminister på ny Mission

En af de nye kandidater, Ida Holst Kristensen
fra Skanderborgkredsen, modtager råd og
vejledning fra instruktørerne.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen og hendes kampagneleder Mette Sørensen fik en masse relevante værktøjer med
hjem fra kampagneworkshoppen.

”Vi er da i gang
med valgkampen”
Der er et hav af kampagneteams, som allerede
arbejder på højtryk for deres kandidater. På Konservatives kampagneworkshop i november blev der
arbejdet med detaljerne – for valgkampen er i gang.

M

ålsætningen om at blive
Danmarks bedste kampagneorganisation begynder at
give pote. Aldrig før har
partiets bagland været så professionelt organiseret til valgkamp som nu.
Det sås til de 2 endags kampagneworkshops, som blev afholdt på
Egelund Slot i november.
Mission2011.dk er for alvor slået
igennem. Og på Egelund vrimler det i
denne weekend med frivillige ledere
inden for logistik-, PR- og marketing,
dør-til-dør og de øvrige roller i kampagneorganisationen.
En kampagneleder fortæller stolt:
”Vi har cirka 25 mand i vores kampagneteams, og de er allerede i gang med

Opmærksomme deltagere lytter til inspirationsoplæg på kampagneworkshoppen.
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at stemme dørklokker. Det virker.” En
anden er lige blevet valgt til kandidat,
og skal først til at opbygge sit team.
Udgangspunktet er forskelligt, men
hovedsagen er, at alle er i gang og
arbejder
målrettet
med
sine
kampagner.
”Hvornår kommer valgkampen?”
spørger organisationskonsulent Peter
Mark Lundberg spøgefyldt som afslutning på sit oplæg om Mission2011. Svaret
er lige til: ”Den er allerede startet”. På
bagerste række visker en fynbo til sin
sidemand: ”Det vidste vi da godt.”

Ny kursusform gav mening
De mange kampagneteams tog godt
imod den nye kursusform. I stedet for
lange oplæg, var kurset bygget op med
fokus på den enkeltes valgkamp. Her
var rigtig god tid til at arbejde med
teamets kampagne, kun afbrudt af
korte inspirationsoplæg. Alle oplæg er
tilpasset rollerne i Mission2011, så en
økonomiansvarlig fx hørte om fundraising fra partiets administrationschef
Mikkel
Hauschildt,
mens
de
eventansvarlige hørte Mette Abildgaards erfaringer med at skabe events,
der er mere end grønne balloner og
mint-bolsjer.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen er en af de nye kandidater, som
deltog i kampagneworkshoppen og har
taget mission2011.dk til sig. Det var lidt
af en positiv øjenåbner.
”Vi har fået et overblik, inspiration og mange gode
eksempler, vi kan arbejde videre med.” Charlotte
Sahl-Madsen er på partiets kampagneworkshop for
første gang, og der er en vis portion begejstring at
spore.
Meget af workshoppen har cirklet om det interne
kampagne-site, Mission2011.dk, og på spørgsmålet om hjemmesiden kan bruges i Charlottes
valg-team, er svaret prompte:
”Jeg har svært ved at styre min begejstring.
Styrken er, at det simpelthen er en rigtig god idé.
Godt team-rollerne er gjort konkrete. Det er super
pragmatisk – kalender, tjeklister, huskelister og
masser af inspiration. Selvfølgelig skal man tænke
selv og tilpasse det til egen situation. Men det
virker utrolig gennemtænkt – intet mindre!”
Vil du anbefale Mission2011-sitet til andre?
”Ubetinget. Man snyder sig selv ved ikke at tage
det i brug.”
Tryghed om valgkampen
Også Charlottes kampagne-leder Mette Sørensen
deltog i workshoppen, og det var især en hjælp at
få afdramatiseret, hvad valgkampen egentlig
krævede:
”Det er rigtig godt, at I fortæller, at vi skal prioritere og vælge vores egne midler. Jeg havde nogle
forbehold, som nu er udraderet. Især min skepsis
over for dør-til-dør er blevet gjort til skamme. Så
nu ser jeg det absolut ikke som et problem. Jeg
synes, det virker meget overbevisende at høre om
de gode erfaringer, og det er betryggende, at det er
afprøvet i tidligere kampagner, fx i Århus ved kommunalvalget. ”
Hvad er så det første, I skal hjem og gøre efter workshoppen?
”Vi har fået et godt overblik og kan nu lave
konkrete nedslag til kampagnen. Nu gælder det om
at få teamet helt på plads, men heldigvis er vi
allerede er et pænt stykke. Vi har lavet en to-doliste, som vi skal i gang med, og så skal vi udover
stepperne.”
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Konservative folketingskandidater
Siden sidste folketingsvalg i 2007 har flere kredse fået nye kandidater. Til højre er en
oversigt over dem, der for første gang skal være med til at kæmpe for Det Konservative
Folkeparti i folketingsvalgkamp.

Samtlige kandidater
Region Hovedstaden					
Københavns Storkreds					
Østerbrokredsen (København)		
Helle Sjelle		
Sundbyvesterkredsen (København)					
Indre Bykredsen (København)		
Rasmus Jarlov		
Sundbyøsterkredsen (København)		
Jakob Næsager		
Nørrebrokredsen (København)		
Kian Schmücker Conteh
Utterslevkredsen (København)		
Claus Bennett Christiansen
Brønshøjkredsen (København)		
Mogens Lønborg		
Valbykredsen (København)		
Channe Alison M. Bjerringgaard
Vesterbrokredsen (København)		Nikolaj Bøgh		
Falkonerkredsen (Frederiksberg)		
Jette Nøhr			
Slotskredsen (Frederiksberg)		
Per Stig Møller		
Tårnbykredsen (Dragør, Tårnby)		
Helle Bonnesen		

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

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

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

Helsingørkredsen (Helsingør)		
Isabella Meyer		
Fredensborgkredsen (Fredensborg, Hørsholm)
Lars Barfoed		
Hillerødkredsen (Gribskov, Hillerød)		
Casper Strunge		
Frederikssundkredsen
Vestjyllands Storkreds					
(Frederikssund, Frederiksværk-Hundested)				
Struerkredsen (Lemvig, Struer)					
Egedalkredsen (Egedal, Furesø)					
Andreas Bjerregaard		
Rudersdalkredsen (Allerød, Rudersdal)		
Mette Abildgaard		 Skivekredsen (Skive)			
Viborg Vestkredsen (Viborg)		
Esben Salling Larsen		
Viborg Østkredsen (Viborg)		
Anna Margrethe Engbæk
Bornholms Storkreds					
Silkeborg Nordkredsen (Silkeborg)		
Camilla Hertzum Johansen
Rønnekredsen (Bornholm)		
Kirstine van Sabben		
Silkeborg Sydkredsen (Silkeborg)		
Frank Borch-Olsen		
Aakirkebykredsen (Bornholm)		
Jens Rathmann Hansen		
Ikastkredsen (Ikast - Brande)		Ove Nørholm		
Herning Sydkredsen (Herning)					
Sjælland						
Herning Nordkredsen (Herning)		
Anne Hansen		
Sjællands Storkreds					
Holstebrokredsen (Holstebro)		
John Thorsø		
Lollandskredsen (Lolland)		
Marie-Louise L.M. Friderichsen
Ringkøbingkredsen (Ringkøbing-Skjern)
Tove Videbæk		
Guldborgsundkredsen (Guldborgsund)
Rune Kristensen		
Vordingborgkredsen (Vordingborg)		
Linda Sommer		
Region Nordjylland					
Næstvedkredsen (Næstved)		
Helge Adam Møller		
Nordjyllands Storkreds					
Faxekredsen (Faxe, Stevns) 		
Mikkel Lundemann Jensen
Frederikshavnkredsen (Frederikshavn, Læsø)
Daniel Rugholm		
Køgekredsen (Køge, Lejre)		
Finn Möbius		
Hjørringkredsen (Hjørring)					
Grevekredsen (Greve, Solrød)		
Brigitte Klintskov Jerkel
Brønderslevkredsen (Brønderslev, Jammerbugt) Lene Espersen		
Roskildekredsen (Roskilde)		
Chr. Wedell-Neergaard		
Thistedkredsen (Thisted, Morsø)		
Tage Leegaard		
Holbækkredsen (Holbæk)		
Brian Mikkelsen		
Himmerlandkredsen (Rebild, Vesthimmerland)				
Kalundborgkredsen (Kalundborg, Odsherred)
Ulla Margrethe Hansen
Mariagerfjordkredsen (Mariagerfjord)				
Ringstedkredsen (Ringsted, Sorø)		
Kristian Egebæk Mortensen
Aalborg Østkredsen (Aalborg)		
Jesper Togsverd Larsen		
Slagelsekredsen (Slagelse)		
Helena Louise Cilius Vedholm
Aalborg Vestkredsen (Aalborg)		
Thomas Krarup		
Aalborg Nordkredsen (Aalborg)		
Anette Valentin		

