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et bliver dyrt at være dansker. Det er
konsekvensen af den røde regerings
finanslov, som indeholder en hel
bunke nye skatter og afgifter for både
borgere og virksomheder.
Det røde skattesmæk betyder, at hårdtarbejdende
danskere vil opleve at få færre penge til sig selv og
sin familie. Det bliver dyrere at handle i supermarkederne. Det bliver også dyrere at tænde for varmen i
sin bolig. Og det bliver dyrere at drive virksomhed i
Danmark. Den røde regering bliver i det hele taget et
dyrt bekendtskab for danskerne.
Stigende offentlige udgifter, højere skattetryk,
voksende overførselsindkomster og mindre personligt ansvar er den røde regerings svar på samfundets
udfordringer. Det er en særdeles giftig cocktail, som
truer med at slå et spirende økonomisk opsving i
stykker. Og der er brug for det modsatte.
Der er brug for et opgør med forsørgersamfundet.
Der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, hvor
dem der kan, tager vare på sig selv og sine, og hvor vi
målretter de offentlige ydelser til dem, der reelt har
behov. Det er brug for en politik, der fremmer
friheden i stedet for at begrænse den med flere
forbud. Der er brug for en politik, der øger det personlige ansvar i stedet for at begrænse den med
flere og højere overførselsindkomster. Og så er der i
høj grad brug for en politik, der fremmer investeringslysten og virksomhedernes muligheder for at
skabe arbejdspladser i Danmark, i stedet for flere
røde skatter og afgifter samt skatteministerens
klapjagt på virksomhedernes indtjening.
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Samtidig er det en finanslov, der ikke rækker den
lovede hånd frem mod et bredt samarbejde i Folketinget, men entydig lægger op til en aftale med den
yderste venstrefløj i Enhedslisten. Det kommer der
mere stat og mindre frihed ud af. Det gælder eksempelvis begrænsningerne i den private pensionsopsparing og de private sundhedsforsikringer.
Noget af det allervigtigste for den økonomiske stabilitet i Danmark er sikkerhed om pensionsopsparingen. Vi har indrettet os på en måde, hvor det giver
mening at spare op til sin alderdom. Det et godt for
den enkelte borger, og det er især godt for samfundet.
Men nu bliver den private pensionsopsparing udsat
for et rødt overgreb i form af højere skatter på afkast
og lavere fradag for indbetalinger til pension. Det
mindsker den personlige frihed til selv at disponere
og tilrettelægge sin indkomstfordeling henover livet.
Den slags vil vi ikke medvirke til.
Vi arbejder konstruktivt i opposition og søger indflydelse hvor det er muligt. Vi er borgerlige stemmer
der arbejder. Det er et varemærke, som altid har kendetegnet Det Konservative Folkeparti, og det vil det
blive ved med fremover. Vi tager gerne ansvar for
reformer og tiltag, som fremmer den personlige
frihed, øger det personlige ansvar og tilskynder
privat initiativ. Vi støtter naturligvis op om tiltagetrækningsreformen og arbejdsmarkedsreformerne,
der er store politiske sejre for os. Men vi støtter ikke
den røde kurs, der gør det dyrere at være dansker.
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Velkommen til
Siden valgaftenen har partiet fået mere end 450
medlemmer, og de blev alle inviteret til Christiansborg
16. november.

F

arer I nogensinde vild herinde?”,
”Hvordan kommer vi fremad?”,
”Hvor kan jeg hjælpe?” Spørgsmålene var mange, da partiformand Lars Barfoed tog imod
mere end 70 af partiets nye medlemmer på til
en introduktionsaften på Christiansborg. Her
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blev de mange medlemmer guidet rundt af
partiformanden selv og Benedikte Kiær, Tom
Behnke og Mai Henriksen samt folketingets
Overbetjent Torben Schubert. Efterfølgende
lagde Lars Barfoed selv, sammen med Generalsekretær Marin Dahl, op til debat om den
aktuelle politiske situation.

Politisk Horisont var med til arrangementet, hvor de nye medlemmer udviste stor gejst
og lyst til, at kæmpe for Det Konservative Folkeparti. Et af partiets nye medlemmer
udtrykte det således: ”Jeg har altid været konservativ, og i tider som disse må vi konservative stå sammen” mens en anden uddybede:
”Der er kun en vej frem for Det Konservative
Folkeparti, og det er hårdt arbejde – jeg vil
gerne gøre min del.”
At der efter valgaftenen har meldt sig 450
nye medlemmer ind, er en stor succes. I samme
periode er der i øvrigt kun meldt ca. 25 ud.

Tak
Tak
er kun et fattigt ord. Men vi mener det
af hele hjertet, når vi siger jer tak for
den store indsats i valgkampen. Med
fælles hjælp kommer vi stærkt tilbage.

er kun et fattigt ord. Men vi mener det
af hele hjertet, når vi siger jer tak for
den store indsats i valgkampen.
Med fælles hjælp får vi ny fremgang.

interview
mai henriksen

Når

drømme
bliver tilpolitik
Det er en drøm eller snarere flere, der er gået i opfyldelse for Mai Henriksen. Ikke alene er
hun valgt til Folketinget. Som folketingsgruppens nye ansigt har Mai Henriksen også fået en
række store ordførerskaber, der gør det muligt at forene hendes kommunalpolitiske erfaringer med, hvad hun ser som fremtidens helt store udfordringer.

