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Partiformand,
Lars Barfoed

Af Lars Barfoed | foto ft.dk

Der er stadig et stykke tid til, vi ser valgplakater i lygtepælene, men valgkampen ude i landets kommuner og
regioner er allerede i fuld gang.
Jeg har for nylig været på formandsturné rundt i landet, og her mødte jeg mange engagerede konservative
lokal- og regionalpolitikere, som er godt forberedte til
den afsluttende og intense kamp om pladserne i landets byråd og regionsråd.
Den store ihærdighed og
faste viljestyrke gør mig
fortrøstningsfuld i forhold til, at Det Konservative Folkeparti vil få et
godt resultat ved kommunalvalget.
Mange steder i landet
har vi målrettet ført kampagne over en lang periode, og jeg er sikker på, at den
prisværdige indsats fra vores kandidater og de mange
frivillige nok skal blive belønnet på valgdagen.
Konservative borgmestre og kommunalpolitikere
står nemlig for den rette balance, som mange borgere
efterspørger. Kommunen og regionen skal have en god
og sund økonomi og være effektivt drevet med stram
styring af de offentlige udgifter. Men samtidig skal
kommunen og regionen leve op til sit sociale ansvar,
værne om miljøet og yde den offentlige service, man
må forvente i et moderne samfund.
Det gælder blandt andet gode folkeskoler, hvor eleverne lærer noget og får de bedste forudsætninger med
sig på deres videre færd. Det gælder pasningstilbud til
børn, der passer til forældrenes behov på et stadig mere
fleksibelt arbejdsmarked. Det gælder ordentlige forhold
for de ældre, hvor der er tid til omsorg og nærvær. Og
det gælder en stærk værdipolitisk linje, som sikrer, at
kulturen og miljøet er i trygge hænder. Kort sagt: Et
menneskeligt samfund, der er effektivt drevet.
De konservativt ledede kommuner er blandt de aller-

Vi er et solidt
forankret parti
med et stærkt fundament og en fast kurs...
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mest veldrevne. De har en stærk og solid økonomi. De
har et fornuftigt skattetryk, og så er de også erhvervsvenlige. Alt sammen uden at gå på kompromis med det
sociale ansvar. Det har forskellige analyser af kommunernes præstationer slået fast. Det er et solidt fundament at bygge videre på.
Vi er et solidt forankret parti med et stærkt fundament og en fast kurs. Vi forfølger dagligt vores mærkesager, og de har stort set bygget på det samme grundlag
siden partiets stiftelse for snart hundrede år siden. Det
er de grundlæggende værdier, som binder vores parti
sammen og er grundlaget for vores holdninger. Uanset
om vi kæmper for en bedre folkeskole, hvor fagligheden og dannelsen er i højsædet, fordi vi vil sikre lige
muligheder for alle, eller når vi bekæmper den stigende
statsgæld, fordi vi ikke vil efterlade regningen for tidens overforbrug til vores børn og børnebørn, så er det
altid begrundet i vores afsæt om mere frihed og større
ansvar også for andre.
En sund økonomi og konkurrencedygtige virksomheder er vigtigt. Men det kan ikke stå alene. Ønsket om et
menneskeligt samfund og om at værne om de fælles
værdier er den balance, som vi bygger på.
I den kommende valgkamp har vi sammen et stort
ansvar. Vi vil forsøge at opnå styrket konservativ repræsentation og dermed maksimal indflydelse i byråd
og regionsråd, fordi Det Konservative Folkeparti er det
parti, der har viljen og modet til at føre borgerlig politik
på alle politiske niveauer i Danmark.
Fra partiets centrale organer vil vi gøre alt for at hjælpe til og stå til rådighed med gode råd til eksekveringen
af de lokale kampagner. Sammen med den meget store
lokale ekspertise og erfaring fra tidligere valgkampe vil
Det Konservative Folkeparti utvivlsomt levere endnu
en fremragende valgkamp i alle landets kommuner og
regioner.