Region Syddammark					
Fyns Storkreds						
Odense Østkredsen (Odense)		
Anders Orris		
Odense Vestkredsen (Odense)		
Mark Grossmann		
Odense Sydkredsen (Odense)		
Vivi Kier			
Assenskredsen (Assens)						
Middelfartkredsen (Nordfyn, Middelfart)				
Nyborgkredsen (Kerteminde, Nyborg)		
Franz Jul Rohde		
Svendborgkredsen (Langeland, Svendborg)
Jørgen Lundsgaard		
Faaborgkredsen (Faaborg-Midtfyn, Ærø)
Mai Henriksen		
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Læs mere om de enkelte
kandidater på deres hjemmesider
og følg dem på Facebook.

tekst helle pilemann foto søren hytting,

De nye på
kandidatholdet

Kian Schmücker Conteh
Nørrebrokredsen
Københavns Storkreds

Nikolaj Bøgh
Vesterbrokredsen
Københavns Storkreds

Helle Bonnesen
Tårnbykredsen
Københavns Storkreds

Naser Khader
Rødovrekredsen
Københavns Omegns
Storkreds

Sille Beck Hansen
Brøndbykredsen
Københavns Omegns
Storkreds

Casper Strunge
Hillerødkredsen
Nordsjællands Storkreds

Mette Abildgaard
Rudersdalkredsen
Nordsjællands Storkreds

Kirstine van Sabben
Rønnekredsen
Bornholms Storkreds

Jens Rathmann Hansen
Aakirkebykredsen
Bornholms Storkreds

Rune Kristensen
Guldborgsund
Sjællands Storkreds

Linda Sommer
Vordingborg
Sjællands Storkreds

Mikkel Lundemann
Jensen
Faxekredsen
Sjællands Storkreds

Finn Möbius
Køgekredsen
Sjællands Storkreds

Brigitte Klintskov Jerkel
Grevekredsen
Sjællands Storkreds

Kristian Egebæk
Mortensen
Ringstedkredsen
Sjællands Storkreds

Helena Louise Cilius
Vedholm
Slagelsekredsen
Sjællands Storkreds

Anders Orris
Odense Østkredsen
Fyns Storkreds

Mark Grossmann
Odense Vestkredsen
Fyns Storkreds

Franz Jul Rohde
Nyborgkredsen
Fyns Storkreds

Mai Henriksen
Faaborgkredsen
Fyns Storkreds

Charlotte Sahl-Madsen
Sønderborgkredsen
Sydjyllands Storkreds

Tom Arnt Thorup
Varde
Sydjyllands Storkreds

Jesper Termansen
Kolding Sydkredsen
Sydjyllands Storkreds

Per Bøje
Randers Nordkredsen
Østjyllands Storkreds

Ida Holst Kristensen
Skanderborg
Østjyllands Storkreds

Søren Vanting
Hedensted
Østjyllands Storkreds

Andreas Bjerregaard
Skive
Vestjyllands Storkreds

Esben Salling Larsen
Viborg Vestkredsen
Vestjyllands Storkreds

Camilla Hertzum
Johansen
Silkeborg Nordkredsen
Vestjyllands Storkreds

Frank Borch-Olsen
Silkeborg Sydkredsen
Vestjyllands Storkreds

John Thorsø
Holstebrokredsen
Vestjyllands Storkreds

Tove Videbæk
Ringkøbingkredsen
Vestjyllands Storkreds

Jesper Togsverd Larsen
Aalborg Østkredsen
Nordjyllands Storkreds

Anette Valentin
Aalborg Nordkredsen
Nordjyllands Storkreds
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Sådan fejrer
vi jul
Der findes lige så mange forskellige juletraditioner, som der findes familier. Vi har spurgt
Lene, Benedikte, Lars og Per om hvordan de hver især fejrer julen – og hvad der gør netop
deres juleaften helt speciel.

D

et har været et rigtigt travlt år, så vi har simpelthen bare
brug for hygge - og ellers være sammen med resten af
familien i juledagene. Julen for mig er en tid, hvor der bliver
hygget meget med familien, hvor vi er glade for, at vi har det
godt, og at vi har det godt sammen. Julen er hjerternes fest. Det mener
jeg virkelig rammer meget plet – hvor man har omtanke for hinanden.
Gør noget godt for og glæder hinanden, ” siger Benedikte Kiær.
Hvert andet år holder Simon jul med Lars og Benedikte, og sammen
bygger de fælles juletraditioner op. En er dem er julegudstjenesten
juleaften.
”Det er faktisk rigtig, rigtigt hyggeligt at sidde i kirken og synge julesalmer. Og så skal vi ud og gå tur første og anden juledag. Det er nogle af
de små men hyggelige og vigtige traditioner, ” siger Benedikte Kiær.

Man må lave sine egne traditioner

Benedikte Kiær

Stille julehygge
Siden Benedikte Kiær blev socialminister i
foråret har der været tryk på, så julen i år
bliver hjemme, stille og rolig i familiens skød
med kæresten Lars, hans søn Simon og
forhåbentlig begges fædre.
10 Politisk Horisont

Selv kommer socialministeren fra en stor familie med seks søskende,
som indtil moderens død for nogle års siden samledes til stor julekomsammen lillejuleaften.
”Vi har ikke længere den tradition på gården, og det savner jeg
enormt meget, men så må man jo lave sine egne juletraditioner og med
tiden måske få samlet hele familien igen. Men det kræver noget logistik
med sådan en kæmpefamilie, ” siger Benedikte Kiær.
Juletræet henter Lars og Simon, mens parret sammen sørger for
julemaden. Risengrød til forret, and og flæskesteg samt risalamande til
dessert. Et ægte kompromis, der sikrer, at alles ønsker til julemenuen
tilgodeses.
”Juletræet er enormt vigtigt. Som barn hentede vi det selv i skoven.
Og alle kræmmerhus skal helst fyldes godt op med guf. Maden er også
vigtig - en tradition, som jeg har med mig fra mit barndomshjem. Jeg
kan huske, at det var fantastisk mad. Vi sad og spiste i mange timer. Der
skal være tid til at nyde maden, også selv om børnene godt kan blive
utålmodige efter at komme i gang med gaveræset,” siger Benedikte
Kiær.
Og netop gaveræset forsøger socialministeren at gøre op med.
”Faktisk har jeg lagt en dårlig tradition fra mit hjem fra mig. Min far
synes altid, at julegaverne skulle fordeles og åbnes i en vis fart. Så jeg
har en anden tradition.
Man skal åbne gaverne
stille og roligt og nyde
dem, før man går videre
til næste. Ikke noget
med at kaste gaverne
rundt som en anden
gal julemand, ” siger
Benedikte Kiær.

“Juletræet er enormt
vigtigt. Som barn hentede vi det selv i skoven. Og alle kræmmerhus skal helst fyldes
godt op med guf”

tekst lone vibe nielsen foto polfoto, scanpix

“Julen er for mig virkelig hjerternes tid, hvor
vi tager os tid til at
være sammen med de
mennesker, vi holder
af, og hygge os”
Meget af det har sønnerne Robert og Markus
kreeret, noget har Lene selv købt, mens en del
strammer tilbage fra børnenes oldemødre.
”Vores juletræ er ikke stilsikkert og holdt i
guld eller sølv. Tværtimod er det meget traditionsbundet og pyntet i alle mulige farver
inklusiv julepynt, der kan spille Rudolf-sangen. Så putter vi pebernødder i kræmmerhuse
og hjerter, og børnene elsker det. Så det er
fuldstændig, som da jeg selv var barn. Et
juletræ som børnene finder glæde ved - og
hvor der er masser af sjove ting på. For mig er
det vigtigt, at juletræet bliver som børnene
synes, at det skal være, ” siger Lene Espersen.

Julemanden kommer forbi

lene espersen

Julebag og grønlangkål
Et spraglet juletræ, gaver valgt med omhu og mange traditioner. Julen er hjerternes tid - og i år bliver den ganske særlig
for Lene Espersen.

F

or første gang i flere år skal hun holde
jul omgivet af hele sin familie. Så skal
der hygges, og juletraditionerne
plejes. For det er vigtigt at værne om
julens værdier, så de ikke drukner i stress og
jag. Der skal være plads til at glædes over
andres glæde, understreger partiformanden.
”Med mine forældre, mine to søstre og deres
familier bliver vi otte voksne og syv børn, og
jeg glæder mig rigtig meget til at være
sammen med hele familien. Julen er for mig
virkelig hjerternes tid, hvor vi tager os tid til at
være sammen med de mennesker, vi holder
af, og hygge os. I min familie har vi mange traditioner forbundet med julen. For mig handler
det om at nyde julen og ikke gøre det til et ræs
og stresse men faktisk prøve at koble lidt af,”
siger Lene Espersen.