“V

i er nødt til at
hæve uddannelses n iveauet .
Flere unge skal
have en ungdomsuddannelse. Får vi ikke flere unge ind
med bedre kompetencer, har vi altså et
problem på morgendagens arbejdsmarked. Vi
ser en fremtid foran os, hvor flere og flere vil
forlade arbejdsmarkedet – og færre og færre
kommer til. Det betyder, at vi ganske enkelt
ikke længere har råd til alle de hidtidige vel-

færdsydelser, hvor alle får alt. Vi skal tage et
større ansvar for eget liv,” siger Mai Henriksen.
Derfor er det med Mai Henriksens egne ord
fantastisk at være blevet både uddannelsesog arbejdsmarkedsordfører og ligestillingsordfører. Fra sin tid i Odense Byråd, hvor hun
som 2. viceborgmester sad i arbejdsmarkedsudvalget, socialudvalget og børne- og ungeudvalget, ved Mai Henriksen, hvordan de
politiske beslutninger på Christiansborg
virker ude i kommunerne.
”Det er en rigtig god kobling at have. Når
Christine Antorini som ny børne- og undervisningsminister som noget af det første skrotter
offentliggørelse af skolernes karakterlister,
ved hun ikke, hvordan de faktisk virker lokalt.
Måske har hun fået fortalt noget, men hun har
ikke oplevet det. Så det er meget godt at have
den praktiske erfaring med, siger Mai
Henriksen.

Uambitiøst at udskyde skolereform
Og netop beslutningen om at droppe skolernes
karakterlister og meldingen fra Christine
Antorini om, at en ny skoleskolereform først er
relevant i 2013, kalder Mai Henriksen både
ærgerlig og uambitiøs. For der er brug for at
nytænke folkeskolen, hvis fremtidens unge skal
uddannes endnu bedre til at sikre Danmark i den
internationale konkurrence. Og her er rangli-

“Vi skal arbejde mere, uddanne os bedre
og forvente mindre. Vi har ganske enkelt
ikke længere råd til alle de hidtidige
velfærdsydelser, hvor alle får alt,”
pointerer Mai Henriksen.
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sterne et rigtig godt værktøj, understreger hun.
”Vi skal turde indrette undervisningspolitikken på en anderledes måde. I dag får vi slet
ikke udfordret eleverne nok på de forskellige
måder, som børn indlærer på. Samtidig bliver
en stor del i dag udskilt til specialundervisning
på en måde, som reelt skaber et a-hold og et
b-hold. Derfor skal vi tænke langt mere i holddeling på tværs af klasser og årgange. I dag er
det reelt en umulig opgave for én lærer at
undervise alle børn i en klasse på deres
niveau. Taberne bliver derfor både dem, der er
udskilt til specialundervisning og de allerdygtigste, hvis potentiale aldrig bliver udfordret,”
siger Mai Henriksen.
Og brugen af test er en rigtig god måde at
finde ud af, hvilket niveau eleverne er på, så
man kan hjælpe dem videre derfra. På samme
måde kan ranglisterne bruges til gøre skolerne
endnu bedre.
”Det handler om at udvikle skolerne – ikke
at svine dem til. Og fra min kommunale virkelighed ved jeg, at det er noget såvel lokalpolitikere som skoleledere reagerer på billedet af,
hvordan skolerne klarer sig – og hvorfor nogle
gør det bedre, end man kunne forvente som
eksempelvis Abildgårdskolen i Odense.
Listerne er en god indgang til lokalt at få sat
udvikling af skolerne på dagsordenen,” siger
Mai Henriksen.

”Vi skal turde indrette undervisningspolitikken
på en anderledes måde. I dag får vi slet ikke
udfordret eleverne nok på de forskellige måder,
som børn indlærer på.”

tekst lone vibe nielsen foto steen brogaard

Curlingforældre presser skolen
Men der skal mere end den politiske indsats til
for at rykke skolen. For meget af tiden går
nemlig med at opdrage børnene frem for at
danne dem, vurderer Mai Henriksen. Ressourcestærke curlingforældre og deres børn, som
der er blevet fejet og sweepet for hele livet,
tager for meget plads. Nogle forældre overforvalter deres ansvar og kontakter lærerne i tide
og utide om alle mulige petitesser. Samtidig
kniber det med at sætte grænser for børnene.
”Jeg skal ikke blande mig i, hvordan man
opdrager. Jeg kan bare konstatere, at skolen
har fået en langt, langt mere opdragende
funktion, end den burde have. Men vi skal
som samfund passe på med at overtage
ansvaret. Når vi eksempelvis laver madpakkeordninger, bliver det lettere også på andre
områder at forfalde til, at det kommer staten
nok og ordner for os,” siger Mai Henriksen.
Derfor er det helt afgørende, at den enkelte
tager større ansvar for eget liv – og får
mulighed for at bidrage mere til fællesskabet.
Samtidig ser Mai Henriksen gerne et opgør
med de universelle velfærdsydelser. Og hun
glæder sig foreløbig over, at tilbagetrækningsreformen har rykket ved forestillingen om, at
raske og rørige mennesker bare kan gå på
efterløn, selv om de ligeså godt kunne arbejde.
”Man skal tildele ydelser, fordi der er et
behov – og ikke fordi man har et bestemt cprnummer eller ligger i en anden kategori, der er
udvalgt til at modtage en bestemt ydelse,
hvad enten det er børnepenge eller folkepension. Sådan må et velfærdssamfund være
indrettet,” siger Mai Henriksen.

Overraskende konklusioner
I det hele taget håber Mai Henriksen at kunne
præge fremtidens politik i en retning, hvor der
ses mere nuanceret og helhedsorienteret på,
hvordan man generelt hjælper borgerne til at
forvalte deres eget liv. Konkret nævner hun et
eksempel fra 2006, hvor Enhedslisten i
Odense i forbindelse med budgetforliget
ønskede at få lavet en fattigdomsundersøgelse – med et også for Mai Henriksen overraskende resultat.
”Langt flere selvstændige end jeg havde
regnet med figurerede i statistikken. Her var
budskabet entydigt: Sørg for at vi ikke drukner
i bureaukrati og gør det lettere at være virksomhed. Heller ikke fra de øvrige kontanthjælpsmodtagere lød der krav om højere
ydelser. I stedet efterlyste de samstemmende,
at man ved kontakt med kommunen kun
møder én person og på den måde får bedre
muligheder for at lægge en plan for, hvordan
man kommer videre,” siger Mai Henriksen.
Ikke mindst er der et behov for at tage fat på
hele aktiveringsindsatsen, hvor der i dag findes
flere tusinde siders lovtekst, understreger hun.

