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Reformer er på alles læber. Engang hed 
alle politiske tiltag noget med pakker – i 
dag er det skiftet ud med reformer. Den 
nye kamp på Christiansborg handler om 
villigheden til reformer.

Det Konservative Folkeparti deltager også i 
kapløbet. Vi er et reformvenligt parti. Men for os er 
indholdet langt vigtigere end indpakningen. Vi vil 
gerne udvise reformvillighed, men ikke for enhver 
pris. Vi medvirker eksempelvis ikke til reformer, der 
hæver skattetrykket, øger de offentlige udgifter 
eller mindsker arbejdsudbuddet, fordi det i sidste 
ende tager ansvar fra borgerne eller mindsker den 
personlige frihed.

Vi støtter naturligvis heller ikke regeringens 
zig-zag kurs i beskæftigelsespolitikken, hvor man på 
den ene side øger arbejdsudbuddet, mens man på 
den anden side begrænser det igen med tiltag som 
akutjob, uddannelsesydelse og senest den nye ar-
bejdsmarkedsydelse, som i realiteten blot er en for-
længelse af dagpengeperioden. Det er dårligt politisk 
håndværk og medvirker til at skabe utryghed om 
vilkårene på arbejdsmarkedet. I værste fald fasthol-
der det mennesker i ledighed, fordi den øgede til-
skyndelse til at tage et job – når dagpengeperioden 
er ved at løbe ud – forsvinder, hvis regeringen hele 
tiden opfinder nye offentlige ydelser til erstatning 
for dagpengene.

Vi vil derimod gennemføre reformer, der mærkbart 
reducerer den offentlige sektors størrelse og giver 
ansvar og frihed tilbage til borgerne. Ethvert tiltag, 
som sænker skatten, styrker virksomhedernes kon-
kurrenceevne, øger arbejdsudbuddet og begrænser 
det offentlige forbrug kan regne med vores støtte.

Derfor har vi inden for det seneste år medvirket til 
reformer af førtidspension, fleksjob, SU og kontant-
hjælp samt de to vækstplaner. Vi fik solide konserva-
tive mærkesager igennem, og tiltagene trækker alle 

i rigtig retning. Det er bare ikke tilstrækkeligt i 
forhold til de store udfordringer, Danmark og danske 
virksomheder står overfor.

Vi kommer ikke udenom, at skatterne – både ind-
komstskatterne og selskabsskatten – skal sættes 
markant ned. De høje skatter og mange afgifter 
pålægger virksomhederne store byrder og presser 
lønningerne i vejret. Det øger virksomhedernes om-
kostninger og begrænser deres muligheder for nye 
investeringer. I sidste ende betyder det færre ar-
bejdspladser. Derfor skal vi insistere på et opgør med 
verdens højeste skattetryk. Danskerne skal ikke 
være verdens mest beskattede folkefærd. Skatterne 
skal ned, fordi det giver flere arbejdspladser og 
mulighed for at blive selvforsørgende, og fordi det 
øger den personlige frihed at kunne disponere over 
flere af sine egne penge.

Vi kommer heller ikke udenom, at vi står med to 
gigantiske udfordringer i den offentlige sektor: Det 
voksende bureaukrati og de enorme udgifter til 
overførselsindkomster. Den offentlige sektor skal 
fylde mindre i den samlede økonomi. Det er en for-
udsætning for lavere skatter og mere økonomisk 
frihed til hver eneste dansker. Det kræver funda-
mentale reformer at bringe det offentlige udgifts-
tryk ned og forenkle den offentlige sektor. Men det 
er nødvendigt.

Det ville være tæt på en katastrofe, hvis reform-
tempoet sættes ned, netop som vi mere end nogen-
sinde har brug for yderligere reformer. Der er ikke tid 
til at vente med at gøre det rigtige. Flere reformer, 
der kan øge virksomhedernes konkurrenceevne og 
begrænse den offentlige sektors størrelse, er eneste 
vej til flere arbejdspladser og økonomisk tryghed. 
Det er det eneste ansvarlige at gøre.
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holder ligeledes et oplæg om sit arbejde. Og 
mon ikke der også bliver lejlighed til at stifte 
bekendtskab med den lettiske bryggerkultur.

Så mens de fleste andre danskere holder 
ferie og kobler af fra det politiske arbejde, så 
kører Konservativ Ungdom som altid på fuldt 
drøn.

Rigtig god sommer.

tekst kristoffer beck foto kustatus fra ku 

ingen ku-
sommerferie 
på den lade 
side

fter en længere periode med 
voksende medlemstal har Kon-
servativ Ungdom knoklet for 
også at gøre flere medlemmer 
aktive i foreningens arbejde. At 
den indsats har båret frugt, 
oplevede vi den fjerde weekend 
i marts, da hele 350 unge 

mennesker deltog i vores årlige landsråd, som 
blev afholdt i Holstebro i flotte rammer i det 
nyrenoverede Musikteatret. I løbet af hele 
weekenden gik bølgerne højt under de mange 
politiske debatter, og stemningen var mindst 
lige så høj til festmiddagen lørdag aften. 
Weekenden afsluttedes søndag med person-
valg, hvor et nyt forretningsudvalg blev 
sammensat til at lægge retningen for det 
kommende foreningsår.

Nu står sommeren for døren, og det betyder 
traditionelt set, at det politiske arbejde ligger 
mere eller mindre i dvale landet over. Dette er 
dog langt fra tilfældet i Konservativ Ungdom. 
Vi har mange forskellige medlemstilbud, både 
fagligt og socialt. Først tager vi hul på 
sommeren ved at deltage med en KU delega-
tion på årets folkemøde i Allinge på Bornholm, 
og ligesom de fleste andre poltikere glæder vi 
os til at mødes og diskutere med ligesindede 
og modstandere. Når det så er ovre, kommer vi 
til ét af årets absolutte højdepunkter i KU, 
nemlig afholdelsen af vores sagnomspundne 
Konsulentkursus, som hvert år sikrer, at vi får 
uddannet de skarpeste ungdomspolitikere i 
Danmark. Både hvad angår det organisatori-
ske arbejde i en frivillig ungdomsorganisation, 
og ikke mindst styrker vi deltagernes evner i 
at formidle det konservative budskab. Vi 
forventer at udklække mellem 14 og 16 kon-
sulenter efter en uges hårde strabadser, og de 
forventes at blive blandt foreningens tonean-
givende medlemmer i årene, der kommer og 

medlemmer af det nyvalgte 
Forretningsudvalg
lF:  kristoffer Beck  (gladsaxe)
NF:  mikkel Ballegaard (silkeborg)
Fu:  Caspar lange (Hillerød)
Fu:  Frederik Burgdorf (Århus)
Fu:  Nicolai svejdal (sydfyn)
Fu:  thorkil værge (københavn)
Fu:  simon Josefsen (Holstebro)

forhåbentlig på sigt 
også i partiet.   

Senere i juli 
afholder vi vores 
årlige sommerlejr, 
der, lige som Konsu-
lentkurset, foregår i 
vores skønne 
sommerhus Guld-
berghus ved Kobæk 
Strand. I år indledes 
det hele med en 

sommerreception, der løfter sløret for den to-
talrenovering, som Guldberghus har gennem-
gået i løbet af de sidste tre år. Her er alle 
velkomne, så sæt kryds i kalenderen og læg 
vejen forbi Skælskør tirsdag den 23. juli. 
Derefter står ugen på socialt samvær, hygge 
og aktiviteter. Det er en uge, som samler 
KU’ere fra hele landet i afslappede omgivelser, 
hvor der er tid til at få styrket de sociale rela-
tioner til hinanden på tværs af geografiske og 
aldersmæssige spænd.

Sommeren sluttes for KU’s vedkommende 
af med vores årlige udlandstur, som i år går til 
Letlands hovedstad, Riga. Her får 50 KU’ere et 
fem dage langt ophold med et tætpakket 
program af både kulturelle og politiske ople-
velser. Blandt andet byder turen på en rund-
visning i det lettiske parlament, hvor vi også 
får mulighed for at høre om den politiske 
situation i Letland. Den danske ambassadør 

Nu står sommeren for døren, og det betyder traditio-
nelt set, at det politiske arbejde ligger mere eller min-
dre i dvale landet over. dette er dog langt fra tilfældet i 
konservativ ungdom. 

landsformanden for ku, 
kristoffer Beck.



Politisk Horisont   5

thatcherismetekst per stig møller   foto scanpix

tHatCHer 
bag moderne krisemedicin

en 8. april døde Margaret 
Thatcher, 87 år gammel. 
Hun var statsminister fra 
1979 til 1990, hvor hun 
blev væltet af sine egne. 
De mente, hun var blevet 
for enerådig og var ved at 

gå for vidt med sin "thatcherisme". Det var 
hun nok også. Men uden hende var Storbri-
tannien slet ikke kommet til kræfter igen. 
Uden hende var Storbritannien ikke blevet 
en politisk stormagt.

Margaret Thatcher overtog et England, 
der var sat i stå af en kombination af 
stærke fagforeningsledere og svage stats-
ministre. Labour-regeringerne turde ikke 
tage et opgør med "deres egne". Thatchers 
forgænger, Edward Heath, prøvede, men 
veg tilbage fra det store opgør. 

Netop i 1979 udsendte forfatteren 
Anthony Burgess romanen "1985", der 
skildrer et England, hvis økonomi styres af 
arabisk kapital, og hvis samfundsliv og 
politik styres af fagforeningerne. Disse har 
sat samfundet i stå med deres vilde strejker 
og umulige krav, og de har ændret landets 
navn til "TUC-land" (svarende til LO-land). I 
romanens epilog lader Burgess sig fiktivt 
interviewe om, hvorvidt det vitterligt kan 
gå så skidt? Ja, det kan det, advarede han 
og påpegede blandt andet, at "fremskridt 
kommer ikke, fordi vi deler ud, og alle er 
fattige i skøn forening."

Det var som talt ud af Margaret Thatchers mund. Næppe havde hun 
overtaget statsministerposten, før hun indledte sine store opgør med 
fagbevægelserne, statens størrelse og skattetrykket m.m. Oven i fik 
hun en Falklandskrig, hvor hun med ét slag gjorde briterne bevidste om, 
hvad det ville sige at være britisk.

Margaret Thatcher trak staten ud af de store virksomheder, der var 
blevet nationaliseret efter Anden Verdenskrig. Staten var ikke egnet til 
at eje virksomheder. Hun afviklede den socialisme, der havde præget 
England siden Anden Verdenskrig. I dens sted ville hun ikke sætte kapi-
talismen, men en "folke-kapitalisme" ved at få almindelige mennesker 
til at købe aktier i de privatiserede virksomheder. Staten skulle heller 
ikke "pick the winner", men skabe rammer, som gjorde det muligt for 
borgerne at blive vindere. Skattetrykket kom ned, og staten blev ind-
skrænket. Lejerne i de almennyttige boliger fik ret til at købe deres 
lejlighed. Formålet med alt dette var at styrke borgernes muligheder for 
at være stærke nok til selv at styre deres egne liv.