Jeg er meget gammeldags
I hjemmet i Dragør er forberedelserne til jul
prioritet højt. Der bliver bagt rigtig mange
julekager, hygget og funderet over at finde de
rigtige julegaver. Allerede i begyndelsen af

december er ønskesedlerne sendt af sted og
ditto modtaget fra resten af familien.
“Så irriterende er vi i min familie. Jeg er
meget gammeldags og synes faktisk, at man
skal gøre sig umage med at købe nogle gode
gaver, der bliver værdsat. Det er ikke noget,
der skal overstås – man skal lægge sig selv i
det. Nogle gaver køber jeg på nettet, men min
mand og jeg tager typisk med Markus og
Robert en dag ind til byen på julegaveindkøb.
Så deler vi os op og køber gaver til hinanden
og til fætre og kusiner. Jeg synes, at det er
vigtigt at lære ens børn også at glæde sig ovre
andres gaver, ” siger Lene Espersen.

Vores juletræ er ikke stilsikkert
Juletræet henter Danny og drengene på
Dragør Torv i god tid før jul. Så bliver det stillet
op udenfor med elektrisk lys og pyntet med
særligt udendørspynt, som Lene har overtaget
fra sin mor. Når juleaften nærmer sig, rykker
det inden døre og forvandles hurtigt til, hvad
Lene betegner som et rigtig Walt Disney
juletræ med en masse forskelligt julepynt.

På selve juleaften står partiformanden selv
for meget af madlavningen, når der skal
steges ænder, brunes kartofler og laves risalamande - gerne i tæt samarbejde med sin far,
mens hendes mor klarer borddækningen.
Juledag står den på julefrokost med grønlangkål, flæsk og masser af familiespil og leg. Så
løbeskoene er fast følgesvend på juleferien og ruten tillægges et par ekstra kilometer.
”Jeg plejer også at prøve at nå at komme i
kirke. Der er sådan en speciel stemning i julen
- og en god mulighed for at puste ud en time,
inden man går i gang med al spiseriet og
dansen rundt om juletræet, ” siger Lene
Espersen.
I løbet af aftenen kommer julemanden forbi
med gaver - en tradition der stammer tilbage
fra Lenes barndom.
”Som lille var jeg rædselslagen, men det er
en tradition, vi har holdt i hævd, og min søsters
mindste dreng på tre år elsker det - og min den
mindste på syv tror også stadig lidt på julemanden, ” siger Lene Espersen.
Og julens nok allerbedste stund er, når
gaverne er pakket op, og der bliver tid til at
sidde stille med en kold øl og se børnene lege
med deres nye legetøj.
“Det nyder jeg virkelig. For man kan bare se
- og huske tilbage fra sin egen barndom - hvor
dejligt det er. Hvor stor glæde der er blandt
børnene, men egentlig også blandt de voksne.
Vi har en speciel tradition i min familie, at min
mor altid gemmer sine gaver, til alle vi andre
har pakket op. Så skal vi se hende pakke op.
Det er først omkring midnat, at hun begynder.
Den der ro,, der faldet på, når man ved, at nu er
køkkenet ryddet op, og vi har nydt det hele.
Den ro kan jeg rigtig godt lide - og især se ens
børn og også forældre og søskende, hvor glade
de er for deres gaver. ”
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Lars Barfoed

Jul hos Barfoed
Ud over god mad står der julegudstjeneste og ture i naturen på menuen, når justitsminister Lars Barfoed i år holder
en stille jul på Langeland.

Per Stig Møller

Jul med børn
og børnebørn

Julens absolutte højdepunkt
er at se børnenes glæde, når
de pakker deres gaver op.

K

ulturminister Per Stig Møller er ikke
i tvivl om, hvilken stund i julen, han
nyder mest. Og denne jul giver rig
lejlighed til at glæde sig over
børnenes glæde.
Traditionen tro holder Per Stig Møller jul
med sine børn og de to børnebørn på nu fem
og et år. Gaverne står han selv for at købe, en
opgave der prioriteres højt i en travl hverdag.
Også mandelgaven er kulturministerens
gebet, mens Per Stig Møller overlader kokkekunst, and og risalamande, til mere kyndige.
Julegudstjenesten deltager han derimod gerne
i - det er fast tradition i familien helt tilbage
fra barneårene på Frederiksberg.
”Det er dejligt at synge julesalmerne - og en
god måde at komme i julestemning inden
maden. Også vores juletræ spiller en stor rolle
i min jul. Vi har en masse julepynt, både nyt og
gammelt. Noget har jeg selv klippet i skolen, ”
siger Per Stig Møller.
Netop julesalmerne og dansen om juletræet
er stærke og gode minder, som Per Stig Møller
har taget med sig fra barndomshjemmet, hvor
han og søsteren gerne supplerede med at
spille “White Christmas” på grammofonen.
”Så kan jeg huske, at vi nogle år havde en
tradition med at gå på restaurant og spise
julemaden, inden vi gik hjem og fejrede jul
omkring juletræet. Et år sad min fars bror,
Aksel Møller og hans familie ved nabobordet – dengang husker jeg det som en
vældig overraskelse for os børn, men i
virkelighed var det nok noget, han og
far havde aftalt, ” siger Per Stig
Møller.
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I

år holder Vibeke og jeg jul sammen
med min mor. Hvert andet år har vi stor
sammenkomst juleaften med hele
familien samlet, men i år er det uden
børnene, som alle er fløjet fra reden og nu
holder jul skiftevis med anden familie. Vi
tager til vores gamle bindingsværkshus på
Langeland, hvor vi tilbringer nogle rolige
juledage ude i naturen. Huset ligger lige ved
en stor eng og skoven bagved, det er meget
idyllisk og fredfyldt, og passer perfekt til en
rigtig hyggejul,
Og julen spiller en vigtig rolle for Lars
Barfoed. En særlig tid til familien og refleksion over livet.
”Selve juleaften er vi altid i kirke, og de
senere år er vi taget til midnatsgudstjeneste. Det giver en bedre forberedelse af dagen,
hvor al tiden kan gå med at pusle om maden
og andre sjove ting, og så er julenat i kirken
en fantastisk stemningsfuld afslutning på
en dejlig dag, forklarer han.
Kirkegang juleaftenen er en tradition
tilbage fra barndommen, som han har holdt
i hævd siden da.
”For mig er det ikke rigtig jul uden, at vi
har været i kirke,” siger Lars Barfoed, der

også nævner en særlig episode som et
særligt minde fra barndommens jul:
”Vi holdt jul med familien og et år havde
en onkel, som var en rigtig spasmager,
anbragt juletræet på en gammel grammofonspiller uden nogen havde set det. Da vi så
skulle synge julesamler og gå rundt om
træet, begyndte træet pludselig selv at køre
rundt. Det var hylende morsomt, men det er
dog ikke noget, jeg har gjort til en tradition,”
siger Lars Barfoed.

Juleaften står Lars Barfoed selv i
køkkenet
”Det hygger jeg mig ved at bruge noget tid på
den dag. Hos os spiser vi andesteg og de år,
hvor vi er rigtig mange, laver vi også flæskesteg som supplement. Desserten er risalamande. Den står jeg dog ikke for. Men jeg kan godt
lide at spise den,” siger Lars Barfoed.
Da børnene var mindre, nød Lars Barfoed
særligt deres glæde ved julen.
”Der er ikke noget så glædeligt, som børns
begejstring for jul. De går op i det med liv og
sjæl og har bogstaveligt talt julelys i øjnene. Nu
hvor børnene er blevet voksne, nyder jeg
allermest hele stemningen,” siger han.

tekst peder e. jepsen foto scanpix

finansloven 2011
økonomi

Derfor er Finansloven
for 2011 konservativ
Dette efterår gentog teatret sig omkring
forhandlingerne om Finansloven for 2011.
VK-regeringen fremlagde i sensommeren
deres forslag, og siden hen har mediernes
dækning fokuseret på den del af aftalen, som
Dansk Folkeparti markedsfører sig igennem;
udlændingepolitikken.

M

en bag Dansk Folkepartis evne til at trække opmærksomhed og kommentatorernes sult efter konflikt, så er Finansloven langt mere alvorlig. Det er en kompleks og omfangsrig aftale, der indeholder husholdningsbudgettet for
Danmark i 2011. Mere end seks hundrede milliarder kroner bliver
placeret, det er en øvelse, der skal beherskes med ansvarlighed.