”Jeg skal ikke blande
mig i, hvordan man
opdrager. Jeg kan bare
konstatere, at skolen
har fået en langt, langt
mere opdragende
funktion, end den
burde have”
”Der står i loven, at indsatsen skal være mo
tiverende og kompetenceskabende, men ofte
er den ingen af delene. I stedet er der utrolig
mange regler og tidsfrister, som jobkonsulenterne skal overholde. Systemet er blevet
formålet mere end indsatsen for den ledige er
formålet i sig selv. Det er et kæmpeproblem.
Sådan har det desværre været i 25 år. Her er
virkelig brug for at starte helt forfra og
nytænke ud fra devisen: “Godt, vi skal have en
indsats, der skal få ledige i job, hvad skal den
så indeholde,” siger Mai Henriksen.

Midt i en brydningstid
Samtidig efterlyser hun et opgør med den traditionelle opfattelse af, hvordan vi agerer på
arbejdsmarkedet.
”I dag ser vi alt for unuanceret på arbejdsmarkedet. Først bliver vi
uddannede, så kommer vi på
arbejdsmarkedet og så bliver
vi pensioneret. Men sådan er
verden ikke skruet sammen
længere. Vi ændrer kurs flere
gange, tager orlov og måske flere
uddannelser. Det er en brydningstid, og vores arbejdsmarked er slet
ikke gearet til de her overgange, ” siger
Mai Henriksen.
Og der bliver brug for alles bidrag, hvis vi
skal opretholde levestandarden, konkluderer
hun og forbereder samtidig danskerne på, at
de skal arbejde mere i fremtiden.
”Nu ved vi alle, at S-SFs 12 minutter om
dagen var fugle på taget. Problemet var, at
de baserede hele deres økonomiske politik
på det. For isoleret set er ideen om, at vi
skal arbejde mere, god. Derfor ser jeg
også gerne, at vi sammen med arbejdsmarkedets parter finder ud
af, hvordan vi får danskerne til at
arbejde mere. For det bliver
nødvendigt. Men endnu er
den erkendelse langt fra
indtrådt hos danskerne, selv
om tilbagetrækningsreformen giver en forsmag, ”
slutter Mai Henriksen.
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landsrådstale
lars barfoed

Kære Landsråd
L

”Vi vil have Det Konservative
Folkeparti tilbage til større styrke
og indflydelse. Vi ved, at det ikke
sker fra den ene dag til den anden.
Men ske, det vil det.”

ige siden jeg som 17-årig for første
gang deltog i det konservative
landsråd, har jeg hvert år glædet
mig til at komme igen. Men måske
mere end nogensinde i år. For
efter vores valgnederlag i forrige uge har vi
brug for at være sammen, drøfte vores
situation og bekræfte hinanden i, at vi sammen
vil skabe ny fremgang for Det Konservative Folkeparti. Og selvfølgelig
også for – som altid – at debattere politik.
(…)
Det værste, vi kan gøre, er at give alle andre skylden for vores dårlige
valg. I stedet skal vi kigge indad og gøre os klart, hvorfor vi er konservative, og hvordan konservatisme anno 2011 og frem skal se ud. Det er
vores opgave nu. Skal vælgerne blive klogere på os og stemme på os
igen, så skal vi blive klogere på os selv, finde tilbage til rødderne og
formulere den konservative politik endnu skarpere fremover.
Min egen historie er den, at jeg blev konservativ i orienteringstimerne som 15-årig på den lokale folkeskole i Rødovre. Vi havde en lærer,
som provokerede mig. Han sagde, at hvis en murer bliver arbejdsløs og
ikke har råd til at opretholde tilværelsen, så vil de borgerlige ikke hjælpe
ham, men det vil socialisterne! Det kunne jeg ikke få til at hænge
sammen. ”Har de borgerlige virkelig ingen ansvarsfølelse for dem, som
har brug for hjælp?”, tænkte jeg.
Så jeg gik på biblioteket og læste bøger om politik. Jeg blev hurtigt klar
over, at jeg ikke var socialist, men borgerlig. Men jeg kunne også se, at
det med kapitalisme og markedsøkonomi, selv om det er effektive økonomiske systemer, der skaber velstand, også medfører nogle ofre f.eks.
de, som bliver arbejdsløse, mindre virksomheder, der ikke kan klare konkurrencen i forhold til dominerende virksomheder, og miljøet, der
risikerer at blive forurenet. Derfor måtte der trods alt være behov for en
statsmagt til at regulere, hjælpe og gribe ind. Og så er der jo også brug for
offentlige skoler, sundhedsvæsen, politi osv. Så liberalist kunne jeg ikke
være. Og udover, at De Radikale var alt for bløde på retspolitik og forsvar
til, at jeg syntes, at jeg passede ind der, så har jeg aldrig været radikal, for
jeg tror på Danmark som nationalstat, vores rod i kristendommen og den
historiske arv, der er opbygget gennem generationer.
Den balance, jeg søgte, fandt jeg i konservatismen.