I 1984-85 kom det store opgør med fagbevægelsen, der med minear-
bejderstrejken forsøgte at knække hende og hendes regering. Men de 
gjorde regning uden Thatcher, for hun stod fast og vandt. Dermed var 
det ude med "TUC-land", og ingen efterfølgende Labour-statsminister 
har drømt om at føre landet tilbage til tilstandene i 1970`erne. De 
drømte heller ikke om at renationalisere de store virksomheder. 
Tværtimod sagde Tony Blair: "Indstillingen må være, at økonomisk 
aktivitet har bedst af at blive overladt til den private sektor".

Med sin stoute tro på friheden stod 
Margaret Thatcher sammen med USA's 
præsident Ronald Reagan fast mod Sovjet-
kommunismen i de år i 80`erne, hvor den 
europæiske venstrefløj var indstillet på at 
lægge sig ned for den. Uden dette makkerpar 
var den kolde krig og USSR næppe blevet 
afviklet så hurtigt og kontant.

Margaret Thatcher fik med sin ubøjelighed 
mange fjender, og de alvorligste sad i hendes 
eget parti. "thatcherismen" blev udskældt. 
Men det er bemærkelsesværdigt, at Labour- 
regeringerne ikke gjorde op med hendes 
reformer og politik. Lige så bemærkelsesvær-
digt er det, at de fleste europæiske regeringer, 
EU-kommissionen og Euro-zonen i vidt 
omfang følger hendes recept til at få styr på 
vor tids krise. De vil alle reformere, de vil 
sænke skattetrykket, de vil skabe flere private 
arbejdspladser og slanke den offentlige 
sektor. De er alle thatcherister. 

I det sidste hundrede år har Storbritannien 
haft to store "mandfolk", som på afgørende vis 
kom til at præge verden. Den ene var Winston 
Churchill. Den anden Margaret Thatcher.

margaret thatcher 
overtog et england, 
der var sat i stå af en 
kombination af 
stærke fagforeningsle-
dere og svage 
statsministre.
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den konservative værktøjskasse

kommunalvalgkampen står for døren. Vi har udviklet en række værktøjer, der gør det let for dig 
- der er kandidat og kampagnefrivillig - at komme i gang med din valgkamp nu. 

klar til 
valgkampeN?

i foråret har vi relanceret www.konservative.dk/mitC for 
alle tillidsfolk, kandidater og kampagneaktive. Hvis du er 
kampagneleder, kan du bruge mitC til at organisere dine 
frivillige. Her kan kampagneteamet lave fælles kalender, 
dele kontaktoplysninger, filer, viden og erfaringer samt få 
support fra Hovedkontoret. der er også en lang række 
hjælpeværktøjer til brug for kampagnearbejdet. 
værktøjerne er mange, lige fra omfattende analyseredska-
ber til opskriften på god plakatklister.
Hvis du er aktiv i en kampagne, og ikke allerede har adgang 
til www.konservative.dk/mitc, så tag fat i Hovedkontoret 
eller din kampagneleder.

online organisering af valgkampen

den 19. november 2013 er 
der kommunalvalg i 

danmark. Hvis du ikke er 
kommet i gang med 

forberedelserne, er der 
hjælp at finde. vi tilbyder 

en række værktøjer og 
idéer til din valgkamp.   
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sæt tryk på 
din valgkamp
www.kampagnemotor.dk er partiets nyeste 
værktøj. vi har med kampagnemotoren forsøgt 
at gøre det nemt for partiets mere end 800 
kommunal- og regionsrådskandidater selv at 
komme i gang med valgkampen her og nu. F.eks. 
tager det maks 5 minutter at lave en trykklar 
valgplakat.
kort fortalt kan du selv fremstille tryksager, der 
følger partiets designmanual og udvikle dit eget 
konservative kampagnemateriale. det er gratis. 

Når du på hjemmesiden har lavet din flyer klar, 
har du to valg: 

1)  du kan frit downloade den trykklare pdF-fil til 
eget brug, eller  

2)  du kan sende den direkte til tryk via kampag-
nemotoren.

tre hurtige til at komme i gang med din kampagne

lav din 
kampagnestrategi 

og koncept
Brug partiets enkle ”kampagneguide” og 
spring ikke over, hvor gærdet er lavest. en 

god kampagneplan er hele fundamentet for 
din kampagne. 

”kampagneguiden” finder du på 
www.konservative.dk/mitc i gruppen 

”kampagne”. 

Find 
dine frivillige

et godt valgresultat bliver skabt af 
en god kandidat – og et arbejdsomt 

team af frivillige. lav rollebeskrivelser til 
dit team og find dine frivillige nu. Brug hele 

dit netværk til at finde frivillige – familie, 
venner, kollegaer. man behøver ikke at være 

konservativ for at give en hånd med.   
rollebeskrivelser til kampagneteamet 

finder du på www.konservative.dk/mitc 
i gruppen ”kampagne”.

kom i gang
kom ud af starthullerne. det er 

det personlige møde med vælgerne, 
der giver dig stemmer. kom ud på gader 

og stræder, gå dør-til-dør, besøg byfester, 
idrætsforeninger, virksomheder. valgkam-

pen starter ikke tre uger før kommunal-
valget. den starter nu.  

Brug www.kampagnemotor.dk og lav dine 
tryksager nemt og hurtigt - og brug i 
stedet tiden på dem, der skal give 

dig stemmer: vælgerne. 

tre ting, du som kandidat skal gøre nu, hvis du ikke allerede er i gang: 

disse tryksager kan 
du nemt lave på 
www.kampagnemotor.dk
•  valgplakater   
•  visitkort
• postkort
• Flyers
• roll ups 
• kuverter
• Brevpapir
• Foldere (a5, m65 med mere)
alle har adgang til hjemmesiden. 
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revidering af partiets udseende:

Fem forbedringer af 
partiets visuelle identitet
som et led i kampagneforberedelserne til kom-
munalvalget har partiets visuelle identitet fået 
en mindre ansigtsløftning. politisk Horisont giver 
her en kort guide til forbedringer i det nye look.

et folkeligt logo
”vi tager Folkepartiet tilbage” - Én af de små 
ændringer, vi foretager, er at tage vores fulde 
navn tilbage. Fremover skal vi omtales som “det 
konservative Folkeparti”,  for vi er et folkeligt 
parti, og det må danmark ikke være i tvivl om. 
medierne kalder os ofte meget ”de konserva-
tive.” men ingen skal sige ”de” til os længere. 
derfor skal vi altid selv omtale partiet som det 
konservative Folkeparti i både skrift og tale.   
   samtidig er vores kendte logo, det ikoniske C 
blevet udsat for en mindre “tuning”. grundfor-
men er uforandret, så nu det fremstår mere 
enkelt og kraftfuldt. det er blevet nemmere at 
arbejde i forskellige størrelser.  det ”gamle” logo 
er stadig tilladt på eksisterende materialer. 

en lettere skrifttype

Flere farver på paletten
vi indfører flere farver på paletten. udover den primære mørkegrønne farve, som vi kender 
den, har vi i fremtiden mulighed for at anvende en sekundær farvepalette, som består af 
fire stærke og klare farver. de sekundære farver anvendes på diverse tryksager såsom 
annoncer, plakater og flyers som spotfarver.

Farverne anvendes primært for at få nøgleord til at fremstå mere tydeligt og har til formål 
at skabe kontrast og synlighed og vise et mere farverigt folkeparti. i designmanualen kan 
det ses, hvordan farverne skal bruges.

plakatbilleder har det med at blive for 
poleret. den nye fotostil gør det lettere at 
tage et godt billede i øjenhøjde.  på bille-
derne skal den portrætterede altid virke 
aktiv, smilende og afslappet. Fremover 
anvender mænd aldrig slips på portrætter, 
for vi er mere uformelle og mindre tilknap-
pede, end vælgerne tror. vi skal sikre, at 

vælgerne opfatter os som imødekommende 
med en bred folkelig appeal – ligesom vi ser 
os selv.
   Billederne tages i øjenhøjde, da det 
udstråler en større imødekommenhed – 
ligesom billederne er i sort/hvid, da det er 
enormt nemt at få til at se godt ud for de 
fleste kandidater. 

Nutidigt sprogbrug
det konservative Folkeparti er et traditionsrigt 
parti med dybe rødder i dansk kultur. men det 
er vigtigt, at vi rammer tidsånden - også når vi 
kommunikerer. derfor bruger ingen længere “vor” 
men “vores”. vi er “du’s” ikke “de’s” og i det hele 
taget skal vi gøre, hvad vi kan for at bruge et 
sprog, som er nutidigt. det skal ikke være ungt 
eller for den sags skyld specielt moderne, men 
nutidigt både i ordvalg og staveform.

Calibri CaliBri
CalibriCalibri

Fremover skal typografien ”Calibri” 
anvendes til både overskrifter, mellemru-
brikker og brødtekster. det er en elegant, 
klassisk og letlæselig skrifttype, der 
fungerer optimalt både på tryk og i elektro-
niske medier.
samtidig er Calibri standardskrift i 
microsoft office både på Windows og på 

apple styresystemer. 
det betyder, at skriften altid er tilgængelig. 
Calibri fungerer fint både for professionelle 
layoutere og privatpersoner i modsætning 
til den nuværende skrifttype ”max tF”, som 
var blevet for svær at bruge på hjemme-
pc’en og på apples produkter. 

primær farve

sekundære farver

Mørkegrøn

orange blå lyse-
grøn

lilla

portrætfotos i øjenhøjde

den konservative værktøjskasse

sådan kommer du i gang
www.konsdesign.dk – på siden ligger logopakke, 
designmanual og indesign-skabeloner, så fx pro-
fessionelle grafikere kan komme hurtigt i gang 
med at arbejde med designet.

www.kampagnemotor.dk 
– online værktøj til at lave dine egne tryksager 
uden den store viden om design. 
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projekt tanzaniatekst ida ruge-andersen friis foto rolf aagaard-svendsen

ocialisterne (CCM) har siden uafhængigheden i 1961 
styret landet med hård hånd, men efter genindførslen af 
flerpartisystemet for godt 20 år siden er Konservatives 
søsterparti CHADEMA vokset og er nu det største oppo-
sitionsparti med reel mulighed for at true socialisterne.

 Sammen med det liberale parti CUF er CHADEMA 
(Partiet for Demokrati og Udvikling) det eneste mulige 
alternativ til socialistregeringen, men det kræver en 

professionalisering af partiet, hvis det skal lykkes at vinde lokalvalgene 
i 2014 og parlamentsvalget året efter. Og her kommer det danske sø-
sterparti ind i billedet med et demokratiprojektet, der skal gøre 
CHADEMA i stand til at tage kampen op med socialisterne ved de 
kommende valg. Især kvinderne og de unge skal have bedre mulighed 
for indflydelse, hvis det skal lykkes. 