Flere udgifter end indtægter
Vi er på et tidspunkt, hvor vi har flere udgifter end indtægter. Der er
mere end nogensinde behov for, at vi ser på de udfordringer, som
fremtiden bringer. Vi bliver flere ældre og færre yngre, vi oplever
konstant stigende konkurrence på de internationale markedet, og
dansk vækst er for svag. Der er således behov for en ansvarlig og handlekraftig økonomisk politik. Dansk Folkeparti, og en enlig løsgænger,
var de eneste, uden for regering, der tog ansvar for næste års budget.
Og det er ikke en popularitetsquiz at lægge et budget i kølvandet på en
global finanskrise, men regeringen har håndteret det ansvarligt.

Kompromisser og nye positioner
Det er en lang, sej og stejl opkørsel for at nå til enighed om en Finanslov.
Op ad stigningen kan der være behov for at indgå kompromisser og
indtage nye positioner. Men man må aldrig tabe målet af sigte, og det
konservative mål er en ansvarlig økonomisk politik. Vi tabte de fleste af
folketingets andre partier af op ad stigningen. Nogle havde ikke kadence
til at følge med, nogle havde ikke økonomisk ansvarlighed som mål og
andre stod af lige før toppen af taktiske grunde. Det var derfor en lille,
men målrettet gruppe, der kom over toppen først og præsenterede Finansloven for 2011.
Netop den økonomiske ansvarlighed har været motivet for det konservative engagement i forhandlingerne om Finansloven. Tidligt på
sommeren lagde regeringen grundstenen til aftalen med Genopretningspakken, hvor vi blandt andet reformerede dagpengeperioden.
Desuden er budskaberne fra folketingsgruppens sommermøde blevet
hørt; bedre vilkår for erhvervslivet, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser. Med Finansloven omlægger regeringen iværksætterskatten,
således at aktieafkast under visse omstændigheder bliver skattefrit.
Og for Konservative har det været centralt, at finde penge til risikovillig kapital. Små og mellemstore virksomheder i vækst skal have
lettere adgang til kapital. Det er vejen til flere jobs, større vækst og en
sund dansk økonomi. Derfor indeholder Finansloven en vækstpakke.
Som endnu et vækstinitiativ får erhvervslivet større fradrag for momsudgiften på hotelydelser. Det vil forbedre de danske hotellers konkur-

Brian Mikkelsen
møder pressen foran
Finansministeriet
under Finanslovsforhandlinger

rencevilkår, og det reducere momsbetalingen
for det samlede erhvervsliv.

Fokus på en sund økonomi.
Finansloven for 2011 er ikke en festsang, der
udlodder gaver og præmier til målrettede vælgergrupper, som S og SF har for vane. Finansloven er en ansvarlig tilrettelæggelse af
Danmarks husholdningsbudget for næste år.
Vi har sat tæring efter næring, og vi har
fokuseret på, at vi skal have en sund
økonomi.
Hvis vi forgælder os i en grad, som oppositionen lægger op til, får vi ikke råd til en tryg
og rig tilværelse i fremtiden. Finansloven er
måske kedelig og ansvarlig, men den er konservativ.

Det er en lang, sej og stejl opkørsel
for at nå til enighed om en Finanslov. Op ad stigningen kan der være
behov for at indgå kompromisser og
indtage nye positioner.
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connie hedegaard

i EU-kvarteret i Brussels – her residerer EU08:00 Berlaymontbygningen
kommissærerne, herunder Connie, og den er forbistret svær at finde rundt i.

morgen, Connie holder pressebriefing
08:30 Tidlig
med de Brussels-baserede klima-journalister
for at forberede dem på klimamødet i
Cancun, Mexico.

En helt (u)almindelig
dag i kommissærens liv
Arbejdet som EU-kommissær kræver stigende rejseaktivitet og i hele september overnattede
Connie Hedegaard kun fem gange i sin lejlighed i Bruxelles.

K

ommissæren står på sit kontor og
venter utålmodigt sammen med
sin personlige assistent. Hendes
gæster er forsinkede. Connie
Hedegaard er kendt som præcisionen selv, hun hader forsinkelser, rygtet siger,
at hun har aflyst møder, fordi folk kom (meget)
for sent. Dagens gæster er nu fem minutter
forsinkede, men der er næppe nogen risiko
for, at Connie Hedegaard aflyser mødet – det
er trods alt tre topfolk fra Siemens, en af
verdens største virksomheder, der har bedt
om en lille snak. Og den slags siger ikke engang
en EU-kommissær nej tak til. Så vi venter
pænt inde i det store kommissær-kontor med
danske designermøbler (i neon-grønt) og
14 Politisk Horisont

hvorfra man kan se et stort norsk flag, når
man kigger ud af vinduet til det grå Brusselsvejr - Det Norske Hus ligger lige overfor Berlaymont-bygningen, EU-kommissionens hovedkvarter ’nede i Europa’.
Så melder sekretæren, at Siemens-folkene
er kommet igennem security og er på vej op
med de specielle elevatorer, der ingen knapper
er i, for de skal programmeres inden man går
ind i dem.
Men lad os lige spole tiden nogle timer

tilbage, eller rettere lad os begynde ved arbejdsdagens begyndelse her i Berlaymontbygningen, for dette er historien om en helt
almindelig dag i EU-kommissær Connie Hedegaards arbejdsliv i Brussels, selvom hun ingen
almindelige dage har og selvom det oven i
købet er ved at være ualmindeligt, at hun
overhovedet er i Brussels, for arbejdet kræver
stigende rejseaktivitet og i hele september
overnattede hun kun fem gange i sin lejlighed
her i Belgiens hovedstad. Der er 27 lande, der

“Altså, jeg har aflagt ed ved EF-domstolen om at jeg ikke
tager imod instrukser fra nogen. Men Danmark er selvfølgelig ’det land, som jeg kender bedst,’ som man siger her”

tekst og foto henrik winther

på møde – her stabsmøde, hvor stabschef Peter Vis residerer
09:15 Møde
for bordenden. Midt på bordet plastikbakken med croissanter.

skal plejes, foreløbig har Connie besøgt 14
EU-landes hovedstæder (på ni måneder), og
så er der alle de andre internationale møder,
hun rejser rundt og deltager i.

Connie er en politiker, der fokuserer på at levere et resultat
– for Connie er politik nemlig ikke for sjov eller for personlig
vinding eller for at få smurt egoet, politik er et spørgsmål om
at levere resultater

08:30
Men denne bleggrå torsdag i Brussels EU-bydel
Schuman ér Connie til stede, det vil sige,
herinde i det sterile pressebriefingrum, hvor
det internationale klimapressekorps sidder og
gnider sig i morgenøjnene, venter man på
kommissærens ankomst. Imens servicerer
journalisterne sig selv med croissanter, kaffe
og juice. Men så kommer Connie også hastende
ind med sine karakteristiske lange skridt og
lidt ludende holdning – klokken er 8.30 og
uden høflighedsfraser eller anden spild af tid
går hun i gang med at briefe journalisterne, så
de får en bedre forståelse for processen op til
klimatopmødet i Cancun i Mexico. Det var
nemlig en lære, man drog af topmødet i
København sidste år: journalisterne skal
klædes ordentligt på, så kommunikationen
ikke halter.
Sproget er engelsk – det er det resten af
dagen, sådan et lufthavnsengelsk, som ingen
steder stammer fra og som tales mere og mere
internationalt. Her er cirka 20 journalister,
ved siden af Connie sidder hendes talskvinde,
finske Maria, og hendes taleskriver, danske
Kristian. Connie ligner sig selv i sin sorte jakke,

sorte bukser, sorte støvler og sorte eyeliner,
hun taler non stop, og så holder hun inde og
journalisterne går i gang med at stille lange,
indviklede og klimatekniske spørgsmål. I hovedparten af Connies svar indgår ordet
’deliever’ – det gjorde det også, da hun var
politiker i Danmark. Connie er en politiker, der
fokuserer på at levere et resultat – for Connie
er politik er nemlig ikke for sjov eller for
personlig vinding eller for at få smurt egoet,
politik er et spørgsmål om at levere resultater.