Lars Barfoed på turné
- her i dialog med LEGOs
adm. direktør Jørgen Vig Knudstorp
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Spidskandidaterne
Klummetitel

Spidskandidaterne

Birgit Jonassen
Herning

Dan A. Jørgensen
Vejle

Daniel Madie
Randers

Finn Andersen
Ringsted

Flemming Christensen
Køge

Frank B. Olsen
Silkeborg

Frank S. Hansen
Vejen

Franz Rohde
Nordfyn

Gert Jørgensen
Sorø

Grete Justesen
Faaborg-MidtFyn

Grethe N. Saabye
Lejre

Hans Henrik Kongsmark
Nyborg

Hans Toft
Gentofte

Hans Odder
Solrød

Helge A. Møller
Næstved

Hans Barlach
Greve

Henrik Nielsen
Svendborg

Henrik Rasmussen
Vallensbæk

Henrik Vallø
Esbjerg

Jan B. Andersen
Guldborgsund

Jens Jørgen Nygaard
Egedal

John Thorsø
Holstebro

Henning Klausen
Ringkøbing

Henning Schmidt
Tønder

Henrik Larsen
Odsherred

Ivan Lilleng
Faxe

Jørgen Glenthøj
Frederiksberg

Jørn C. Nissen
Samsø

Kenneth Gøtterup
Dragør

Kim Drejer Nielsen
Rødovre

Kim G. Hansen
Billund

Kjeld Thrane
Haderslev

Knud Erik Langhoff
Kolding

Spidskandidaterne

i samlet flok

Jan Ferdinandsen
Gribskov

Jan K. Rasmussen
Skanderborg

Jean Brahe
Fredericia

Jeanette Birkelund
Aabenraa

Karsten Elkjær
Mariagerfjord

Karsten Frederiksen
Brønderslev

Karsten Skov
Petersen Læsø

Knud Kristensen
Vesthimmerland

Lars Høimark
Glostrup

Marie Louise
Friderichsen
Lolland

Martin Hulgaard
Struer

Martin Jonassen
Ballerup

Michael Augustine
Kalundborg

Michael Ziegler
Høje-Taastrup

Kirstine V. Sabben
Bornholm

Lars Abel
Gladsaxe

Lars Ole Valsøe
Kerteminde

Lene Aalestrup
Rebild

Marc P. Christensen
Århus

Niels Jørgensen
Slagelse

Ole Søbæk
Frederikssund

Morten Slotved
Hørsholm

Morten W. Pedersen
Middelfart

Niels Christiansen
Varde

Niels Rosenberg
Odder

Per Hingel
Halsnæs

Per Løkken
Horsens

Sofia Osmani
Lyngby-Tårbæk

Ole W. Stenshøj
Sønderborg

Orla Østerbye
Lemvig

Palle S. Jepsen
Skive

Pia B. Halling
Albertslund

Rasmus Jarlov
København

Søren Brink
Jammerbugt

Steen Møller
Odense

Steen Ørskov
Hvidovre

Susanne Mortensen
Furesø

Søren P. Poulsen
Viborg

Thomas Krarup
Aalborg

Thor Grønbæk
Stevns

Ulla H. Hansen
Fredensborg

Anders Johanson
Ærø

Thomas Christfort
Vordingborg

Torben Frandsen
Hedensted

Tove Videbaek
Ikast Brande

Benedikte Kiær
Helsingør

Benny Hammer
Norddjurs

Birgitte S. Povlsen
Rudersdal

Carsten B. Nielsen
Brøndby

Bo C. Nissen
Langeland

Henrik Hilleberg
Herlev

Jens Kristian Yde
Thisted

Kjeld Nielsen
Fanø

Michael Suhr
Holbæk

Uffe Andersen
Ishøj

Peter E. Nielsen
Frederikshavn

Carsten Fuhr
Tårnby

Carsten Wickmann
Roskilde

Charlotte Green
Favrskov

Daniel Rugholm
Hjørring

Dorte Meldgaard
Hillerød

Ena Nørgaard
Assens

Erik Lund
Allerød

Morsø
Opstillingsmøde
mangler

Syddjurs
Opstillingsmøde
mangler

Christian
Wedell-Neergaard
Region Sjælland

Nicolaj Bang
Region Midtjylland

Per Larsen
Region Nordjylland
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Lasse Krull
Mette Abildgaard
Region Syddanmark Region Hovedstaden
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Valg i hele Danmark

Valg i hele Danmark

	Fakta om

HALLOO!