Se hele Lars Barfoeds tale
fra Landsrådet 2011 på
youtube.com/konservativedk
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Og så meldte jeg mig ind i KU.
(…)
Vi vil nu bruge den kommende tid på at vise,
at vi er borgerlige stemmer der arbejder. Vi er
et borgerligt centrum-højre parti med benene
solidt plantet i den borgerlige lejr. Vi er i opposition til den kommende regering. Vi ønsker
faktisk at vælte den, så vi igen kan få en
borgerlig regering baseret på et stærkt VKsamarbejde. Men indtil den dag indtræffer, vil
vi selvfølgelig søge indflydelse og få gennemført konservative mærkesager. Det vil vi gøre
fra sag til sag, fordi vi tror på det brede samarbejde i Folketinget. Vi ønsker ikke blokpolitik,
det har vi tydeligt markeret. Vi er et selvstændigt parti, som naturligvis må søge at opnå
konkrete konservative resultater. Sådan må
det være.
(…)
Det Konservative Folkeparti har slået rod
gennem hundrede år, og vi lader os ikke så let
slå omkuld. Konservatismen er vores fælles
grundstamme. Vi er både socialkonservative
og nationalkonservative, liberalkonservative,
kulturkonservative og værdikonservative. Og
uanset om vi hver for sig vægter den ene eller
anden del af konservatismen lidt mere eller
mindre, så er vi alle konservative. Og vi er
kommet til dette landsråd med opsmøgede
ærmer og trodsighed i blikket.
Vi vil have Det Konservative Folkeparti
tilbage til større styrke og indflydelse. Vi ved,
at det ikke sker fra den ene dag til den anden.
Men ske, det vil det.
Det vil ske, fordi vi aldrig går af mode. Vi er
nemlig slet ikke et modeparti. Vi er et moderne
parti, men vi er ikke et pop-up parti, der fra den
ene dag til den anden er blevet moderne. Nu er
jeg jo ikke modeekspert, men så meget ved jeg,
at hvad der er meget moderne det ene år, fordi
det er nyt og anderledes - er pludselig helt
yt og umoderne året efter. Vi konservative
har aldrig været et modeparti, men et
klassisk parti. Vi har aldrig søgt den
hurtige popularitet eller de lette standpunkter. Vi lefler ikke, men vi siger ærligt,
hvad vi mener – også når det ikke vækker
klapsalver. Det har vi altid gjort, og jeg tror,
at det er derfor, at vi er et af landets
ældste partier.

foto lars hauschildt

Uddrag af Lars Barfoeds landsrådstale.
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interview
benedikte kiær (mf)

Vi skal
stå sammen
Benedikte Kiær er ny politisk ordfører i den konservative folketingsgruppe.
Hun blev i februar 2010 udnævnt som socialminister. Men nu er opgaven af
en anden karakter. Nu skal det konservative projekt konkretiseres og formuleres.
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tekst peder e. jepsen foto lars schmidt

D

u er blevet politisk ordfører efter et valg, der
vel kun kan betegnes som et nederlag?
Vi havde forventet en tilbagegang i forhold til folketingsvalget i 2007, men ikke at vi gik så meget tilbage.
Partiet havde været gennem en række episoder og
sager, som ikke var gunstige for vælgernes tilslutning. Men det var
alligevel overraskende, hvor dårligt et valg vi fik. Men da jeg kom mig
over chokket, så tændte det en ild. Og det var faktisk den samme ild, der
gjorde, at jeg meldte mig ind i Det Konservative Folkeparti, og det var
den ild, der gjorde mig til politiker, og det er den ild, der hver dag
ansporer mig til at gå efter konservative resultater.
Hvordan oplevede du dagene efter valget?
Jeg blev selvfølgelig ked af at åbne aviser og radio efter valget, hvor det
blev diskuteret, om vi overhovedet havde nogen berettelse. Og det er ikke
nogen naturret, at Det Konservative Folkeparti eksisterer. Jeg mener
derfor, det er en væsentlig opgave, at vi gør konservativ politik relevant og
tidssvarende for danskerne. Vi skal ikke ændre de konservative grundholdninger. Så langt fra. Men vi skal i skrift og tale fortælle danskerne
meget klart, hvad der er konservative svar på tidens problemer.
I er nu otte i folketingsgruppen, og mange kigger jeres vej,
når ansvaret for at skabe fremgang og indflydelse skal
placeres. Hvordan er I gået til den opgave?
I folketingsgruppen har vi et stort ansvar for udviklingen af Det Konservative Folkeparti. Og behovet for politisk udvikling og et længere politisk
sigte er vigtigere nu end nogen sinde. Det er en opgave, vi tager meget
alvorligt. Vi er glade for den opbakning, som Lars Barfoed fik under
landsrådet. Han repræsenterer den politiske ild, og han har den organisatoriske vilje, der er hele forudsætningen for, at vi kan skabe forandring, fremgang og politiske resultater. Det vigtigste for mig er, at der er
gnist og politiske indignation i folketingsgruppen. Og det kan jeg mærke,
der er. Det er hele forudsætningen for det arbejde, der begynder nu.
Mener du dermed, at det er folketingsgruppen, der skal løfte
opgaven med at udvikle Det Konservative Folkeparti?
Nej, den opgave skal vi løfte i flok. I folketingsgruppen har vi en stor del
af ansvaret, og det står vi klar til at løfte. Men vi er alle ambassadører i
Det Konservative Folkeparti. Hvis vi skal klare det godt, skal vi alle være
med. Det Konservative Folkeparti er, heldigvis, mere en blot en folketingsgruppe. Vi er mennesker, der lægger stor værdi i de konservative
grundværdier. Også derfor er processen med partiprogrammet vigtig
for mig. Det er et fundament, som vores parti skal arbejde videre på, og
det skal afspejle, at vi er et parti funderet i hele samfundet. Jeg kan
mærke, uanset hvor hen i partiet jeg vender mig, at der er stor interesse
for at være med til at påvirke samfundet i en konservativ retning.
Derfor har jeg en tro på, at vi sammen kan skabe den forandring og
udvikling, som vores parti har brug for.