09:15
Klokken 9.15 rejser Connie sig, griber sin
croissant, siger tak og marcherer ud af døren
og videre til næste møde, der er et stabsmøde
inde hos hendes Head of Cabinet, englænderen Peter Vis. Herinde sidder størstedelen af
staben allerede klar, Maria balancerer ind med
pressemødets tiloversblevne croissanter i en
plastikbakke. Connie kaster sig ned i en ledig
stol, og deltagerne går i gang med at drøfte
dagens politik. Det handler ikke kun om klima,
’en tredjedel af min tid går med at beskæftige
mig med alt muligt andet end klima,’ som

Connie senere forklarer, og emnerne der
bringes op, er Tysklands underskudsgivne
kulminer, som kommissionen gerne snart ser
lukket, budgetkrisen, den danske flexicuritymodel, dagens NATO-topmøde, det nye danske
pointsystem, Cameron og selvfølgelig tidens
mest omtalte emne Cancun. Ordet flyder frit
mellem deltagerne, Peter Vis fungerer som en
diskret ordstyrer med en tør, britisk humor, og
Connies kropsprog er betydeligt mere
afslappet her end inde ved pressemødet.
Staben er dansk, fransk, polsk, tysk, finsk og
svensk, og sproget er ubesværet lufthavnsengelsk. Et af de gennemgående emner er et
udtryk, der vist endnu ikke findes på dansk,
nemlig et low-carbon society – et kulstoffattigt
samfund – hvilket handler om at udbrede kulstoffattige teknologier og ændre sociale
modeller og livsstil. Begrebet kommer til at blive
gennemgående ved flere af dagens senere
møder. I det hele taget tales der meget indforstået og med forkortelser, som de færreste ikkeklimaeksperter vil genkende – hvad er f.x. R and
D? Jo, research and development, hvilket er højt
oppe på klimafolkenes dagsorden.
Fortsættes næste side
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og hendes
11:15 Connie
kabinetsmedlem Niels

11:00

Ladefoged forbereder sig
på mødet med Siemens
topfolk – bemærk de
grønne designerstole.

Connie og stabschef Peter Vis diskuterer dagens resultat af
mødet om de tyske kulminer – begge er ganske tilfredse.

Det er et langt møde, tunge emner kastes
på bordet – flere byder ind med gode råd til et
debatmøde, Connie senere på eftermiddagen
skal deltage i. Hvad skal hun lægge vægt på i
sit indlæg, hvem kommer?

11:15
Efter et par timer kan Connie gå ind på sit eget
kontor, friske læbestiften op og fortælle lidt
om sit kommissærliv. Vi sætter os i de neongrønne designerstole og jeg spørger, om hun
kan lade være med at have Danmark i baghovedet, når hun arbejder som klimakommissær
– Danmark kom nemlig ofte op som emne på
stabsmødet?
”Altså, jeg har aflagt ed ved EF-domstolen
om at jeg ikke tager imod instrukser fra nogen.
Men Danmark er selvfølgelig ’det land, som jeg
kender bedst,’ som man siger her. Som
kommissær kan jeg naturligvis ikke gå rundt
og tale om Danmark hele tiden, det siger sig
selv. Men jeg har stadig tæt kontakt til
Danmark, jeg mødes med danske interesseorganisationer, deltager i møder i Danmark, men
jeg kører ikke videre med en dansk dagsorden
hernede,” siger Connie, og så er det vi kommer
til at snakke om alle de ikke-klimating hun
skal tage stilling til:
”Kabinettet dækker alt mellem himmel og
jord og det forventes, ja, kræves, at kommissærerne kan byde ind på alle områder – når
der diskuteres romaer, IT, landbrugspolitik,
kloning, bodyscannere i lufthavne, ja, så skal
jeg kunne bidrage, og derfor kan jeg ikke kun
16 Politisk Horisont

have klimanørder ansat. Og når man som mig
er bredt politisk interesseret, er det dejligt, at
det nærmest er en pligt at blande sig i alt.”
Finanskrisen er også et af de emner, som en
klimakommissær skal beskæftige sig med, og
her advarer Connie danskerne (og ikke mindst
de konservative danskere) om, at EU og
Danmark langt fra er ude af krisen endnu:
”Vi er langt mere udfordrede end før af de
nye økonomier – først og fremmest af Kina,
men nu også af Korea, Brasilien og Indien. Det
kan godt være, vi følelsesmæssigt hellere ville
have den gode, gamle verden, hvor EU ikke koordinerer noget – men hvad var det EU lærte
ved Cop15 i København? EU lærte, at vi er
nødt til at pulje kræfterne, til at stå mere

hedsdialog med Kina. Og dér står EU med 500
millioner bag sig, så et enkelt land ikke singles
ud og straffes. Og Danmark har indflydelse,
for vi er med ved diskussionerne, for eksempel
ved udenrigsministermøderne,” siger Connie,
mens hendes talerskriver Kristian mumler
”Gud, Konge og EU”. ’God overskrift,’ siger jeg,
”Ja,” siger Connie, ”men det var ikke mig, der
sagde det,” og så ler hun og henvender sig nu
direkte til de konservative i Danmark:
”Mange konservative synes, EU ikke skal
blande sig for meget. Der synes jeg, vi skal se
rationelt på, hvordan vi bedst kan styrke vores
værdier ude i verden – om vi gør det bedst ved
at stå alene eller om vi gør det bedst ved at stå
sammen i EU. Og jo mere jeg ser ude i verden

Mange konservative synes, EU ikke skal blande sig for meget.
Der synes jeg, vi skal se rationelt på, hvordan vi bedst kan
styrke vores værdier ude i verden – om vi gør det bedst ved at
stå alene eller om vi gør det bedst ved at stå sammen i EU
sammen og vi lærte, at vi skal tænke løsninger
sammen i EU.
For hvis vi vil bevare velfærden, må vi
reformere rigtig meget, og bemærk: det kan
ikke vente til vi er forbi krisen,” siger Connie
og fortsætter:
”Vi skal gøre det klogt, så klima, vækst og
innovation går hånd i hånd. Kina rykker helt
vildt og vi skal altså samarbejde i EU – også
hvis vi skal have en åben menneskerettig-

– væksten, konkurrencen, trykket på
værdierne – jo mere overbevist er jeg om, at vi
står stærkest sammen, selvom der selvfølgelig er ting, der 100 procent skal overlades til
medlemsstaterne,” siger Connie, der kort
svarer ’Nej’ på spørgsmålet, om hun har kommentarer til dansk politik.

13:00
De næste par timer arbejder Connie for sig

tekst og foto henrik winther

så er Connie hastet ned i Berlaymonts kælder for at optage
15:30 Og
et videoindslag til hjemmesiden. Vægfarven er næppe tilfældig…

selv, holder et enkelt debriefingsmøde med
stabschefen om kulforhandlingerne med
Tyskland (der er gået godt), og ved 13-tiden er
det, at det formelle program fortsætter med
Siemensmødet. Ind ad døren træder Barbara
Kux, det eneste kvindelige bestyrelsesmedlem af Siemens, dr. Peter Witt, tidligere topembedsmand i det tyske miljøministerium
(hvorfra Connie kender ham), en gammel
alfahan, der nu rådgiver Siemens, samt en
yngre direktør med bekymrede øjne. Det er
lobbyisme på højeste plan og Connie og
hendes rådgiver Niels udveksler høfligheder
med Siemens-folkene, der roser designermøblernes grønne farve.
Selve mødet må der ikke refereres fra, men
det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed,
at Siemens gerne vil have indflydelse på EU’s
klimaprogrammer, dersom Siemens satser
mere og mere på klimateknologi – og at gøre
blue collarjobs til green collarjobs. Connie
bruger mødet til at præsentere sin dagsorden
og klima-indsatsen, som hun ser den. Der
kommer ikke nogle direkte resultater eller
aftaler ud af mødet, men nu har parterne
testet hinanden og udvekslet synspunkter.

15:00
Connie signalerer med sit kropssprog, at
mødet er slut, der tages afsked – midlertidigt, for Barbara Kux skal også deltage i eftermiddagens debatmøde om nogle timer –
og Connie får at vide, at næste programpunkt
er en videooptagelse til kommissionens

Og midt i det hele dukker et par sætninger op, som kunne gå
direkte ind i den danske politiske debat:
”Vi skal i højere grad beskatte det vi forbruger og i mindre grad
det vi tjener. Det er fremtiden.”
hjemmeside. Så sammen med to assistenter
haster hun ud til elevatorerne, dykker ned i
kælderregionen i Berlaymont, som hun altid
farer vild i, og gør sig klar til at læse en tekst
op fra en teleprompter. Hun har ikke selv
skrevet teksten, men redigeret og godkendt
den, så hun er klar til at levere.
Hun afviser at gå i sminken, i stedet går
hun direkte på, og efter tre takes, er det
overstået, og hun kan tage elevatoren op –
og blive låst ude på gangen, fordi hun uden
assistent ikke har noget adgangskort til eget
kontor. Men så kan man heldigvis ringe efter
hjælp.
Fredag eftermiddag går på hæld, folk
forlader Berlaymont for at køre i lufthavnen,
Brussels lukker i weekenden, hvor EU-folket
plejer familie og venner i fjerne hjemlande,
men Connie og Michael Christensen, stabssouschef, kaster sig ind i hendes stabsbil og
chauffør Marc zigzagger dem igennem
myldretidstrafikken til dagens sidste møde,
en konference om ’Living in a Low-Carbon
Society’. I bilen diskuterer Michael og Connie,
om hun skal vægte Cancun eller mennesker
i sit indlæg.
I panelet kommer Connie til at sidde ved
siden af Barbara Kux, og nu kender de jo

hinanden. Da Connie får ordet, går hun uden
tøven i gang med sit indlæg overfor de cirka
120 deltagere – hun prøver at sælge
budskabet om, at kampen for klimaet ikke
må være glædesløs, men skal være attraktivt og være en god fortælling, som
mennesker kan forstå umiddelbart.
Igen taler hun med 150 km/t, for hun har
ikke bare et budskab, hun vil af med, hun
har også et fly hjem til familien i Danmark,
hun gerne vil nå.
Og midt i det hele dukker et par sætninger
op, som kunne gå direkte ind i den danske
politiske debat:
”Vi skal i højere grad beskatte det vi
forbruger og i mindre grad det vi tjener. Det
er fremtiden.”
Ja, og meget konservativt.