Demokratiprojektet finder sted i regi af det danske Institut for fler-
partisamarbejde (DIPD), der blev oprettet i 2010 af Folketinget for at 
fremme demokratiudviklingen i udviklingslande. I en treårlig periode er 
der årligt afsat 10 millioner kroner til søsterpartiprojekter, hvor hvert 
parti skal finde en lokal samarbejdspartner. For Det Konservative Fol-
keparti var valget let efter mangeårige og gode kontakter til CHADEMA 
og en lang dansk tradition for udviklingsarbejde i landet.

Faktisk er Tanzania et af de få lande i Afrika, som har givet kvinderne 
mulighed for at deltage i de politiske beslutningsprocesser, og med over 
30 procent af pladserne i parlamentet er de relativt godt repræsenteret. 
Men og der er et men. Det skyldes udelukkende, at der er oprettet 
særlige sæder til kvinderne, mens kun meget få kvinder er valgt 
direkte i en valgkreds. Særligt i landdistrikterne og Zanzibar fastlåses 
kvinderne stadig i kulturelle og religiøse traditioner og har generelt 
langt færre muligheder end mænd – såvel uddannelsesmæssigt som 

Det konservative Folkeparti kan måske være med til at bryde over 

50 års socialistisk styre i tanzania

Forventede resultater
Forventningen er, at man gennem projektet vil 
opnå følgende resultater
•  at hhv. ungdoms- og kvindefløjen er blevet 

mere professionelt organiseret, fra græsrød-
derne til topledelsen

•  at have flere kompetente ledere i BaWaCHa og 
BaviCHa på alle niveauer, som har et godt 
kendskab til partiets filosofi, politik og strategier

•  at have en gruppe af velorganiserede, informe-
rede og velforberedte kandidater op til valgene 
i 2014 og 2015

•  at have en velformuleret lokal dagsorden, som 
slår igennem i lokale medier

•  at have en gruppe af trænere og relevante ud-
dannelsesmanualer, som partiet løbende kan 
trække på

den danske styrekomite består af det kon-
servative Folkepartis internationale udvalg
rolf aagaard-svendsen (formand)
per stig møller (mF og tidligere udenrigsminister)
Helle sjelle (tidligere mF og ordfører for udviklingspolitik)
lisbeth sejer gøtzsche (ku)
mikkel Wrang (ks)
eva møller (FoF)

økonomisk. Samtidig er arbejdsløsheden – ikke mindst blandt de unge 
– stigende, hvilket fører til stigende politiske spændinger og manglende 
tro på fremtiden.

Behovet er derfor stort for, at netop unge og kvinder kommer til orde, 
og projektet med at fremme deres deltagelse i partipolitik i samarbejde 
med det danske søsterparti handler mere konkret om at strømline hen-
holdsvis kvindefløjen (BAWACHA) og ungdomsfløjen (BAVICHA). 
CHADEMAs ideologi ligger tæt op af Det Konservative Folkeparti med 
fokus på fri markedsøkonomi, forbedring af den enkeltes rettigheder, 
familien som den vigtigste grundsten i samfundet, ansvarlighed og be-
skyttelse af naturlige ressource til gavn for befolkningen.

Konservatives partisekretær Martin Dahl har stået for den indleden-
de kontakt til søsterpartiet om projektet, og efterfølgende har de to 
medlemmer af styregruppen Rolf Aaggard-Svendsen og Helle Sjelle 
været i Dar Es Salaam for at undersøge samarbejdsmuligheder og 
sætte projektet i gang. Planen er at uddanne 10.000 kvinder og 10.000 
unge – og holde en række dialogmøder med dansk deltagelse, ligesom 
tre repræsentanter fra CHADEMA kommer til Danmark i forbindelse 
med kommunalvalget.

styregruppen var i dar es salaam 
for at undersøge samarbejdsmulig-
heder og sætte projektet i gang.
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start MeD   
hjertet og lyt
propagandamaskinen er kørt i garagen i Region Syddanmark. Den personlige kontakt, 

dialogen og lysten til at høre borgernes tanker og ønsker er i centrum, når Det Konservative 

Folkepartis spidskandidat Lasse Krull til september for alvor indleder valgkampen forud for 

regionsvalget den 19. november. 

lasse krull har fart på sin 
politiske karriere, men flere 
gange om ugen skal der være 
plads til at løbe en tur.
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p til regionsvalget i 2009 
besøgte Lasse Krull 
15.000 husstande – og fik 
12.000 stemmer. Målet er 
mindst det samme denne 
gang, og den konservative 
formand for regionens 

udvalg for Regional Udvikling er ikke et 
sekund i tvivl. Den absolut bedste måde at 
føre valgkamp på er at gå fra hus til hus, og 
nærværet i mødet mellem borger og politiker 
er altafgørende, pointerer Lasse Krull, der dog 
også har masser af mere traditionel valgkamp 
klar. 

”Vi nedtoner den konservative propaganda, 
når vi går dør-til-dør. I stedet for at fortælle 
borgerne, hvordan alting skal løses, lytter vi 
til, hvad de har af behov og tanker om 
fremtiden her i regionen. Det er egentlig 
ganske banalt. Umiddelbart er regionen en 
meget fjern størrelse, men hvis man giver sig 
tid til at høre på folk, bliver det meget hurtigt 
nærværende. Og borgerne kommer med 
masser af gode input. For eksempel har vi på 
konservativt initiativ fået etableret et 
forgrenet net af hjertestartere i regionen – 
netop på opfordring fra en vælger,” siger 
Lasse Krull. 

den åbne dørs politik 
Umiddelbart var han skeptisk over for ideen 
med at gå dør-til-dør og anså det for at være 
noget grænseoverskridende sådan at troppe 
op foran folks hoveddør med sine politiske 
budskaber. Men den frygt blev hurtig manet i 
jorden. 

”Vi mødte stort set ingen negative reaktio-
ner. Når vi kommer til folks trappesten på den 
måde, er mødet naturligvis helt på deres be-
tingelser. Med nogen bliver det derfor ganske 
kortvarigt, mens andre gerne vil fortælle om, 
hvad de gør sig af overvejelser og bekymrin-
ger. Faktisk virker de fleste glade for, at man 
som politiker viser ansigt og tør tage dialogen. 
I virkeligheden er det mindst ligeså meget din 
person som din politik, du markedsfører og 
bliver vurderet på,” siger Lasse Krull. 

Når der bliver ringet på døren, har kun de 

færreste umiddelbart regionens opgaver og 
udvikling i tankerne. Men faktisk har de be-
slutninger, der tages i regionen, stor 
betydning for familiernes dagligdag. Et 
eksempel er den aktuelle lægekonflikten, som 
tydelig illustrerer, at regionen lever og tager 
beslutning med indflydelse på vores alles 
hverdag. Og at det langtfra er ligegyldigt, 
hvilket politisk ståsted de folkevalgte regions-
medlemmer har, pointerer Lasse Krull. 

”Se på konflikten mellem lægerne og regio-

nerne. For mange som eksempelvis regions-
formand Bent Hansen fra Socialdemokraterne 
er det ren ideologi at være imod privat initiativ 
på sundhedsområdet. Og det gælder uanset 
om det handler om privathospitaler eller pri-
vatpraktiserende læger. Så er det parate til at 
ødelægge familielægen og et system, der 
fungerer super effektivt og væsentlig billigere 
end i mange andre europæiske lande. Det er 
ufatteligt uheldigt, hvis det lykkes, ” siger 
Lasse Krull. 

vækst og arbejdspladser efterlyses
I kroner og øre, og formentlig også i vælgernes 
bevidsthed, er sundhedsvæsenet og driften 
af sygehusene regionernes største opgave. 
Men med vedtagne og konkrete planer om 
fem akutsygehuse i regionen og et nyt uni-
versitetshospital i Odense i støbeskeen ser 
Lasse Krull region Syddanmarks vigtigste ud-
fordring et helt andet sted. 

”På sygehusområdet er tingene faldet på 
plads. Den politiske kamp kommer til at handle 
om, hvordan vi får skaffet vækst og arbejds-
pladser tilbage til regionen. Traditionelt har vi 
haft rigtig mange store industrikoncerner 
som eksempelvis Lindø, og derfor har vi også 
under krisen mistet relativt flere industriar-
bejdspladser og skabt relativt færre nye end 
resten af landet. Den helt store opgave er at 
bistå med at få de arbejdspladser tilbage – det 
er især de små og mellemstore virksomheder, 
som skal trække den vækst,” siger Lasse Krull. 

Intentioner om at nedlægge regionerne er 
ikke et trumfkort, Lasse Krull trækker, når 
han møder vælgerne dør-til-dør. Omvendt 
hæmmer det heller ikke valgchancerne at 
præsentere et parti, der helst så regionerne 
nedlagt, vurderer han.

død over regionen
”Det er ikke noget, der optager vælgerne, og 
selv har jeg et helt lavpraktisk forhold til 
spørgsmålet om regionernes overlevelse. Nu 
er de er her, og så er opgaven at få dem til at 
fungere bedst muligt. Jeg nærer ingen dyb 
kærlighed til konstruktionen. Omvendt har 
jeg heller ikke set noget overbevisende bud 

på, hvad der skal erstatte dem. For mig er det 
vigtigste indholdet frem for strukturen. Så 
indtil vi finder på noget bedre, bruger jeg al 
min energi på at få truffet de rigtige beslut-
ninger,” siger Lasse Krull. 

Det uhøjtidelige forhold til den politiske vir-
keligheden har kendetegnet Lasse Krull, siden 
han som kun 14-årig meldte sig ind i KU. Så 
længe han husker tilbage, har interessen for 
politik domineret. Og selv om politiske diskus-
sioner langt fra var hverdag ved spisebordet i 

hjemmet på Ærø, var Lasse Krull tidligt aktiv i 
elevrådet på Marstal Skole. At det blev Kon-
servative, der fik glæde af det unge talent, 
kan partiet takke tidligere statsminister Paul 
Schlüter for.

”Han var og er et stort idol. Som politiker var 
han pragmatisk. Det har jeg lært af. 
Flammende politiske taler kan være fine nok. 
Men når der skal træffes beslutninger, 
handler det ofte om, at man kan samarbejde 
på tværs af partipolitik. Det ser jeg som en po-
litikers forpligtelse,” siger Lasse Krull. 

Brug kræfterne bedre 
Det Konservative Folkeparti har i dag fire 
medlemmer af regionsrådet og Lasse Krull 
tøver ikke med at betegne listen til det 
kommende valg for superstærk. 