”I folketingsgruppen har vi et
stort ansvar for
udviklingen af Det
Konservative
Folkeparti. Og
behovet for politisk
udvikling og et
længere politisk
sigte er vigtigere
nu end nogen
sinde.”

Er det så et spørgsmål om at få smidt den røde regering ud af
regeringskontorerne i en fart, så vi igen kan få konservative
ministre?
Som et borgerligt oppositionsparti er det selvfølgelig vigtigt for os at få
en rød regering væltet. Men derudover er udviklingen af partiet ikke et
spørgsmål om, at vi hurtigst muligt skal komme tilbage i regeringskontorerne. Målet er at præge samfundet i en retning, som vi mener, er den
rigtige. Her kan regeringsmagt være et anvendeligt middel, men vi er
ikke sat i verden for at skulle sidde i regeringskontorerne. Som et konservativt parti vil vi trække samfundet i en retning, hvor flere kan klare
sig selv, hvor vi motiverer og udvikler det selvstændige og private
initiativ, og hvor vi tager ansvar for hinanden og det fællesskab, der gør
samfundet til mere end en stat og et marked.
Ministerposterne er et middel til at præge samfundet, men der findes
heldigvis andre måder at påvirke samfundet på. Derfor er det vigtigt for
mig, at partiet sætter alle sejl til for at sikre den styrke, vi har i det
kommunale landskab.
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interview
benedikte kiær (mf)

Men har vi sovet i timen, er valget et
udtryk for, at vi ikke har rykket os tilstrækkeligt efter vælgerne?
Vi skal ikke rykke os efter, hvor der er flest
vælgere lige her og nu. Så bliver det magt for
magtens skyld. Det er ikke derfor, jeg er i
politik. Vi må ikke give afkald på de konservative værdier og grundholdninger, som vores
parti bygger på. Og det er nok der, vi kan finde
noget af forklaringen på valgets resultat. Det
er ganske enkelt ikke lykkedes os at gøre konservativ politik relevant for vælgerne.
Jeg mener, det er helt afgørende, at vi er klare i
spyttet og har et klart defineret politisk
projekt, som peger på løsninger på de
problemer, som danskerne oplever i deres
hverdag. Vi har som parti brugt mange ressourcer siden 2001 på at sidde i regering. Der
opstår, alt andet lige, mange administrerende
opgaver, hvor det politikudviklende arbejde
falder i baggrunden. Jeg mener derfor, vi må
betragte valgresultatet som en mulighed for
at skabe udvikling og fremgang for Konservative. Vi skal ganske enkelt definere det
politiske projekt, som man kan se hele den
konservative vision i. For mig handler det om
et samfund med mere personlig frihed, mere
ansvar og råderum til den enkelte og et
stærkere fællesskab. Det skal vi formulere til
konkrete svar på tidens problemer.
Den nye regering lader til at have
fundet inspiration i jeres politik, føler
du dig snydt ved, at de fører borgerlig
politik?
På grund af tilbagetrækningsreformen og de
radikale er den nye regering fra begyndelsen
stemplet som en rød regering, der fører blå
politik. Men det er altså en kort fornøjelse. Vi
skal naturligvis glæde os over, at efterlønsreformen og de øvrige aftaler om tilbagetrækning, der blev aftalt i foråret, bliver gennemført. Men Finansloven gør op med nogle
grundlæggende borgerlige principper. Kort
sagt betyder regeringens finanslov mere stat,
mindre frihed og at det bliver dyrere at være
dansker. Så det er en rød regering, der fører
rød politik. Og så er jeg som konservativ modstander af den foreslåede grundlovskommission. Jeg ønsker ikke en grundlovskommission
med radikale republikanere ved bordenden.
Jeg mener, at vores selvbestemmelsesret er så
vigtig, og at Grundloven er forankret i danske
værdier og dansk tradition, så man skal ikke
skrive internationale konventioner ind. De
danske frihedsrettigheder er ganske præcist

“Vi kan ikke pege
fingre af andre
eller fralægge os
ansvaret. Derfor
ligger opgaven hos
os med at konkretisere og udtrykke
det konservative
projekt.”

beskrevet i Grundloven, så at begynde at skrive fordelingspolitik og
andre temaer ind i Grundloven, finder jeg lodret forkert.
På Christiansborg handler det meste i øjeblikket om Finansloven. Det plejer at være forbundet med uddeling af gaver. Er
det tilsvarende for næste års udgave?
Det er jo altid skønt at få gaver, men de politiske af slagsen kræver en
vis opmærksomhed. Der følger nemlig som oftest noget med. Den nye
regering har allerede delt gaver ud, men en større offentlig sektor
koster, og gaverne betyder derfor mere stat og afgifts- og skattestigninger, der gør det dyrere at være dansker. Og det har konsekvenser på
mange måder. For det er jo ikke blot et spørgsmål om, hvor stor pengepungen er sidst på måneden – så langt fra. Det er i langt højere grad et
spørgsmål om, at det betyder mindre frihed for den enkelte og at det
bliver sværere at skabe arbejdspladser og det bliver sværere at forsørge
sig selv og sin familie.
Hvornår kan vi så forvente et udspil fra den politiske ledelse,
der skal sikre, at fremtidige Finanslove bliver med kraftige
konservative aftryk?
Vi skal selvfølgelig ikke sidde i en studiekreds frem til næste valg. Vi
skal tænke os om, og vi skal tænke os grundigt om, fordi vi tager den
nuværende situation meget alvorligt. Og vi skal
huske hinanden på, at vi har den størrelse i Folketinget, som vælgerne ønskede. Vi kan ikke pege
fingre af andre eller fralægge os ansvaret. Derfor
ligger opgaven hos os med at konkretisere og
udtrykke det konservative projekt. Det arbejde er
sat i gang, og det indeholder opgaver såvel politisk
som organisatorisk. Og det er et arbejde, der tænder
den ild, der bekræfter, hvorfor vi er en del af Det
Konservative Folkeparti.