18:00
Mørket er ved at krybe frem, Connie takker
farvel, går igen med lange skridt ned til bilen,
hvor Marc venter. På vej ud mod Brussel
Lufthavn gennemgår Connie næste uges
papirer, mens hun taler i telefon med ungarsk
radio, der gerne vil have et interview, når hun
er ude af bilen. Marc kører hurtigt og sikkert –
og Connie når sit fly hjem.
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landsrådet 2010 set i billeder

”Andreas Engel Krag lyste rummet
op med sit flotte Ralph Lauren slips
og glædede sig i øvrigt til sin tredje
landsrådsfest”

”På den grønne løber
”
g
r
o
alb
A
i
råd
s
d
n
la
til

”Kaare R. Skov vidste ikke rigtig,
hvor hans tøj var fra, men én ting
står helt klart for ham efter 28 år
som politisk reporter: Konservative
landsrådsfester er altid sjovest, for
de konservative kvinder er smukkest!
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”Mia Petersen fra Vallensbæk var
til sit andet konservative landsråd,
og i aftenens festlige anledning var
hun iført en smart kjole fra Inwear,
som hun har haft glæde af ved flere
tidligere lejligheder”

”Selvom Lise Rovsing, der sidder i
kommunalbestyrelsen i Gentofte,
allerede var til sit 14. landsråd, så
hun intet mindre end formidabel ud i
denne palliet spækkede kjole fra
Babzoe”

tekst mette abildgaard foto rune johansen

”Det er ikke til at se det, hvis
man ikke lige ved det, men
disse elegante sko tilhører
Socialminister Benedikte Kiær
og er oprindelig købt til hendes
første bal hos dronningen.
Derudover var Benedikte
iklædt en sort klassiker, der er
blevet brugt før, dog aldrig til
besøg hos dronningen.”

”Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen har sin
egen skrædder i Milano som
fast leverer jakkesæt til den
travle minister, der her prøver
at posere som supermand..
Også denne aften var Brian
iklædt et jakkesæt fra syden,
af yndlingsmærket Palzalre”

”Tove Videbæk, der er
folketingskandidat i
Ikast-Brande, var iført en
farverig pallietjakke, som en
ven havde været så sød at
tage med hjem fra Paris.”

”Partiets politiske ordfører Henriette
Kjær strålede i sin nye grønne kjole
fra Bruuns Bazaar og så meget frem
til en aften med god mad, dejlig
musik og masser af underholdning”

”I weekenden inden landsrådet var
Mia Qvist Scheelsbeck iklædt hvidt,
for da blev hun gift med Morten
Scheelsbeck. Til landsrådsfesten
strålede hun i en rød SAND kjole,
mens gemalen Morten var i et
specialsyet jakkesæt fra et ophold i
Thailand.”

”Folketingsmedlem Vivi Kiers var til
sin 10. landsrådsfest, og det blev
fejret med denne moderne sag i
brunt læder, fra en af Vivis
ynglingsbutikker, Vivaldi”

”Henrik Qvor
trups kollega
er
morede sig
kosteligt ov
er
hans poserin
g for kamera
et.”

”Det er ikke lige altid til at huske,
hvor tøjet er fra, men så er det godt at
kæresten kan træde til. Her er det
Stig Risdahl fra Nordjylland, der
opklarer at kærestens smukke
mønstrede kjole er fra Roberto
Cavalli. Stig havde dog ingen
problemer med at huske, hvor hans
slips var fra, det var fra Burberry og
var en gave fra Samina.”

”Nyhedsredaktør Henrik Qvortrup
var klar til en festlig aften, og
kunne ikke udelukke at han ville
holde øje med begivenheder i
nattens løb, som kunne udløse
dusørpuljen på 10.000 kr. fra
hans tidligere arbejdsplads Se &
Hør. Henriks skjorte er i øvrigt fra
Tøj Eksperten.”
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politiforlig

tekst mikkel kay petersen foto scanpix
retspolitik

Mere
frihed
i 2011
Som baggrund for den seneste tids forhandlingerne om politiets arbejde det kommende
år stod en række sager, hvor politiet som
følge af deres resultatkontrakter var nødt til at
foretage nogle for borgerne uforståelige
prioriteringer, tilsyneladende uden hensyn til
behovene i de enkelte kredse.

D

ette ville flere partier gerne gardere sig imod, og bl.a. Konservative gik til forhandlingerne med ønsket om i langt højere
grad at lade politiet selv vurdere hvordan - og med hvilke personalemæssige ressourcer - arbejdet bedst kan gøres.
Missionen lykkedes, idet mere frihed til politiet netop blev et af resultaterne af den 1-årige aftale, der i november blev indgået mellem alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten.
Derudover blev det besluttet at fastholde det politifaglige aktivitetsniveau og de senere års styrkelse af politiets borgerbetjening, terrorbekæmpelsen og den intensive bande- og rockerindsats, som har bragt
antallet af skyderier og lignende episoder i de danske gader voldsomt
ned.

Mere effektivitet, bedre resultater
Før forhandlingerne blev det betragtet som en konservativ sejr, hvis
politiet i en tid med økonomisk krise kunne slippe for besparelser. Sådan
gik det ikke, idet aftalen medfører, at politiet næste år skal spare ca. 100
mio. kr. Pengene skal findes dels gennem bedre IT-styring, bedre
indkøb, sammenlægning af alarmcentraler og andre effektiviseringer,
samt ved at politielever fremover skal leve af SU frem for løn, så længe
de sidder på skolebænken.
Besparelserne kan dog lade sig gøre uden at gå på kompromis med
målsætningerne for politiets arbejde, idet regeringen sammen med
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i juni 2009 besluttede at igangsætte en gennemgribende budgetanalyse af politiet og anklagemyn20 Politisk Horisont

Sammenholdt med
politiets friere
ledelse er det det
klare udgangspunkt,
at den nye aftale
ikke kommer til at
forringe den gode
indsats.

digheden. Analysen blev afleveret til regeringen i juni i år, og den angiver en række
områder, hvor der er grundlag for at skabe
mere effektivitet. Dermed har aftalen for 2011
fået mulighed for at udgøre første fase af en
flerårig omstillingsproces frem mod 2015, der
skal resultere i endnu bedre resultater.
Politiets og anklagemyndighedens samlede
resultater er i dag bedre end før politireformen – f.eks. er politiet væsentligt hurtigere
fremme ved hastende alarmopkald end nogensinde før. Sammenholdt med politiets
friere ledelse er det det klare udgangspunkt,
at den nye aftale ikke kommer til at forringe
den gode indsats, men tværtimod viderefører
politireformens gode takter mod et endnu
dygtigere politi.

Den nye aftale kommer ikke til at
forringe den gode indsats, men
tværtimod viderefører politireformens gode takter mod et endnu
dygtigere politi.

en uge på borgen

tekst daniel rugholm foto privat
dagbog

“Straks efter mødet blev jeg
kastet direkte ind i forhandlingerne. Det var noget af
en ilddåb, men en utrolig
spændende opgave”

Min første uge på Borgen
Den første tid på Christiansborg som nyt medlem af
folketingsgruppen kan være
ganske hektisk. Daniel beskriver her det første møde med
Borgen og de mange nye
procedurer.

lingerne var ind i mellem ligeså meget værdipolitiske, som de var økonomiske.

Dag 4

Dag 1
Første dag på Christiansborg var heldigvis en
lidt rolig dag. Mandag er mødefri, så jeg kunne
bruge dagen til praktiske gøremål. Men dem
var der også nok af. Der skulle indrettes kontor,
vælges malerier til væggene, bestilles
visitkort, kreditkort og diverse kort til offentligt transport. Og så alt det tekniske… Der var
en lang introduktion til computer, mobil,
sikkerhed og de mange tjeneste funktioner i
Folketinget.
Men dagens højdepunkt var uden tvivl, da
jeg som nyt medlem af Folketinget skulle
skrive under på, at jeg med ære og samvittighed lover at holde rigets grundlov. Det var et
meget højtideligt øjeblik.