”Vi har kandidater fra hele området, hvilket 
synliggøres på stemmelisten ved at tilføje 
hjemkommunen efter navnet, så regionen 
bliver mere nærværende for folk. Og kandida-
terne har erfaring fra såvel regional som kom-
munalpolitik og erhvervslivet. Vi er meget 
fortrøstningsfulde. Jeg har opsparet en del 
ferie, så jeg regner med for alvor at gå i gang 
med valgkampen til september. Så er fuld 
skrue på hele ugen. Vi skal nok få et godt 
valg,” siger Lasse Krull.

Efter mange år ansættelse i bankverdenen 
ernærer han sig som selvstændig finansiel 

rådgiver, hvilket giver den 
optimale fleksibilitet i 
forhold til at planlægge sin 
egen valgkamp. Her 
kommer partiets 
manglende volumen i de 
nationale meningsmålinger 
måske nok til at skygge i 

den regionale valgkamp. Men det bliver kun 
marginalt, vurderer Lasse Krull. 

”Jeg tror, at procentdiskussionen fylder 
mest i vores egne hoveder. Det er ikke noget, 
vælgerne lokalt går voldsomt op i. Her er det 
den faktiske indsats og de konkrete personer 
på listen, der betyder noget. Internt er vi 
supergode til at køre krisen op og os selv ned i 
stedet for at koncentrere kræfterne om at 
komme ud, møde vælgerne og høre, hvad de 
mener, der skal gøres anderledes.”

“vi nedtoner den konservative propaganda, når vi går 
dør-til-dør. i stedet for at fortælle borgerne, hvordan 
alting skal løses, lytter vi til, hvad de har af behov og 
tanker om fremtiden her i regionen.”

mød vælgerne på deres hjemmebane og lyt til 
deres forventninger. det er filosofien bag lasse 
krulls dør-til-dørkampagne.
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Den 33-årige bachelor i 
sprog og økonomi, der netop 
er optaget i partiets talent-
program, er engageret i 
politik. Meget engageret. Fa-
milieliv og fritid adskilles 
ikke fra hverdagen i byråds-

salen og de mange forskellige udvalg, hun 
sidder i. For Tine Roos Nørgaard hænger 
tingene sammen. 

Forude venter hendes tredje kommunal-
valg. Forberedelserne er i fuld gang. Tine Ross 
Nørgaard har allerede mange overvejelser om 
samarbejde, kampagner og budskaber.  Og så 
forventer hun sig meget af talentprogrammet. 

”Jeg har ret høje forventninger. Dels i 
forhold til min personlige udvikling igennem 
de næste 1½ år, men også i forhold til at blive 

mere afklaret og målrettet. Samtidig er det en 
gave at få lejlighed til at bruge så meget tid 
sammen med fantastisk dygtige mennesker, 
der også arbejder for at sikre Det Konservative 
Folkeparti indflydelse på alle niveauer,” siger 
Tine Roos Nørgaard. 

mindre pæn pige 
Talentprogrammet er en enestående 
mulighed for at finde helt ind til styrkerne i 
det politiske engagement.  Men programmet 
er også retningsgivende for, hvad hun skal 
arbejde mere med. 

”Jeg er stærk i mit ambitionsniveau og i mit 
engagement. Jeg er generelt åben og interes-
seret. Men jeg skal også arbejde mere med min 
langsigtede planlægning – og i mindre grad 
være ”den pæne pige i klassen”. Heldigvis 
byder min personprofil ikke på overraskelser. 
Talentprogrammets tests viste styrker og ud-
fordringer ,  jeg kender til, og som jeg allerede 
har fokus på. Nu bliver det til gengæld med 
gode værktøjer i ryggen", siger Tine Roos 
Nørgaard. 

grænser allerede flyttet 
”Det har været udfordrende og overvældende 
i forhold til de opgaver, vi som talenter bliver 
kastet ud i. Men også fordi jeg er blevet 
tvunget til at stoppe op og forholde mig til, 
hvilke politiske og personlige målsætninger, 
jeg arbejder for at nå. Det er ikke alene et 
spørgsmål om at tillære sig en række 
værktøjer. Det er også en personlig udvik-
lingsproces. Det kan da meget nemt være 
grænseoverskridende. Specielt når jeg 
kommer til at sidde over for min mentor og 
coach, Tom Behnke, hvor jeg skal fortælle om 
min personprofil, prioriteringer, måder at 
agere på, målsætninger osv. osv. Talentpro-

Familiepolitik 
i centrum
tine ross Nørgaard har en hjertesag. Familierne skal have de 
bedste muligheder for selv at tilrettelægge deres hverdag. Det er 
vigtigt, at familieliv, arbejdsliv og fritidsliv hænger sammen. Det 
har hun kæmpet for i snart otte år som medlem af kommunalbe-
styrelsen i Kolding. Og familierne er stadig i centrum, når Tine 
Roos Nørgaard til efteråret stiller op til kommunalvalget som 
nummer to på den konservative liste. 

grammet har samlet set givet mig en række 
værktøjer til at sikre det udviklingsfokus. 
Forløbet har absolut været positivt, og jeg 
glæder mig meget til det videre arbejde,” siger 
Tine Roos Nørgaard.  

valgkamp før jul 
De nyvundne erfaringer skal bruges i den 
kommende valgkamp, hvor Tine Roos 
Nørgaard ser frem til at samarbejde med sin 
gode kollega Knud Erik Langhoff, som 
samtidig er den konservative borgmesterkan-
didat i Kolding.  

”Forberedelserne til kommunalvalget har 
stået på rigtig længe, siger Tine Roos Nørgaard 
og fremhæver, at for den konservative gruppe 
i Kolding, har valgkampen været i gang siden 
før jul. 

”Ved sidste kommunalvalg fik vi endelig 
borgerligt flertal efter 47 år med socialdemo-
kratisk styre. Det i sig selv har været en 
spændende opgave at løfte. Vores klare mål er 
at holde fast i et borgerligt styre med stærk 
konservativ indflydelse, og det har vi jo 
arbejdet hårdt med siden sidste valg. Men 
ellers er der jo en lang række både praktiske 
og strategiske træk, der skal falde på plads. I 
Kolding har byrådsgruppen og vælgerfor-
eningen besluttet at føre en fælles valgkamp 
for borgmesterkandidaten, Knud Erik 
Langhoff, og mig som nummer  to på listen. 
Det betyder, at jeg er med inde over en lang 
række beslutninger, men skal så selvfølgelig 
også levere i forhold til indsats og engage-
ment. Men det fungerer rigtig fint, og i et godt 
samarbejde med vælgerforening og Knud 
Erik,” siger Tine Roos Nørgaard.

Tine og Knud Eriks fælles valgkamp vidner 
om, at man som makkerpar kan stå meget 
stærkere. Og i den sammenhæng skelner de 
ikke så meget til, hvem der er nummer et eller 
to på listen.  Det giver dem en god platform til 
valgkampen. For dem er mødet med vælgerne 
blevet til en hverdags begivenhed, og ikke blot 
noget man sætter i værk i ugerne op til valget.  
Konservative er hver 1. lørdag i måneden at se 
og finde i bymidten, hvor de har mødt og talt 
med borgerne i Kolding. Heriblandt med det 
klare budskab, at familierne er i centrum for 
Tine Roos Nørgaard. 

mor og politiker 
”Knud Erik og jeg har brugt rigtig lang tid på at 
udvælge både målgrupper og mærkesager til 
vores fælles valgkamp. Der er jo mange steder, 
hvor vi gør god konservativ politik gældende. 
Men når vi vælger områder ud, så er det også 
der, hvor vi har størst indsigt og troværdig-
hed. Jeg er 33, er gift og mor til Jonas på 7 og 
Sarah og William på 4.  Samtidig er jeg formand 
for Socialudvalget, næstformand i børneud-
valget og medlem af henholdsvis uddannel-
ses-, arbejdsmarkeds- og sundhedsudvalge-
ne. Derfor er det også helt naturligt for mig at 
fokusere på ordentlige forhold for børnefami-
lierne. Jeg kæmper for familiernes ret til selv 
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For Frank Borch-olsen er politik først og 
fremmest hårdt arbejde.  men uden sammen-
hold kommer man ikke langt. det er 
budskaber og leveregler, som også gennemsy-
rer hans daglige arbejde i silkeborg Byråd. 
allerede nu fylder kommunalvalget en hel 
del, og her kan talentprogrammet blive en 
støtte og et godt redskab i en vigtig periode, 
vurderer han. 

”talentprogrammet kan klæde mig godt 
på, så jeg kan gøre en forskel for det konser-
vative Folkeparti. Nu er talentprogrammet jo 
langt fra et envejsprogram, så mine forventer 
til mig selv, er, at jeg kan leve op til den aner-
kendelse, jeg har fået ved at blive udpeget til 
dette program. det bliver således et såvel 
utroligt spændende som hårdt arbejde -  lidt 
ligesom det gør for vores parti de kommende 
år, ” siger Frank Borch-olsen.

og hårdt arbejde venter også, når dagligda-
gen snart står på intens valgkamp om 
pladserne i silkeborg Byråd – og ikke mindst i 
kampen om borgmesterposten. 

”Forberedelsen er jo allerede i fuld gang. 
som spids- og borgmesterkandidat er det 
vigtigt for mig, at jeg har hele kandidatholdet 
med. i øjeblikket bliver tiden brugt på et 
fælles partiprogram og en handlingsplan for, 
hvordan vi vinder kv2013 som et samlet hold 
– ingen vinder valg alene! derudover har jeg 
et politisk arbejde, som skal gøres færdigt 
som udvalgsformand i silkeborg Byråd, ” siger 
Frank Borch-olsen.

klare mærkesager og budskaber bliver 

bærende for, at valgkampen afvikles optimalt, 
pointerer han og peger på, at silkeborg 
kommune er under pres som vækstkommu-
ne. Byrådet har derfor udarbejdet en ambitiøs 
og omfattende udviklingsstrategi for den 
kommende valgperiode.

”lokalt tror jeg, at denne bliver et omdrej-
ningspunkt i sin helhed og som enkelt 
elementer i den kommende valgkamp. 
derudover bliver økonomi et naturligt emne. 
kommunerne må indstille sig på nulvækst, og 
der er derfor behov for benhårde prioriterin-
ger, lokale reformer og effektiviseringer for de 
kommende byråd i såvel silkeborg som resten 
af danmark, ” siger Frank Borch-olsen.

en af mærkesagerne er den ansvarlige 
familie. man skal tage ansvar for sig selv, og 
samtidigt være med til yde sit bidrag til det 
fællesskab, som familien er en del af, under-
streger den konservative borgmesterkandi-
dat.