”Vi skal ganske enkelt definere det politiske
projekt, som man kan se hele den konservative vision i. For mig handler det om et samfund med mere personlig frihed, mere ansvar
og råderum til den enkelte og et stærkere
fællesskab.”
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opslagstavlen

tekst søren mølgård
kort nyt

Nyt partipr

ogram
Med udgang
en af 2011 sl
utter 1. høringsrunde, hv
or vælgerfore
ninger
osv. har haft
mulighed for
at
indsende bidr
ag til det kom
mende
partiprogram
, som skal en
deligt
vedtages på
landsrådet i ef
teråret
2012. Du ka
n finde meget
mere om
den igangvæ
rende proces
, og om
hvad der kom
mer til at ske
i de
kommende m
åneder på
www.konserv
ative.dk/partip
rogram

Mange nye
mer15.
medleetm
ingsvalget

Nyt byrådsmedlem på
Stevns

Tirsdag den 25. oktobe
r
blev den konservative
byrådsgruppe på Stevns
fordoblet, idet Stevns
listens tidligere gruppe
formand, Thor Grønbæk,
meddelte, at han skifte
r til
Det Konservative Fol
keparti
og dermed gør Ole Be
chJensen selskab i den
konservative byrådsgruppe
.
Velkommen til!

Thor Grønbæk

Selvom folk
k
stemt ikke gi
september be
r vi siden
som håbet, ha
byde
valget kunnet
0
flere end 45
til
velkommen
on
K
mer af Det
nye medlem
eparti.
servative Folk

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

Åbningstider
omkring jul
og nytår
Hovedkontoret holder
ferielukket fra den 19.
december til og med
den 8. januar 2012.
Vi åbner igen for telefonisk, elektronisk og
personlig henvendelse mandag den 9.
januar 2012.
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konservativ verdenskongres

tekst konservative foto idu
ude i verden

Konservativ

verdenskongres

i London
En intens drøftelse mellem konservative partiledere. David
Cameron og Lars Barfoed deler synspunkter i påhør af partiledere
fra Uganda, Ghana og Canada under reception i Downing Street
10 for repræsentanter for mere end 50 konservative partier.

Lars Barfoed og David Cameron mødtes i
Downing Streets White Room under IDU’s
verdenskongres for konservative partier.

P

artiformand Lars barfoed og generalsekretær Martin
Dahl var i to dage deltagere ved den konservative verdensorganisation IDU’s kongres, som holdes hvert tredje
år. Under premierminister David Camerons værtskab i
London drøftede mere end 50 konservative partier den
globale udvikling i kampen for frihed og demokrati. Organisationen,
som stiftedes i 1983 af personligheder som Margaret Thatcher, Helmut
Kohl, George Bush sr. og vores egen Poul Schlüter, har i dag medlemmer
fra mere end 80 landes konservative partier på alle beboede kontinenter. Lars Barfoed benyttede i sin tale blandt andet lejligheden til at
lykønske repræsentanter fra Tunesien for deres første demokratiske
valg i nationens 43 årige historie, som var blevet gennemført succesfuldt blot 3 uger forinden. Verdensorganisationen benyttede kongressen til at optage ni nye konservative partier fra Makedonien, Georgien,
Maldiverne, Brasilien, Uganda, Bolivia, Bosnien Herzegovina, Mongoliet,
Moldova og Venezuela.

14 Politisk Horisont

kryds og tværs













Få måneder efter , at Bendt
trådte tilbage som
partiformand, gik han på
talerstolen ved KU's
landsråd i sin nye egenskab
af spidskandidat til
Europaparlamentet.





I hvilken dansk by blev
dette KU-landsråd afholdt?














































































 



















 
 

























 
 


 
 
 
  




  


  
 
  

Løsning fra
Politisk
Horisont
nr. 2 2011

Når du har løst kryds og tværs’en kan du være med i konkurrencen om
bogen “Det var vel ikke så ringe endda” om Poul Schlüter. Du skal blot
indsende kodeordet til krydsord@konservative.dk - husk at angive dine
kontaktoplysninger.
Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet.
Der trækkes lod blandt de indsendte svar d. 12. december 2011. Du får
direkte besked, hvis du har vundet.
Sidste nummers kodeord: Agterspejl.
Tillykke til Bent fra Aars og Lene fra Frederiksberg, som begge havde
indsendt det rigtige svar.

kryds & tværs

Helge Adam mødte for ti år
siden op til en event på
flyvestation Værløse med
sine døtre. En i hver hånd.
De blev hilst af denne
kendte dansker, der
troede, at der var tale om
børnebørn. Hvem? (episoden blev siden kilde til
latter og rødmen)
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boganmeldelse

tekst lars christensen, cand.mag. og ph.d.
poul schlüter

”Ideologi er noget bras”
Citatet er – hvis nogen skulle være i tvivl – af Poul Schlüter,
Danmarks længst siddende statsminister siden Stauning og
den eneste konservative statsminister siden systemskiftet i
1901. Dette og mange andre gode Schlüter-one-liners får
man genopfrisket i en interviewbog sammen med en række
lune, men også skarpe vurderinger fra ophavsmanden selv.

B

ogen er skrevet af journalisten
Kurt Strand, vel mest kendt som
vært på DRs Profilen og Deadline,
men også forfatter til en bog om
Connie Hedegaard, en af Schlüters ”opfindelser” fra 80erne og hans kronprinsesse, indtil
hun valgte Christiansborg fra – tydeligvis den
dag i dag til Schlüters store ærgrelse. Strand
har bygget interviewene op om en lang række
fotos og karikaturtegninger, mange af dem
udvalgt og med billedtekster af Schlüter selv.
På den måde kommer vi meget vidt omkring
både på det politiske og personlige plan, og
man føler, at man kommer til at kende den
aldrende statsmand ganske godt.