Dag 2
Jeg skal ellers lige love for, at der allerede tirsdag
var action fra morgenstunden. Spændende!
Dagen startede med et møde med socialminister
Benedikte Kiærs særlige rådgiver (Bo F.) samt en
af Socialministeriets kontorchefer. På 30
minutter skulle jeg sættes ind i forhandlingerne
om den nye boligaftale. Og straks efter mødet
blev jeg kastet direkte ind i forhandlingerne. Det
var noget af en ilddåb, men en utrolig spændende
opgave. V, DF og RV ankom straks efter det korte
møde til ministeriet, og forhandlingerne var
straks i gang.

Dag 3
Ankom lidt træt til kontoret efter lange forhandlinger om boligaftale og så lige en
Barcelona kamp i Parken. Tredje dag starter
ud med et møde med den konservative pressetjeneste. En gruppe dygtige journalister og
konsulenter, der arbejder tæt sammen med os

Daniel Rugholm
Forskningsordfører, it-ordfører, boligordfører.
Valgt i Nordjyllands Storkreds – tiltrådt
som ordinært medlem efter Jakob Axel
Nielsen 1. november
politikere om at kommunikere konservativ
politik ud til den danske befolkning.
I dag var det også tid til det første besøg i
Snapstinget, i hvert fald som medlem af Folketinget. Restauranten levede i den grad op til
forventningerne. Her sidder politikere
sammen, også på tværs af partiskel, og får en
hyggelig og venskabelig snak over frokosten.
Eftermiddagen bød på introduktion til Videnskabsministeriet og nogle af de opgaver,
som venter i Videnskabsudvalget. Et rigtig interessant ministerium med ansvar for universiteterne, forskning samt IT og tele.
Om aftenen fortsatte boligforhandlingerne
i Socialministeriet - denne gang til langt ud på
aftenen. Boligaftalen var en vigtig del af finansloven, ikke mindst på grund af det store
arbejde med ghettoer i Danmark. Så forhand-

Dagen startede med gruppemøde. Normalt
afholdes disse tre gange om ugen, men pga.
Nordisk Rådsmøde var første gruppemøde
torsdag i min første uge. Gruppemøderne er
utrolig vigtige for partiets MF’ere, og specielt
vigtigt for en ny MF’er. Her drøftes alle lovforslag samt arbejdet i udvalg og ministerier. Man
bliver derfor sat rigtig godt ind i alle sager og
får rig mulighed for at byde ind i debatten og
påvirke beslutningerne. Her begyndte
arbejdet i Folketinget for alvor at tage form,
som jeg havde forventet det. Spændende.
Senere på dagen mødtes jeg med en repræsentant for Dansk Industri med henblik på mit
arbejde i boligudvalget. Et rigtig godt og konstruktivt møde. Allerede den første uge kom
der mange invitationer fra organisationer og
virksomheder, hvilket glæder mig, da jeg
sætter utrolig stor pris på dialog med borgere
og erhvervsliv. Endelig sluttede dagen af med
et møde med konsulenter fra Videnskabsministeriet, som gav en teknisk gennemgang af
universitetsloven. Den bliver nemlig temaet
for min næste forhandling som ordfører.

Dag 5
Weekenden nærmer sig, og den var tiltrængt
efter mange spændende indtryk og lidt søvn.
Dagen startede med et morgenmøde kl. 7.30
med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, hvor vi fik lejlighed til at hilse ordentligt på
hinanden og snakke lidt om vores fælles arbejdsområde. Efter mødet med Charlotte,
mødte jeg min ordfører kollega fra Venstre,
Malou Aamund, og ordførerne fra Socialdemokraterne, der også er med i forligsgruppen bag
universitetsloven. Senere på dagen stod den på
interviews, både med Nordjyske og Altinget, og
den første uge i Folketinget sluttede med et
møde med fem efterskoler, der havde lidt gode
input til et nyt folketingsmedlem. Endelig gik
turen til lufthavnen og hjem til et lokalopgør i 1.
division på Hjørring Stadion. Desværre endte
den kamp med lokalt nederlag, men det står i
den grad i skyggen af en utrolig spændende
første uge på Borgen. Jeg håber, at de kommende
uger, måneder og år bliver ligeså spændende,
udfordrende og lærerige.
Politisk Horisont 21

formandsturné
kommunebesøg

1

2

Lenes formandsturné
I efteråret var Lene Espersen på formandsturné til en række konservative borgmesterkommuner,
hvor hun fik lejlighed til at snakke med kandidater, borgmestre, folkeskoleelever og mange andre.

4

3
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tekst stig risdahl foto www.konservative.dk/lene espersen

Lenes turnékalender
15. oktober
HøjeTaastrup: Virksomhedsbesøg hos Rockwool international
A/S sammen med borgmester Michael Ziegler og MF Kurt
Scheelsbeck.
KU, Reception i anledningen af indvielsen af KU´s nye landskontor
4. november
Vallensbæk: Besøg på Vallensbæk Skole sammen med borgmester Henrik Rasmussen og folketingskandidat Sille Beck
Hansen.
5. november
Allerød: Virksomhedsbesøg hos Widex i Allerød sammen med
borgmester Erik Lund.
8. november
Vesthimmerland: Virksomhedsbesøg på jernstøberiet Dania A/S
sammen med borgmester Knud Kristensen.
Holstebro: ”Krydsfelt” ½ times dobbeltinterview på TV2 Midt/
Vest sammen med folketingskandidat John Thorsø.
Besøg hos tøjforretningen MR Tip Top sammen med folketingskandidat John Thorsø.
Viborg: Planlagt, men borgmester Søren Pape Poulsen måtte
desværre aflyse pga. vigtigt møde i kommunen.
1. L
 ene Espersen besøgte torsdag den 4. november 2010 Vallensbæk Skole
sammen med Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen og folketingskandidat
Sille Beck Hansen.
2. V
 esthimmerlands borgmester Knud Kristensen og Lene Espersen på besøg
mandag den 8. november 2010 på jernstøberiet Dania i Aars. Dania´s
administrerende direktør Per Thy Sørensen viser her rundt på støberiet.
3. F
 redag den 15. oktober besøger Lene Espersen Rockwool International A/S i
Hedehusene sammen med Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler og
folketingsmedlem Kurt Scheelsbeck. Ved besøget blev der sat fokus på grøn
vækst og eksport af grøn teknologi samt energibesparelser i samfundet.
4. Mandag den 15. november 2010 besøger formanden Plejecenter Rytterkasernen i
Odense sammen med folketingsmedlem Vivi Kier. Formålet var at høre om mulighederne for udvikling af- og brug af velfærdsteknologi.
5. L
 ene Espersen besøgte mandag den 8. november 2010 TEKO, Skandinaviens
største design- og businessskole inden for mode- og livsstilsbranchen. Lene
Espersen fik en orientering om de merkantile uddannelser og ses her i dialog med
studerende.

Herning: Besøg på TEKO sammen med folketingskandidat
Anne Hansen.
Besøg hos MCH og MCH´s nye internationale Multiarena
sammen med folketingskandidat Anne Hansen.
Vestjylland: Møde for tillidsfolk og politikere
15. november
Odense: Besøg på Plejecenter Rytterkasernen sammen med
MF Vivi Kier.
Besøg på Tietgen Handelsgymnasium sammen med folketingskandidat Mai Henriksen

6. P
 å besøg sammen med folketingskandidat Anne Hansen, mandag den 8.
november 2010 MCH´s nye internationale Multiarena kaldet Boxen.
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eu-konference

tekst ida ruge-andersen
økonomi

Kampen

om europæisk konkurrence
”Vejen ud af den økonomiske krise” – det var temaet for den konference, som Konservative
afholdt sammen med vores medlem af Europaparlamentet, Bendt Bendtsen.

B

aggrunden for konferencen var naturligvis de store økonomiske udfordringer, der har præget europæisk
økonomi de seneste år med
voksende budgetunderskud, øget gæld og tab
af konkurrencekraft til bl.a. nye asiatiske tigerøkonomier.
Udfordringer er der således nok af. Men
særligt én udfordring gik igen: Den voksende
konkurrence fra Kina, der med sine 1,3 milliarder indbyggere udgør et kæmpe potentielt
marked, men også en potentiel trussel for
europæisk økonomi. Blandt andet på grund af
lave produktionsomkostninger, og store
statslige kapitaltilførsler til kinesiske virksomheder. Men også en udpræget protektionisme,
der blandt andet indebærer udelukkelse af
europæiske virksomheder, når offentlige
indkøb sendes i udbud. Dertil kommer eksportrestriktioner på fx sjældne jordarter, som
europæisk industri har så hårdt brug for til
produktion af fx mobiltelefoner, fladskærme,
vindmølleturbiner og hybridbiler.