”i dag har den moderne familie mange am-
bitioner. vi vil ha’ en god uddannelse, have et 
spændende job, gode rammer for vores børn 
og samtidigt et godt familieliv. det er der ikke 
noget galt i, men det forpligter både for 
familien og kommunen, som begge skal have 
evnen til at være visionær, fleksibel og evnen 
til at tilpasse sig den moderne verden, vi alle 
er en del af. og kan kommunerne sætte 
rammerne for dette, så er det os som borgere, 
der har ansvaret for, at indholdet bliver så 
optimalt som muligt.”

at tilrettelægge hverdagen, både når det 
gælder fleksible pasningsmuligheder, en or-
dentligt og fleksibel folkeskole – og ikke 
mindst retten til selv at vælge fritidslivet til og 
fra,” siger Tine Roos Nørgaard. 

 Men forholdene for børnefamilierne er ikke 
udvalgt specifikt i forhold til valgkampen, un-
derstreger hun. 

”Det kæmper jeg for hver dag – det har jeg 
haft fokus på i de snart 8 år, jeg har siddet i 
byrådet i Kolding for Det Konservative Folke-
parti, ” siger Tine Roos Nørgaard.

konservativ balance
Et parti, som Tine i øvrigt står bag i medgang 
og i modgang. 

”Jeg har til tider fået tilbud fra partier om 
medlemskab og gode poster. Og jo, det er da 
smigrende. Men jeg er konservativ, både når 
det går op og ned. Og det er jeg, fordi Det Kon-
servative Folkeparti er det eneste parti, der 
har formået at skabe en balance imellem den 
personlige frihed og det personlige ansvar. Vi 
har til opgave at sikre så stor personlig frihed, 
at alle har mulighed for at bruge deres res-
sourcer og udvikle deres potentialer. Men vi 
har også til opgave at sikre et samfund, der 
giver en støttende hånd til de, der har brug for 
det. Og den balance kan jeg ikke finde hos 
andre partier. Det er det jeg arbejder for som 
byrådsmedlem, som folketingskandidat og 
som konservativ. Og derfor skal man selvføl-
gelig stemme på Det Konservative Folkeparti,” 
siger Tine Roos Nørgaard og understreger, at 
hun i det daglige gør meget for at komme ud 
med sine budskaber, hvad enten det er via 
læserbrev, eller på de elektroniske medier. 

til valg på facebook
”Man kommer ikke uden om de sociale medier 
i den politiske hverdag i dag. Jeg har en privat, 
men åben profil på facebook, jeg bruger som 
platform for både at fortælle om mig som 
person, men selvfølgelig også om mit politiske 
liv. Jeg er ved at få stykket en hjemmeside 
sammen, men det bliver helt klart primært 
min facebookprofil, jeg vil bruge mest. Det er 
jo dejligt nemt og tilgængeligt at formidle høj-
aktuelle budskaber – og med direkte respons 
fra modtageren,” fastslår hun. 

Politik er en stor del af Tines hverdag, men 
er der også plads til andet?  

”Jeg bruger rigtig meget tid på politik. Langt 
det meste af min tid. Men udover politik, talent-
program mv. finder jeg også lidt tid til at løbe 
sammen med en gruppe af brugere og frivillige 
fra det sociale værested ”Folkekøkkenet” i 
Kolding. Jeg er også formand for børnehavens 
forældrebestyrelse, jeg har et drivhus ungerne, 
og jeg går helhjertet op i (nogle mest når der skal 
høstes og spises…) Så det er da muligt at finde 
plads til en smule ved siden af de politiske, men 
ikke meget. Som aktiv i politik er det lige så 
naturligt at blive kontaktet søndag kl. 18 som 
onsdag formiddag eller fredag aften. Og det er 
helt fint, for det er det, vi er her for.”

det gælder om at stå sammen. såvel i lokalpolitik som på landsplan. og så er det hårdt 
arbejde at nå sine mål. For Frank Borch-olsen, der netop er blevet optaget i partiets ta-
lentprogram, er målet klart. Han går efter borgmesterposten i silkeborg til november, og 
forberedelserne til valgkampen er godt i gang. skal det lykkes at få konservativ fremgang, 
er holdånd helt afgørende. ingen vinder valg alene, pointerer borgmesterkandidaten, 
der har den ansvarlige familie som en af sine politiske mærkesager. 

Fremgang kræver sammenhold og hårdt arbejde 
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den norske succes 

øyre er og skal være best på valgkamp! Vi gjør det bra fordi 
Høyre gjør det bra - det er bare vi som avgjør om det fortset-
ter! ”Sådan lyder overskriften i et internt oplæg, som de 
ledende kampagnemedarbejdere i disse måneder afholder 
over hele Norge for at uddanne frivillige aktive i Høyres 

valgkampsteknikker frem mod stortingsvalget den 9. september 2013. 
Et valg, der kan vise sig at blive historisk for Høyre med aktuelle 32 % 
tilslutning i  meningsmålingerne og dermed udsigt til at blive Norges 
største parti – indtage og statsministerposten. 

    Men hvad er baggrunden for den aktuelle succes og den fremgang, 
som Høyre under ledelse af Erna Solberg har oplevet over de seneste år. 
For at finde svaret skal vi tilbage til 2005, hvor Høyre opnåede det 
dårligste resultat ved et stortingsvalg siden 1945. Det var med nytil-
trådte Erna Solberg som leder, hvor partiet opnåede kun 14.1 procent af 
stemmerne. Det blev betragtet som et alvorligt nederlag, og en ny 
strategi blev lagt, der førte frem til 17,2 % af stemmerne ved stortings-
valget i 2009, og nu aktuelt et gennemsnit på 32 % i meningsmålin-
gerne, næsten en fordobling. 

Høyre går ud og møder vælgerne
Den nye strategi blev udviklet af Erna Solberg selv og hendes nærmeste 
rådgivere, og den er så god, at ingen kan slå den og ingen kan kopiere 

den. Det mener man i hvert fald i Høyre, og her er 
nøglen måske til en del af succesen. 

   Selvtilliden er bevidst meget høj, og man 
arbejder i Høyres kampagneorganisation hele 
tiden med at øge selvtilliden og indprente de 
aktive og frivillige, at Høyre er de bedste til at 

føre valgkamp, og at den enkelte aktivists indsats gør en meget stor 
forskel. Det kombineret med et stærkt fokus på fire politikområder, som 
man har holdt fast i siden 2005, uanset om det har været til lokale, 
regionale eller landsdækkende valg; Øget faglighed i skolen, kvalitet og 
valgfrihed i sundhedsvæsenet, hurtigere udbygning af veje og kollektiv 
trafik og skabelsen af trygge arbejdspladser. Disse fire politikområder 
er dem, som Høyres tusindvis af aktive går ud og taler med de norske 
vælgere om i et direkte møde. Og det direkte møde med vælgerne er en 
lige så vigtig del af strategien, som politikken. Høyre har erkendt, at 
man ikke kan købe sig til vælgernes gunst, men ved at tale om egen 
politik frem for at kritisere de andre, tale om mennesker – ikke milliar-
der - og tale om rigtige løsninger på virkelige problemer for rigtige 
mennesker kan man få vælgerne i tale. 

Nyt fokus for at kunne vokse
Høyre har med andre ord bevæget sig ”ned” til vælgerne, trukket mod 
midten og bredt sig udover det politiske landskab. Partiet har måttet 
forandre fokus for at kunne vokse sig større. De er blevet mere folkelige 
og joviale, og det indebærer også, at Høyre nu taler om velfærdsstaten 
med den største selvfølgelighed. Partiets ledelse har erkendt, at den 
nye målgruppe ”de fleste vælgere” først og fremmest ønsker bedre sy-
gehustilbud, trygge arbejdspladser og ældreomsorg, ikke lavere skatter. 

Norge ser 
mod Høyre

"
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•  tale om egne og bedre løsninger - fremfor 
at kritisere andre

• tale om mennesker - ikke milliarder 
•  skabe løsninger på virkelige problemer for 

virkelige mennesker
• det bredest mulige borgerlige samarbejde
• valget vindes i mødet med mennesker 
•  angreb skal besvares effektivt og med et 

glimt i øjet

resultaterne fra fokusgrupperne gav os nogle klare retningslinjer for vores 
kommunikation, når det gælder om at nå frem til vores eksisterende og po-
tentielle vælgere. uanset partipræference var der nogle vigtige resultater, 
der kom tydeligt frem. 
• vi skal være enklere i formen
• vi skal fremstå som varmere og mere positive
• vi skal fokusere mere på egen politik
• vi skal vise, at vi ser fremad
• vi skal ud og møde vælgerne, de ønsker at tale med os. 
direkte vælgerkontakt er derfor den bedste måde at tale med vores 
målgruppe på. 

Høyres løfte til vælgerne er, og man ønsker en høj troværdighed på 
dette, at det i 2013 er de borgerlige partier, der er de rette til at videre-
føre velfærdssamfundet. Hvem der oprindelig stod på arbejdsgivernes 
side, og hvem som kæmpede for arbejdernes rettigheder, er ikke 
længere relevant. 

400.000 husbesøg 
Strategien fungerer og skal videreføres. Kommunevalget i 2011 gjorde 
Høyre til vinder med en fremgang på 8 procentpoint. Partiet vandt i 
store byer som Oslo, Tromsø, Stavanger og Bergen og står som nævnt i 
indledningen med historisk gode meningsmålinger. Et fortsat fokus på 
de fire politikområder, en varm og positiv kommunikation og så vil 
Høyre tale med flere vælgere end nogensinde før. Det er målet at nå 
400.000 husbesøg på ca. 150 dage, som der i skrivende stund er til 
valgdagen, under parolen – Just Do it!   

   Erkendelsen er, at styrken ikke ligger i pengepungen, men i det 
enkelte medlems, den enkelte frivilliges indsats. Med en aktiv og 
målrettet hvervekampagne, der involverer alle medlemmer, (hvert 
medlem er blevet bedt om at hverve et nyt medlem) har partiet næsten 
fordoblet medlemstallet og står derfor endnu stærkere rustet til slut-
kampagnen frem til valgaftenen. 

din indsats afgør valget
Så for at opsummere den kampagnemæssige indsats så har partiet 
flyttet fokus fra de traditionelle betalte avisannoncer, hjemmesidere-
klamer og billboards i gadebilledet til en langt mere målrettet og direkte 
vælgerdialog. Budgettet for betalt annoncering er skåret ned til et 
meget lille beløb, og midlerne som Høyre er i stand til at samle ind 

bruges på at uddanne de frivillige i partiets politik, kommunikations-
form og mødet med vælgerne. Fra foråret og frem til valgdagen lægges 
al energi ind i husbesøg, husbesøg, husbesøg og så lidt flere husbesøg. 
De skal have så mange frivillige med som muligt, da det er deres indsats 
,der afgør valget. Hårdt arbejde og vedholdenhed danner grundlaget 
for succesen.  