Forbavsende stor
Som barn og ung i Sønderjylland voksede Poul
Schlüter op i et solidt borgerligt hjem i et nært
forhold til især moderen, der levede, til hun
blev 99 år og som var den, der gav ham den
”politiske bacille” i blodet, der – ifølge Schlüter
– er umulig at udrydde, når den først er
kommet ind. Schlüter blev som 15-årig i 1945
formand for KU i Haderslev, da hele bestyrelsen måtte gå under jorden, og med Christmas
Møller som forbillede var politik herefter en
meget stor del af Schlüters liv, selvom han i
nogle år også drev advokatforretning i
København. Men som landsformand for KU
1952-55, folketingsmedlem fra 1964 og viceborgmester i Gladsaxe under Erhard Jakobsen
måtte det blive politik, der var det altoverskyggende. Som kompromiskandidat efter
den ødelæggende strid mellem Erik NinnHansen og Erik Haunstrup Clemmensen, blev

det hans svære opgave at bygge partiet op
fra 10 mandater i 1975 til, at det som det
største borgerlige parti kunne tage statsministerposten i 1982 og holde den i over ti år
– en præstation, som tydeligvis stadig
forbavser Schlüter og med god ret fylder
ham med stolthed.

Schlüters rummelige stue
”Hemmeligheden” bag Schlüters lange regeringstid var samarbejdet med alle borgerlige
partier inklusiv både De Radikale og Fremskridtspartiet, som var så forskellige, at de
ikke kunne være i stue sammen til forhandlinger – unægtelig et svært
vilkår for en forhandler! Dertil kom også ofte samarbejde med socialdemokraterne på trods af deres frustrerede situation i opposition, omend
deres samarbejde med den yderste venstrefløj i udenrigs- og sikkerhedspolitikken stadig fylder Schlüter med undren og hovedrysten. Men
det var reelt Schlüters taktiske satsninger, udskrivelse af folkeafstemningen om EF-pakken og atomvalget i 1988, der ændrede Socialdemokratiets politik for bestandig på disse områder.
I bogen får man en række åbenhjertede vurderinger af de mange
personer, der i tidens løb har været en del af Schlüters begivenhedsrige
liv. Og også ind imellem barske vurderinger, ikke mindst af Hans Engell,
der også var Schlüters ”opfindelse”, men tydeligvis også hans største
skuffelse: ”Han gjorde meget for at smadre partiet. Og jeg ville nødig
strande på en øde ø med ham.” Schlüter kritiserer måske lidt overraskende Anders Fogh Rasmussen stærkt for ikke at holde ved sin
ungdoms ultraliberale ideer, modsat Schlüter selv, der holdt fast ved
ungdommens udgangspunkt om en konservatisme, der sikrer en rolig
udvikling med plads til alle og med størst mulig personlig frihed.
Kurt Strand kunne i nogle tilfælde godt have spurgt mere ind til
enkelte emner, for eksempel omkring fodnotepolitikken, hvor det er
kommet frem, at Danmark måske stod i fare for at blive smidt ud af
NATO. Først og fremmest er bogen god underholdning, og Schlüters legendariske optimisme slår overalt igennem. For eksempel jamrer han
ikke over, at Konservative ikke har en fast vælgerskare, men ”kan faktisk godt lide, at det er
på den måde, for det er en stor opgave, og når
den lykkes, bidrager den til, at vi får et borgerligt styre.” Midt i en tid med økonomisk krise,
lav konservativ tilslutning og rød regering,
bliver man ganske enkelt i godt humør af at
læse bogen – og det er vel ikke så ringe endda.

”Vi kommer meget vidt omkring
både på det politiske og personlige
plan, og man føler, at man kommer
til at kende den aldrende statsmand ganske godt.”
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Kurt Strand:
Poul Schlüter.
Det var vel ikke
så ringe endda.
People’s Press
2011.
316 sider.
299 kr.

mindeord

foto jan christensen, dhf
jan boye

Mindet om Jan
vil fortsat inspirere

E

n ildsjæl er gået bort. Jan Boye er
ikke længere blandt os. Det er et
uvurderligt tab for Det Konservative Folkeparti, for Odense og
Fyn, for dansk håndbold og naturligvis allermest smerteligt for den
nærmeste familie.
Hans hustru Dorte og børnene har mistet
den helt centrale person i deres midte. Jan
fyldte meget – både som menneske og
politiker. Hans gode humør,
ukuelige
optimisme og livsglæde kendetegnede ham,
og hans drivkraft og engagement smittede.
Som politiker var Jan folkekær og dygtig.
Han sled utrætteligt for partiet. Lige siden
han i 1979 begyndte sin politiske karriere i
Konservativ Ungdom har han kæmpet for
den konservative sag. Han var et stærkt og
handlekraftigt kort for partiet og havde en
kæmpe betydning – såvel på landsplan som i
det kommunalpolitiske arbejde.
Jan kunne både lytte og kommunikere klart
– og han vidste intuitivt, hvad der var god
konservativ politik. Han havde blik for de

store linjer, for samarbejdets kunst og for at få
skabt resultater. Jan var en visionær og
samlende figur, der som den eneste borgmester i Odense formåede at samle alle partier i
byrådet om et budgetforlig. Jan evnede på
forbilledlig vis at omsætte ideer til konkret
handling.
For ham var det resultaterne, der talte.
Derfor var han også yderst vellidt af såvel
politiske medspillere som modstandere – og
vælgerne viste ham også stor tillid, da han i
2005 blev valgt som borgmester med et forrygende stemmetal. Jan Boye blev den første
borgerlige borgmester i Odense siden 1937 –
og han vil stå som et ideal for partiet.
Gennem tiden har jeg haft stor glæde og
inspiration af mange gode møder og samtaler
med Jan. Han var et meget engageret
menneske – uanset om det handlede om
politik eller håndbold, hvor han som dommer
nåede helt tid tops og i 20 år dømte kampe på
eliteplan og deltog i slutrunder i EM, VM og
OL. Senest blev han valgt som formand for
Dansk Håndbold Forbund – en udfordring han

konservative grundprincipper til debat

Tilbage til rødderne
Efter valget er der opstået flere tiltag, der debatterer
fremtidens Konservative. Konferencen K-konsensus
er et af dem. Herunder giver Politisk Horisont ordet
til initiativtagerne af konferencen.