Europæisk konkurrenceevne sakker
agterud
Men Europa døjer ikke kun med et ydre pres.
Bendt Bendtsen fremhævede tabet af konkurrencekraft i Danmark og resten af EU som
følge af de høje produktionsomkostninger.
Mens en faglært industriarbejder i Danmark
koster ca. 182 kroner i timen, koster den
samme arbejdskraft i Mexico City ca. 7 kroner i
timen, i Beijing 14 kroner i timen og i Riga 34
kroner i timen.
På grund af de svære konkurrencevilkår og
den trykkede økonomi forfalder også mange
europæiske lande derfor til øget statsstøtte.
Men det er ifølge Bendt Bendtsen kun at gøre
ondt værre. Den eneste farbare ved ud af
krisen er gode rammevilkår for danske og
europæiske virksomheder, så der samtidig
bliver råd til investeringer i forskning,
udvikling og innovation.
”Dem, der arbejder hårdt og længe, det
bliver vinderne”, fremhævede han, med sigte
til det voksende konkurrencepres og de
hastigt voksende budgetunderskud i mange
europæiske lande. ”Vi er nødt til at forstå, at vi
ikke kan bruge flere penge, end vi tjener”.
Også Jan Høst, chef ved Europa-Kommissio24 Politisk Horisont

nens repræsentation i København, fremhævede de stigende budgetunderskud og den
voksende gæld i Europa. Han nævnte, hvordan
man fra EU’s side har søgt at sætte ind over
for problemerne, blandt andet gennem økonomiske hjælpepakker til Grækenland og Irland
på henholdsvis 110 milliarder euro og 85 milliarder euro, øget finansiel regulering – og på
sigt bedre muligheder for sanktioner over for
”uvorne” økonomier og en mere permanent,
økonomisk krisestyringsmekanisme i EU og
eurozonen.

Konstruktiv krisestyring i EU
Seniorforsker Jacob Funk Kirkegaard, fra det
politisk uafhængige Petersen Institute i Washington, tog netop fat i EU’s håndtering af den
økonomiske krise. Han fremhævede det konstruktive samarbejde mellem EU-landene og
den forholdsvis hurtige reaktion over for Grækenland, da krisens omfang først stod klart.
Samtidig understregede han, at det er
vigtigt at skelne mellem de forskellige årsager
til de økonomiske problemer i de forskellige
lande. Hvor der i Grækenland primært er tale
om en uoverstigelig gæld og derfor behov for
omfattende reformer og gældsrekonstrukti-

on, er der i Irland primært tale om et kollaps i
banksektoren, som har givet behov for finanspolitiske stramninger og statslig rekapitalisering af bankerne.
Ifølge Jacob Funk Kirkegaard vil en mere
permanent økonomisk krisestyringsmekanisme i EU have flere positive effekter. Blandt
andet ved at tvinge private investorer til at
betale en del af prisen for genopretningen,
men også ved at skæpe overvågningen af finansmarkederne og tvinge insolvente lande
ud i en gældsrekonstruktion hurtigere end
ellers. Dermed styrkes det økonomiske
fundament i EU.

Behov for reformer
Konservatives EU- og arbejdsmarkedsordfører, Helle Sjelle, talte om fremtidens europæiske arbejdsmarked og understregede behovet
for arbejdsmarkedsreformer som led i genopretningen af europæisk økonomi. Flere lande
har allerede sat pensionsalderen op, og
herhjemme har regeringen taget initiativ til
reformer af blandt andet reglerne for
dagpenge og førtidspension, SU, fleksjob mv.
Kun gennem de nødvendige reformer bliver
der råd til fortsat velfærd og velstand i EU.

KINAS BETYDNING FOR VERDENSØKONOMIEN
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Anmærkning: Grafen viser Kinas indflydelse på verdensøkonomien.
Frem til 2014 anvendes tal fra IMF. Udviklingen efter 2014 er skønsmæssigt
fremskrevet ud fra realvæksten i BNP. Der antages således ingen forskydninger som følge af forskellig udvikling i priserne mellem landene.
Kilde: IMF, Europakommisionen, Condensus Economics, FN og DI-beregninger

foto rune johansen tekst helle sjelle
reform
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Unge skal
aktiveres
ikke parkeres

V

i konservative har længe arbejdet
for en reform af førtidspensionen,
der hvert eneste år parkerer alt for
mange unge mennesker på
livsvarig passiv forsørgelse. I dag er der
245.000 førtidspensionister i Danmark. Hele
35.000 af dem er under 40 år. 7 ud af 10 af de
unge førtidspensionister er blevet pensioneret pga. psykiske lidelser. Det kan vi ikke være
bekendt. Hverken over for den enkelte eller
over for skatteborgerne, der betaler. Heldigvis
er der i dag langt bedre behandlingsmuligheder end tidligere, og det skal vi benytte os af.

Løntilskud
Samtidig har fleksjobordningen, der giver
personer med varigt nedsat arbejdsevne
mulighed for at arbejde med løntilskud fra det
offentlige, ikke bremset stigningen i antallet
af førtidspensionister. Det var ellers hensigten,
da ordningen blev indført i 1998. Noget må
altså gøres. Danmark skal ikke udvikle sig til et
forsørgersamfund, hvor et hårdtarbejdende
mindretal forsørger et stort og passivt flertal.

Hjælp til de svageste
Derfor er vi konservative glade for, at regeringen netop har fremlagt et udspil til en reform
(d. 1/12). Reformen er både socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik. Den lægger op til at
hjælpe nogle af vores svageste medborgere,
men bidrager samtidig til flere hænder på arbejdsmarkedet. Ikke i morgen, men i løbet af
de kommende år, hvor der for alvor bliver brug
for alle på arbejdsmarkedet, i takt med at de
store generationer går på pension.
Udspillet består af 16 konkrete initiativer.
Læs mere på www.konservative.dk
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tekst søren mølgård
noter

Ny forening for gamle KS’ere
I 2011 fylder Danmarks Konservative
Studerende (DKS) 50 år. I den anledning
har en række tidligere DKS´ere stiftet en
støtteforening med det formål at støtte
DKS økonomisk og skabe et netværk for
tidligere aktive.
I bestyrelsen for støtteforeningen sidder
Henrik Sørensen, Niels Jørgen Langkilde,
Steen Asgreen samt Anders Groth.
Lørdag den 22. januar afholder støtteforeningen en politisk konference på Christiansborg for både tidligere og nuværende
DKS’ere. Blandt talerne er bl.a. socialmi-
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nister Benedikte Kiær, justitsminister
Lars Barfoed og økonomi-og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Yderligere information om støtteforeningen og konferencen kan fås hos formand, Henrik
Sørensen, på henrik@henriksoerensen.
dk.
Der er derudover planlagt en jubilæumskonference med festmiddag lørdag den
19. november 2011 bl.a. med tale af
DKS’ tidl. landsformand, nu EU-kommissær Connie Hedegaard. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Få rabat
på Ræson
Ny formand for
Konservatives
uddannelsestænketank
Formanden for Konservatives uddannelsestænketank, Per Østergaard, har
efter flere års engagement med
opstart af tænketanken valgt at
trække sig og overlade hvervet til
Casper Strunge.
Tænketanken fungerer som beredskab
for partiets uddannelses- og videnskabsordfører og udarbejder uddannelsespolitiske oplæg. Der skal i 2011
afholdes fire temabaserede møder.
Alle med faglig indsigt og
erfaring fra uddannelsesområdet
er velkomne i tænketanken.
Tilmelding sker ved at sende
mail til kursus@konservative.dk

RÆSON er et uafhængigt magasin
om indenrigs- og udenrigspolitik,
skrevet af Danmarks mest
markante politikere, eksperter og
journalister. Bladet udkommer på
tryk to gange årligt og løbende på
nettet: www.raeson.dk.
Abonnenter modtager bladet med
posten, får desuden et stort antal
supplerende net-artikler samt
gratis adgang til RÆSONs læserarrangementer. Normalprisen for
et årsabonnement er 250 kr., men
som medlem af Konservative får
du 50 kr. i rabat.
For mere information og bestilling:
gå ind på www.raeson.dk/rabat.
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TAK
FORDI VI MÅ
LÅNE JERES
BAGSIDE.
NU MANGLER
VI BARE JER.

Kære Konservative,
DI har samlet 100 konkrete forslag, der kan udvikle
Danmark med vækst. Vi har brug for jeres hjælp til at forbedre,
forny og føre forslagene ud i livet.
Hjælp os på facebook.com/udviklingsland
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