Mantraet er fortsat, at man skal være bedst til valgkamp, men også at 
valgkamp skal være sjovt og skægt, uanset hvordan meningsmålin-
gerne ser ud.  Det handler om energi og selvtillid. Som de siger i Høyre: 
”Høyre-folk gir aldri opp!” 

uddrag fra Høyres kampagneplan for 
stortingsvalget i 2009 (oversat til dansk)

Høyres strategiske valg 

erna solberg på 
talerstolen ved 
Høyres landsråd i 
maj 2013.

gruppefoto af Høyres 
spidskandidater til 
stortingsvalget.
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Fremgangen fra 2005 til 2013 i meningsmålinger 
og valgresultater taler næsten for sig selv.
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grundlovsmøder 2013 

 HovedstadeN   
Københavns Vælgerforening, Kastellet 15:30 Rasmus jarlov, Borgmesterkandidat for Konservative til Borgerrepræsentation, mads Holger,   
  radiovært og forfatter og jakob Høppermann, formand for Konservativ Ungdom i København 
Hvidovre Vælgerforening, Rytterskolen, 
Hvidovre Kirke 10.00 - 14.00 michael Ziegler. kontakt: faf@mail.dk / 4253100
Gladsaxe Vælgerforening, 
aldershvile Slotspark 14.00-16.00 Lars abel kontakt:Henrik Sørensen 22172806
Taastrup kredsen, Blåkildegård, 
Skolevej 54, 2630 Taastrup 13.30 - 16.30 Borgmester michael Ziegler, Kommunalbestyrelsesmedlem Pia Halling,     
  Folketingskandidat Kurt Scheelsbeck og Byrådsmedlem Steffen mølgaard Hansen.    
  Kurt Scheelsbeck, kontakt: konservativ@mail.dk / tlf. 21 65 48 59
Vallensbæk vælgerforening, Korsagergård, 
Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk 12.00 - 15.00 mEP Bendt Bendtsen, Borgmester Henrik Rasmussen,      
  Regionsrådsmedlem Nina Berrig og Folketingskandidat Sille Beck-Hansen 
allerød, Vestrehus 15.00 Per Stig møller, mette abildgaard, Erik Lund. kontakt: l.bacher@3450.dk
Helsingør Vælgerforening, 
Hammermøllen Hellebæk 11.00 Borgmesterkandidat Benedikte Kiær. Skuepiller, Instruktør Sofie Stougaard    
  kontakt: Søren R Poulsen, Sorenreinharrdtpoulsen@gmail.com 61 55 66 45
Gribskov Vælgerforening, Stejlepladsen, 
Gilleleje Havn 13.00 Formand Lars Starck, Folketingskandidat Rasmus jarlov, Borgmester jan Ferdinandsen
  Næstformand mads Bodenhoff kontakt: Lars Starck
Hillerød Vælgerforening, Krogvej 11, 
3320 Skævinge 14:00 - 17:00 Tidligere udenrigsminister: Per Stig møller, Folketingskandidat i Nordsjælland: Rasmus jarlov
  Spidskandidat for Konservative i Hillerød: Dorte meldgaard. kontakt: david@tykskov.dk / 4047 5989
Hørsholm og Fredensborg 
vælgerforeninger, jagt- og 
Skovbrugsmuseet, Folehavevej 15, 
2970 Hørsholm 14:00-16:00 Otto Bjørn Christiansen, Formand for Hørsholm Vælgerforening, Folketingskandidat Rasmus jarlov,  
  Borgmester i Hørsholm, morten Slotved, Borgmesterkandidat i Helsingør, Benedikte Kiær og   
  Fredensborg Vælgerforening Formand Keld Scharling. kontakt: René Flatau 40 32 34 35
Furesø og Egedal vælgerforeninger, 
Bådfarten Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 
3500 Værløse 8.30 Borgmesterkandidat i Furesø Susanne mortensen, Byrådskandidat i Egedal Charlotte Haagendrup og  
  Folketingskandidat Lars Carstensen 
Bornholms Vælgerforening, 
Rønnevej 1, 3770 allinge 14.00 Kirstine van Sabben. kontakt: 29252576
Frederiksberg Vælgerforening, 
Pejsesalen, K.B. Hallen, 
Peter Bangs Vej 147 12.00 Borgmester jørgen Glenthøj og partiformand Lars Barfoed. kontakt: 3331 9410
   
 sJællaNd   
Lejre  Vælgerforening, 
Hos Grethe og Peter Saabye, 
Fynsvej 13, 4060 Kirke Såby 15.30 kl. 16.00: Christian Wedell-Neergaard. kl. 16.30: Grethe Saabye. kl. 17.00: michael Ziegler  
  kontakt: Helle Nordfjeld möbius, helle@mobius.by, 22118117
Roskilde Vælgerforening, Hotel Prindsen, 
algade 13, 4000 Roskilde 16.00 Byrådsmedlem og gruppeformand Carsten Wickmann, formand Roskilde KU, martin Lang,   
  regionsrådsmedlem og folketingskandidat Christian Wedell-Neergaard.     
  kontakt: Keld Holm,  tovekeld@webspeed.dk / 46354480
Næstved Vælgerforening, 
Plænen ved den frilagte Suså i Næstved 14.00 kontakt: jesper.gleitze@gmail.com
Kalundborg Vælgerforening, 
Lynggårdsstien 3, 4400 Kalundborg 14.30 - 17.00 Brian mikkelsen. kontakt: Ole Lauritzen, lauritzen@ka-net.dk
Vordingborg Vælgerforening, 
Iselingen Gods, Iselingen 1, 
4760 Vordingborg 09.00 kontakt: annie Holm Pedersen (ahp-vin@nyraad.net) (26844827)
Lolland Vælgerforening, 
Kjærstrup gods, Kjærstrupvej 17, 
4960 Holeby 15.30 15.30 Velkommen – kort V/ Brian Krøyer – efterfulgt af marie Pierre Boel andresen. 16.00 Tale af  
  Borgmesterkandidat, marie Louise Friderichsen. 16.30 Gæstetaler, anders Høiris fra Business LF.
  17.00 Tale af Folketingskandidat, Linda Sommer. kontakt:kroeyers@mail.dk

arraNgør  tid  talere
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Slagelse Vælgerforening, 
Nytorvet, 4200 Slagelse 13.30 - 15.30 Kl.13.30 Velkomst og sang. Kl.13.45 Rune Kristensen (Folketingskandidat). Kl.14.10 Niels jørgensen  
  (Byrådsmedlem). Kl.14.35 Sang/Kaffe/Kage. Kl.1500 Lars Barfoed. Kl.15.30 Slut
  kontakt: Nicki Ottevig, Ottevig@live.dk, 42756622
Sorø Vælgerforening, 
Fuchsia-Drivhuset i akademihaven 14.00 -16.00 Casper Strunge, hovedtaler. Gert jørgensen, borgmesterkandidat & gruppeformand i byrådsgruppen 
  Carsten Seindal Eilertzen, formand for KU Sorø. kontakt: johannes@dahl-lumholt.dk Tlf.: 27201927
Holbæk og Odsherred vælgerforeninger, 
Hotel Højbysø, Ellingebjergvej 1, 
4573 Højby 11.00 - 14.30 Brian mikkelsen, Henrik Larsen, michael Suhr og michael Ziegler. kontakt: ivar@vestmail.dk
De borgerlige partier i Greve/Solrød,
Greve museum, Bækgårdsvej 9, 
2670 Greve 11.00 Brigitte K jerkel, C. Bertel Haarder, V.  Gert Christensen, DF. Villum Christensen, La
  kontakt: henrik.roege@konservative-solrod.dk
   
 syddaNmark   
Konservative i Odense, Eventyrhaven 12.00 - 14.00 Folketingsmedlem Vivi Kier. Rådmand Steen møller. KU-byrådskandidat Kristian Guldfeldt  
  kontakt: wozny@nal-net.dk / 29438139
Sønderborg Vælgerforening, 
Hotel Baltic, Høruphav, 6470 Sydals 15.00 Søren Pape, Byrådskandidaterne. kontakt: kirsten.lyck@bbsyd.dk
Konservative og Venstre 
i Kolding Kommune, Skamlingsbanken 14.00 Folketingsmedlem mike Legarth (K). medlem af EU-parlamentet anne E. jensen (V)
  Byrådsmedlem Knud Erik Langhoff (K). Borgmester jørn Pedersen (V) Carsten johansen
Esbjerg og Tønder Vælgerforeninger,
 Restaurant Kolvig, mellemdammen 13, 
6760 Ribe 14.00 Henrik Vallø, spidskandidat Esbjerg Kommune. Henning Schmidt,     
  spidskandidat Tønder Kommune mike Legarth. kontakt: martinpoulsen64@hotmail.com
Fredericia Vælgerforening, 
madsby Legepark, ved scenen 12:00 - 14:00 mike Legarth, mF. Søren Rix, formand Fredericia Konservative Vælgerforening. 
  kontakt: Torben møller jørgensen, 26748686
Fyns Storkreds, Svanninge Bakker 14.30 - 16.30 Folketingsmedlem mai Henriksen, operachef jesper Buhl og gruppeformand Grete justesen 
Vejle vælgerforening, 
abrahamsens Gård, jelling 14.00 TBa. kontakt: finnkyed@mail.dk
   
 midtJyllaNd   
Silkeborg Vælgerforening, 
Himmelbjerget, v. talerstolen 14.00 Nicolaj Bang. Frank Borch. martin jakobsen. kontakt: bogfred@gmail.com
Viborg Vælgerforening, 
Tjele Gods, Hobro Landevej , 8830  Tjele 12.00 Borgmester Søren Pape m.fl. kontakt: ruby@oncable.dk  /  86600023
Favrskov Vælgerforening, 
Kollerup Gods  Kollerupvej 2 8370 Hadsten 13.00 Niels Christian Selchau-mark. Charlotte Green. 
  kontakt: Knud Boye Nielsen, knudboye@gmail.com  61767170
Skive Vælgerforening, Estvad-Lejren, 
Flyndersøvej 33, 7800 Skive 13.00 - 16.00 SSP-koordinator i Skive Kommune, jan Snejbjerg jensen. Borgmesterkandidat Palle jepsen
  Retspolitisk ordfører, mF, Tom Behnke. Byrådsmedlem Christian Sonne-Schmidt.    
  kontakt: Vælgerforeningsformand Lone Bak-Pedersen, tlf. 20970817/97510817
Århus Vælgerforening, Varna Palæet, 
Ørneredevej 3  8000 aarhus C 11.00 Rådmand marc Perera Christensen og spidskandidat til Regionsvalget Nikolaj Bang. 
   