F

or omtrent et år siden satte vi os sammen med Fonden af
28. maj 1948 for at diskutere, hvad der egentlig skulle til
for igen at skabe ny fremgang for Det Konservative Folkeparti og for dansk konservatisme. Valget – og det katastrofale valgresultat - var stadig langt ude i fremtiden, men vi
havde en fælles fornemmelse af, at noget var grundlæggende galt. Meningsmålingerne så dystre ud, og meget tydede på, at det var stadig
vanskeligere at kommunikere Det Konservative Folkepartis berettigelse og synliggøre det store behov for en konservativ retning for samfundsudviklingen, som vi selv oplever.
Resultatet af drøftelserne er blevet det projekt, vi har kaldt for ”Konservativ Konsensus”, hvor vi ønsker at sætte fokus på de konservative
grundprincipper og navnlig forsøge at mobilisere yngre konservative i
en grundlæggende politisk debat, som kan være afsæt for at skabe ny
fremgang for konservatismen i Danmark. Vi har den opfattelse, at
politik i sidste ende handler om grundlæggende holdninger. Uden

glædede sig. Desværre blev også dette
spændende kapitel i hans liv alt for kort.
Vi savner Jan, hans iværksætterånd og
gåpåmod. Men han vil være et forbillede, vi
altid vil huske - ikke mindst som inspirationskilde til partiets fremtidige arbejde.
Æret være hans minde.
Lars Barfoed

L
om inæs mere
itiativ
et

tydelige grundholdninger er det ikke i det
lange løb muligt at navigere troværdigt i det
virvar af dagsaktuelle politiske spørgsmål,
”Kons
man som parti konstant bliver konfrontee
ret med.
på ww rvativ Kon
w.k-ko sensus
Vi er ikke i tvivl om, at der findes et sæt
”
nsens
af konservative grundholdninger, som alle
us.dk
konservative i virkeligheden kan erklære
sig enige i. Men hvilke er de mest fundamentale? Er det vores kærlighed til fædrelandet? Er
det vores insisteren på den personlige frihed? Er
det vores sociale ansvar. Eller er det vores opfattelse af, at vi har et
ansvar for at give et godt samfund videre til vores efterkommere?
Som grundlag for debatten har vi i dialog med gode kræfter i og
udenfor partiet defineret 12 konservative grundprincipper. Principperne
kommer til at danne grundlag for en række aktiviteter i den kommende
tid, hvor vi også ønsker at udforske, om vi kan komme e n d n u
tættere på kernen i, hvad konservatisme er og koge til
12 principper ned til de 3 mest fundamentale.
Startskuddet bliver konferencen ”Konservativ
konsensus” sidst i november, hvor vi har oplevet
en meget stor interesse for at være til at
diskutere principperne. Det
lover godt for
fremtiden og for den
debat om vores holdningsmæssige rødder,
som vi ser som
tekst: nikolaj bøgh,
rasmus jarlov,
essentiel for at kunne
mette abildgaard,
skabe ny fremgang for
lise rovsing og
rune kristensen
vores parti.
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landsråd 2011
i ord og billeder

De delegerede skulle blandt
andet stemme om en række
politiske indstillinger.

Landsrådet i ord
og billeder
Årets ordinære landsråd den første weekend i oktober i Herning
blev grundet folketingsvalget afviklet på én dag. Alligevel blev der
tid til både formandstale og god debat om det netop gennemførte
folketingsvalg og de mange indstillinger.
Hvor der var genvalg af både Finn Poulsen og Michael Ziegler
som henholdsvis 1. og 2. næstformand, var der til gengæld
spænding om valget af de fem landsrådsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer. Hele 11 stillede op, og resultatet blev nyvalg af to
gamle kendinge fra Nordjylland, nemlig tidligere minister Jakob
Axel Nielsen og tidligere folketingsmedlem Daniel Rugholm.
Dagen sluttede traditionen tro med stor aftenfest,
hvor Ben9Boss spillede op til dans.
På glædeligt gensyn næste år!
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Bendt Bendtsen havde
partiets Bruxelles-hold
med til Landsråd

tekst søren mølgård foto lars hauschildt

Der var rigeligt for både øjne og
ganer ved aftenens dessert.

Det nyvalgte folketingsmedlem Mai Henriksen
på talerstolen.
Benn9Boss spillede for
tredje år op til dans
De delegerede istemte traditionen
tro ”Den Danske Sang” ved
landsrådets start.
Trængsel på dansegulvet
ved aftenfesten.
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OPEN
FOR
BUSINESS?
Vi skal i højere grad se udenlandsk
arbejdskraft, udenlandske investeringer
og det, at dygtige danskere og virksomheder etablerer sig uden for landets
grænser, som en ressource. En ressource,
som vi bevidst og målrettet skal udnytte
for at komme styrket ud af den aktuelle
økonomiske nedturs favntag.
> Hvordan? Se DI’s analyser og forslag
i pjecen Open for Business: di.dk/shop
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