 NordJyllaNd   
Konservative i Nordjylland, 
Dronninglund Slot 14.00 - 16.00 Lene Espersen, Folketingsmedlem. Per Larsen, Næstformand i Region Nordjylland
  Karsten Frederiksen, Byrådsmedlem i Brønderslev. kontakt: Claus Have (claus.have@mvb.net)
Thisted Vælgerforening, ashøj, Hurup 9.30 Christen Overgaard, Regionrådskandidat. jens Kr. Yde, Spidskandidat ved kommunalvalget  
  kontakt: kr@bbes.dk  

gruNdlovsmøder 
5 JuNi 2013

arraNgør  tid  talere
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raditionen for at fejre Grundlovsdag 
den 5. juni er lige så gammel som 
Grundloven selv – fra 1849. Men i 
tidens løb har fejringen af ”demokra-

tiets festdag”, som vi ofte kalder den, ændret 
indhold og betydning – og så alligevel ikke.

De første år efter Grundlovens indførelse i 
1849 blev den fejret af alle, men med forskel-
lig vægt på indholdet. Konservative kræfter 
stod stærkt på kongens fortsat store politiske 
indflydelse og rolle som samlende kraft, mens 
liberale og bondevenlige så mere på bruddet 
med enevælden og det nationale fællesskab. 
At reelt kun ca. 14 % af befolkningen havde 
stemmeret var endnu ikke det store tema.

Efter den katastrofale krig i 1864 blev 
Grundloven i 1866 revideret i reaktionær 
retning, og i den politiske forfatningskamp i 
de følgende mere end 30 år blev de danske 
partier, aviserne og det politiske liv skabt. En 
ændring af Grundloven, først og fremmest 
med indførelse af parlamentarisme, var selve 
kernen i kampen. Derfor blev Grundlovsdag 
for de fremvoksende partier, Højre, Venstre i 
forskellige grupperinger samt Socialdemokra-
tiet og til sidst Det radikale Venstre den årlige 
markering af kampens betydning og aktuelle 
status.

Grundlovsmøderne blev massemøder, hvor 
titusinder gik i optog for deres parti, men det 

var ikke ligegyldigt hvor eller hvorfor. Højres 
optog i København gik typisk forbi bygninger, 
som var knyttet til kongemagten, mens So-
cialdemokratiets gik gennem arbejderkvarte-
rer og sluttede i fællesmøde på Fælleden. 
Venstre hyldede Frederik 7., ”Grundlovens 
giver”, mens Højre priste Christian 9. og kon-
seilspræsident Estrup. På den måde viste man 
klart, hvor man mente, den bærende kraft i 
samfundet var. Venstre havde endnu kun 
ringe tilslutning i hovedstaden, men holdt til 
gengæld store møder i provinsen. Afgørende 
vigtigt var det at vinde medieslaget, det vil 
sige kunne fremvise 
flotte reportager om 
de tusinder af 
fremmødte og 
strålende taler – ofte 
refereret i fuld længde 
– i de store aviser.

en ”Bastard-Fest-
dag”
Med parlamentaris-
mens indførelse i 1901 
og en ny Grundlov i 
1915, som blandt 
andet gav kvinder 
valgret, var Grundlo-
ven ikke længere 

grundlovsdag 
som samlingspunkt

direkte en del af den politiske kamp. Fejringen 
af den blev derfor mere hvert enkelt partis 
årlige manifestation. Ikke mindst De Konser-
vative beklagede, at Grundlovsdag aldrig blev 
en ”rigtig” nationaldag som 17. maj i Norge: 
”Det er en Bastard-Festdag, som hverken er 
det ene eller det andet”, alene i kraft af, at den 
kun er halv fridag, som Berlingske Tidende 
skrev i 1937. 

Under 2. Verdenskrig blev Grundloven 
brugt som en del af det, som samlede 
Danmark, og opfattelsen af Grundloven var – 
og er – formentlig præcist udtrykt af den kon-
servative Aksel Møller i 1941: ”Naar der har 
været Uenighed om Grundloven, har Stridens 
Genstand været Indretningen – hvor højt til 
Loftet og hvor vidt til Væggene.” Selve opbak-
ningen bag demokratiet var i den forståelse 
bred og massiv. Derfor har det også været 
uhyre svært at få vælgerne til at deltage 
aktivt i grundlovsafstemninger. En ændring i 
1939 blev forkastet på grund af for ringe valg-
deltagelse, og den seneste ændring i 1953 
blev formentlig kun vedtaget på grund af 
ændringen af tronfølgen, så prinsesse 
Margrethe kunne blive monark. De langt mere 
vidtgående ændringer som nedlæggelse af 
Landstinget og parlamentarismens formelle 
indførelse havde næppe trukket folk til.

partiernes festdag
I 1949 havde det officielle Danmark sat alle 
sejl til for at fejre 100-års dagen for Grundlo-
ven. Et kæmpe bogværk, pompøse ceremoni-
er, folkemøder og sågar en spillefilm med alle 
landets bedste skuespillere, ”For Frihed og 
Ret”, blev søsat. Men det meste af det blev en 
kæmpe fiasko, ikke mindst filmen, der blev 
taget af plakaten efter få dage. En statslig nøje 
iscenesat fejring af sig selv og for sig selv trak 
ikke folk til, og er ikke siden blevet forsøgt. 

I stedet er Grundlovsdag siden blevet brugt 
af partierne som en dag, hvor demokratiet 
fejres, men også til at markere nutidige 
politiske standpunkter. Det har naturligvis 
betydet, at deltagerantallet ligger langt under 
de titusinder, som samledes i slutningen af 
1800-tallet, men dagen er fortsat vigtig som 
en dag, hvor de enkelte partier samles om de-
mokratiet, typisk på faste steder i landet. 

af de mere end 1.300 love, vi 
har i danmark, er der én lov, der 
er hævet over alle de andre, 
nemlig grundloven.
grundloven er danmarks forfat-
ning, dvs. den lov, der beskriver 
de grundlæggende regler for 
samfundet. grundloven 
beskriver bl.a. den enkelte 
borgers rettigheder og pligter, f.
eks. at der er ytringsfrihed, reli-
gionsfrihed og værnepligt.
i grundloven står der også, at 
den øverste magt i danmark 

skal deles mellem den lovgiven-
de, den udøvende og den 
dømmende magt.
Folketinget har den lovgivende 
magt. det vil sige, at Folketinget 
vedtager alle de love, der skal 
gælde i danmark. regeringen 
har den udøvende magt og 
sørger for, at lovene bliver til 
virkelighed i samfundet. det 
tredje ben i magtens tredeling 
er domstolene, der har den 
dømmende magt. domstolene 
dømmer, om lovene overholdes.
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oplslagstavletekst søren mølgård

samsø vælgerforening 
fejrede de første 100 år
Onsdag den 15. maj fejrede Samsø Konser-
vative Vælgerforening sit 100 års jubilæum 
med reception og efterfølgende middagssel-
skab på Flinchs Hotel. Her talte partisekre-
tær martin Dahl og blandt de øvrige gæster 
sås blandt andre øens konservative borgme-
ster, jørn C. Nissen, Tom Behnke, mF og 
rådmand i aarhus, marc Perera Christensen. 
Hjerteligt tillykke med de første 100 år!

mitC
alle bestyrelsesmedlemmer har nu fået 
adgang til det nye mitC, ligesom registre-
rede kandidater til kommunalvalget og 
medlemmer af disses kampagneteams har. 
Er man aktivt medlem af et kampagneteam, 
og har man endnu ikke fået adgang, bedes 
man kontakte Hovedkontoret. Der arbejdes i 
øjeblikket på at åbne op for alle partiets 
øvrige medlemmer med en e-mail adresse. 
mere information følger.

aktiviteter i 2013
Juni
5. – Grundlovsmøder, hele landet 
(se oversigten på side 16)
8. – EU-konference, Europa-huset, 
København 
13.-16. – Folkemødet 2013, allinge, 
Bornholm

august
25. - Kick-Off for Kommunalvalgkampen, 
Sted følger senere
Formandsturné, hele landet

september
28. – 29. – Landsråd, Tivoli Hotel & Kongre-
scenter, København
Formandsturné, hele landet

informer os!
Er du flyttet, har skiftet e-mail adresse 
eller lignende, vil vi gerne have besked 
om det, så vi fortsat kan servicere dig 

korrekt. Send en e-mail til medlem@konser-
vative.dk med oplysningerne.

sommerferie 
på Hovedkontoret
Partisekretariatet holder sommerferi-
elukket i uge 29 og 30.


  

    
   

     
         
        
         

         
        
  

    
  
   
   

    

løsning og afleveringsdato
Når du har løst kryds og tværs'en kan du være 
med i konkurrencen om 2 x gavekort på 200 kr. 
til Bog & Idé. 
Du skal blot indsende kodeordet til 
info@konservative.dk - husk at skrive
dine kontaktoplysninger.

Konkurrencen er kun for 
medlemmer af partiet.

Seneste dato for indlevering af løsning er den 
1. august 2013. 

Der trækkes lod blandt de indsendte svar. 
Vinderne får direkte besked. 

Løsningen på seneste krydsord, nr. 1, 2013, er: 
“FRITIDSTØj”.

Til venstre kan du se løsningen på hele krydsen.











































 













 


























Dette billede af Anne 
Hansen er taget i 2010. 
Men i hvilken by, monstro?

I hvilken by blev KUs 
landsråd afholdt i 2012?




















!
!



xxxxxxxxx

20   Politisk Horisont

frihedens pris

mødte op, og knap et 
halvt år efter demon-
strationen var første 
store sejr i kampen for 

at forbedre forholdene for danske soldater, 
der er blevet såret på sjælen under internatio-
nale missioner for fred og frihed, i hus. På 
dronningens fødselsdag den 16. april stemte 
samtlige partier i Folketinget for at ændre 
praksis, så soldaterne ikke længere skal have 
søgt læge inden for seks måneder, hvis deres 
psykiske skader PTSD (posttraumatisk stress-
syndrom) skal anerkendes. Veteranerne har 
arbejdet i døgndrift for at påvirke den politiske 
proces. Alligevel må en af initiativtagerne og 
talsmand for veteranerne Benjamin Olsen Yeh 

stadig knibe sig i armen over, hvor stærkt det 
er gået. Veteranerne er måske stadig gemte – 
men bestemt ikke længere glemte.

”Da vi besluttede os for at gå sammen om at 
gøre opmærksom på, hvordan seks-måne-
ders-reglen forhindrede veteraner i at få an-
erkendelse – i modsætning til veteraner fra 
flere andre europæiske lande – håbede vi at 
finde og samle 20 veteraner, der ved demon-
strationen uanset politisk ståsted og organi-
sationstilhør kunne stå skulder ved skulder 
for at gøre opmærksom på vores situation. Vi 
ønskede anerkendelse, men vi havde på ingen 
måde turde håbe på, at den omstridte regel 
ville stå for fald allerede året efter,” siger 
Benjamin Olsen Yeh. 

løfte om politisk hjælp 
Ved demonstrationen i efteråret lovede Det 
Konservative Folkepartis formand, Lars 
Barfoed, veteranerne fra talerstolen på slots-
pladsen, at Det Konservative Folkeparti ville 
kæmpe deres sag i Folketinget.

”Når man sætter livet på spil for Danmark, 
kæmper man for sine rødder. For sit land og 
vores demokratiske værdier. Den indsats kan 
ikke værdsættes nok. Den er uvurderlig. Vi er 
jer dybt taknemmelige. Det skal I vide. Og den 
anerkendelse skal I også mærke, når indsatsen 
for fædrelandet smerter. Når kroppen eller 
psyken bliver presset for hårdt. Når sjælen 
bløder, skal I kunne stole på, at rodnettet er 
stærkt. At I får den hjælp, der skal til for at 

succesfuld veterankamp 
for anerkendelse
sidste sommer satte en håndfuld veteraner sig et - synes de selv - ambitiøst mål: at samle 20 
veteraner til en demonstration den 23. oktober på Christiansborg Slotsplads. Her ville de gøre 
opmærksom på den seks-måneders-regel, som har gjort det næsten umuligt for danske soldater 
at få godkendt psykiske mén som en arbejdsskade. 

300

sår på sjælen efter internatio-
nale missioner har det med at 
bryde op – også på en ellers 
glædelig dag.
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komme videre i livet,” sagde Lars Barfoed. 
Det er ingen let sag at måtte indse, at man 

har brug for hjælp. Slet ikke når ens hidtidige 
indsats har krævet det yderste, fastslog parti-
formanden.

”Måske derfor erkendes eller viser de 
psykiske skader sig først senere. Og så kan 
det med de nuværende regler være for sent 
at få skaderne anerkendt. Det er ikke 
rimeligt. Det må ændres. SFI-undersøgelsen 
viser netop, at de psykiske gener trænger 
sig på, efterhånden som tiden går. Derfor vil 
Konservative nu presse på, så fristen på 
seks måneder forlænges. Og det skal ske 
hurtigst muligt”, lød det fra Lars Barfoed 
ved demonstrationen, hvor han afslutnings-

vis understregede, at det sidste ord ikke er 
sagt i denne sag. 

 
k-besøg på veteranhjem
Siden har Lars Barfoed og udenrigs- og for-
svarsordfører Lene Espersen besøgt veteran-
hjemmet på Frederiksberg og efterfølgende 
arbejdet politisk på at få lempet dokumentati-
onskravet i forbindelse med posttraumatisk 
stress. Og nu er det så i godt samarbejde med 
ikke mindst Enhedslisten lykkedes ved en 
forespørgselsdebat i foråret at få regeringen 
med på at hjælpe veteranerne, konstaterer 
Lene Espersen. 

”Vi har været meget optagede af denne sag, 
fordi det er helt afgørende at passe bedre på 

de veteraner, der i dag har det svært. Derfor er 
jeg rigtig glad på deres vegne, at et samlet 
Folketing nu har tilkendegivet, at man vil 
ændre de regler, der har forhindret rigtig 
mange veteraner i at få en arbejdsskadeer-
statning, hvis de har fået PTSD. Det er et 
første og vigtigt skridt mod at få skabt bedre 
forhold for de soldater, der har sat liv og 
helbred på spil for at forsvare Danmark,” siger 
Lene Espersen. 

 
tak for hjælpen
Udsigten til at komme i mindretal ved fore-
spørgselsdebatten i april fik i sidste øjeblik re-
geringen til at støtte op om flertallets ønske 
om at ændre praksis på området og genoptage 

danske veteraner fejrer dronnin-
gens fødselsdag og de bedre 

muligheder for at få anerkendt sår 
på psyken som arbejdsskade.

kampen for danmark 
har kostet dyrt – her 

følger veteranerne 
den politiske debat i 

Folketinget om 
anerkendelse af deres 

psykiske skader

efter debatten i Folketingssalen 
mødes veteranerne med lene 

espersen og glæder sig over, at 
indsatsen bragte frugt.
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tidligere afviste sager. Det fik igen veteraner-
ne til Christiansborg. Denne gang for at takke 
de partier, der har kæmpet veteransagen. En 
gestus, der gjorde Lene Espersen, både glad 
og stolt over, at det lykkedes at få regeringen 
til at ændre kurs.

Som en påskønnelse af veteranernes 
arbejde for at få omstødt seksmåneders-regel 
modtog Benjamin Olsen Yeh og hans makker 
Christian Ring den 29. maj på Kastellet i 
København The Nordic Blue Berets Medal of 
Honour. En overrækkelse som duoen i forlæn-
gelse af det gode samarbejde med Det Konser-
vative Folkeparti inviterede Lars Barfoed og
Lene Espersen til at deltage i.  

”Vi står som prismodtagere. Men vi 
modtager æren på vegne af alle veteraner, der 
har stået sammen i denne sag. Uden det sam-
menhold var det aldrig lykkes at få sagen så 
højt på den politiske dagsorden, ” siger 

Benjamin Olsen Yeh, der selv er veteran fra 
krigen på Balkan og nu har udsigt til at få sin 
erstatningssag genoptaget. 

kurs mod nye mål
En brækket fod og Folketingets afslutnings-
debat forhindrede henholdsvis Lene Espersen 
og Lars Barfoed i at deltage i prisoverrækkel-
sen, så Tom Behnke fik erhvervet at præsen-
tere partiet. Og Det Konservative Folkeparti 
tager gerne endnu en tørn for at sikre skadede 
veteraner rimelige forhold.

 ”Når vi sender unge mennesker i felten for 
at kæmpe for danske interesser, er vi også for-
pligtet til at behandle dem ordentligt, hvis de 
kommer hjem med sår på sjælen,” siger Lene 
Espersen.

Og der er opgaver nok at tage fat på. Blandt 
andet ønsker veteranerne serviceloven 
ændret, så kommunerne pålægges at hjælpe 

veteraner på linje med handicappede. Et af de 
store problemer for hjemvendte veteraner 
med et såret sind er at finde en bolig – meget 
gerne hvor der er plads til forståelse for de 
vanskeligheder, der følger med at være 
psykisk sårbar, påpeger Benjamin Olsen Yeh. 

Ofte huser landets veteranhjem i 
København, Fredericia og Aalborg langt flere 
veteraner, end de få værelser til midlertidige 
overnatninger rummer plads til. Derfor er der 
fra flere sider ytret ønske om at justere lovgiv-
ningen, så det bliver muligt at oprette særlige, 
midlertidige boliger, hvor veteraner kan bo i en 
kortere periode - for eksempel et år, - indtil de 
igen får mere hold på sig selv og styr på tilvæ-
relsen. Hvordan det ordnes i praksis, arbejder 
Lene Espersen nu sammen med boligordfører 
Benedikte Kiær om at finde en løsning på. Mon 
ikke det lykkes. Det sidste ord er langtfra 
sagt.

frihedens pris



Det Konservative Folkeparti indkalder hermed til Landsråd 2013.
Landsrådet afholdes lørdag d. 28. september og 

søndag d. 29. september 2013 i Tivoli Congress Center, København. 

Dagsordenen for landsrådet fremsendes til alle tilmeldte 
og delegerede senest 8 dage før mødets afholdelse.

Læs mere på www.konservative.dk/lr13 om stedet og arrangementet.

Forslag til behandling på landsrådet skal være fremsendt til 
Hovedkontoret på e-mail lr13@konservative.dk, senest den 28. juli 2013 kl. 10.00.

Hovedkontoret fremsender særskilt e-mailinvitation til alle 
medlemmer inden sommerferien.

vi glæder os til at byde velkommen 
til landsråd 2013 i københavn

iNdkaldelse 
til laNdsrÅd
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Dansk Industri i Klostergaarden

Hvor
Klostergaarden 
Østergade 7  
3770 Allinge

KontaKtperson
Hans Beck Gregersen 
hbg@di.dk 
Tlf. 2082 8415

se Detaljeret  
program 
di.dk/folkemodet  
eller brug QR koden

Årets tema i Klostergaarden er produktivitet – og vi byder 
velkommen til stærkt program, veloplagte ord styrere og de 
helt rigtige gæster fra politik, kultur- og erhvervsliv.

oplev blandt andet: 

torsDag Den 13. junI 
madsen og monopolet: Hvordan 
moderniserer vi den offentlige 
sektor?
16.30 – 17.30 Monopolet – med blandt 
andet politikere, borgmester og medie – 
bliver udfordret på dagligdags dilemmaer 
fra den offentlige sektor. Pølsesnak og øl. 

politisk jeopardy: Hvem ved mest 
om produktivitet?
20.00 – 21.00 Jeopardy-vært Søren 
Kaster præsenterer politiske svar om 
produktivitet. Blandt deltagerne er LO’s 
Harald Børsting, regionsborgmester Winni 
Grosbøll og MF Ole Birk Olesen. Svaneke 
Bryghus øger produktiviteten i Gård-
haven.

FreDag Den 14. junI 
morgen-madsen: 10. klasse  
– folkeoplysning eller fagligt løft? 
10.00 – 11.00 DI inviterer til debat 
sammen med Efterskoleforeningen og 
Danske Erhvervsskoler-Lederne. Debat og 
morgenkaffe.  

sådan hæver vi lønnen – vil du 
også gerne have mere i løn?
14.00 – 15.00 Topledere fra DI’s produk-
tivitetspanel ved, hvad der skal til. Kom og 
hør deres bud på, hvordan vi kan få mere 
i løn. Anders Lund Madsen trykprøver 
ideerne.  

er krisen det nye normal?
18.00 – 19.00 Alle politiske initiativer – 
fra både regering og opposition – handler 
om at genskabe normaliteten. Clement 
Kjærsgaard undersøger, om det ”normale” 
nogensinde kommer tilbage! Hør blandt 
andre Bjarne Corydon, Metals Claus 
Jensen og DI’s Karsten Dybvads svar!

lørDag Den 15. junI
skal lobbyister føres i snor
10.00 – 11.00 Politikere, professionelle 
lobbyister, NGO’er og publikum kastes ud i 
en række dilemmaer om den demokratiske 
beslutningsproces og lobbyisme. Morgen-
kaffe og hjemmebagt brød.

middags-madsen: Bonderøv eller 
Business?
12.00 – 13.00 Skal vi leve af at ekspor-
tere biodynamisk spelt og Noma-menuer? 
Eller skal vi satse hårdt på hverdagsmad 
og nye løsninger i industrien? Mød blandt 
andre bonderøven, Forbrugerrådet og 
fødevare industrien. Grill og hed debat. 

gæt en politisk grimasse i  
Klostergaarden
18.00 – 19.00 Politiske ungdomsorgani-
sationer samles til en gang klassisk Gæt 
og Grimasser – naturligvis om produktivi-
tet og med masser af meninger og debat! 
Grimasse-øl.
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