Martin Hulgaard

•	Læser international handel/økonomi
i Herning
•	Uddannet finansøkonom i Holstebro
og bankuddannet i Handelsbanken
•	Reserveofficer, blandt andet udsendt
til Kosovo i 2006
•	Aktiv bruger af områdets mange
kultur- og fritidstilbud
•	Tidligere været aktiv som fodbold- og
håndboldspiller – nu løb og spinning
på motionsplan
•	Nyder at rejse og tage i sommerhus

STRUER

kalder hovedstaden
Af Lone Vibe Nielsen | foto Eget arkiv

Hallo derude. Vi mangler arbejdskraft, højtuddannet arbejdskraft.
Sådan lyder opråbet, måske overraskende, fra landets 16. mindste
kommune Struer, der kæmper med udkantsproblematikken. Med
omvendt fortegn.

N

etop indsatsen for at åbne danskernes
øjne for mulighederne i det vestjyske har
topprioritet hos de lokale konservative –
og har haft det siden sidste kommunalvalg. Det pointerer Martin Hulgaard, spidskandidat for
Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget den
19. november. Her mistede partiet trods en lille procentmæssig fremgang det ene af to mandater. Siden
har 32-årige Martin Hulgaard været ene om at repræsentere Konservative
i byrådet flankeret af et
stærkt bagland, der har
arbejdet hårdt for øget
synlighed trods det beskedne mandattal.
Nu har han – om det
lykkes at skaffe fremgang
– mulighed for at erobre
borgmesterposten, hvis
tingene flasker sig på valgaftenen. Og denne gang har partiet ikke tænkt sig at
sige nej tak til borgmesterkæden, som det tidligere er
sket, forsikrer Martin Hulgaard.
”Nok bor vi i traditionelt Venstreland, men faktisk er
der rigtig mange, som deler vores konservative holdninger. Vestjylland kunne blive en højborg, hvis partiet

Vi har allerede
en række hæderkronede virksomheder,
som giver spin-off. Det
skal vi sammen blive
bedre til at udnytte...
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blev lidt bedre til at lytte til græsrødderne herovre. Tidligere havde vi to folketingsmedlemmer valgt, nu har
vi ingen. Efter valget i 2009 besluttede vi at være langt
mere synlige efter i en årrække af have været i fast
stemmesamarbejde med Venstre. Vi skulle ud af deres
skygge og markere os selvstændigt og visionært. Og det
er faktisk lykkedes rigtig godt,” siger Martin Hulgaard.
Svært at lokke danskere til
Mens Venstre og Socialdemokraterne, der løb med borgmestertitlen, har brugt ressourcerne på at strides om
lokale og meget traditionelle sager som skole- og ældrepolitik, har Martin Hulgaard & Co haft held til også at
få kommunalpolitik til at handle om, hvordan den nødvendige service til borgerne skal finansieres i fremtiden.
”Naturligvis er vi også på banen i forhold til de helt
nære ting, men vi har valgt at fokusere på at blive kendt
som partiet, der har visionerne for Stuer. Desværre bliver vi ofte betragtet som et udkantsområde, og nok har
vi nogle af de problemer, man normalt forbinder med
begrebet, men faktisk er vi den kommune i landet, som
har den højeste andel af højtuddannede. Og vi har arbejdspladser til endnu flere, men svært ved at lokke
dem hertil,” siger Martin Hulgaard.
Lokalt har Det Konservative Folkeparti kæmpet for at
styrke turisme, bosætning og erhverv. Og grundlaget er
i orden. Den traditionsrige Struer-virksomheden B&O

har tilskyndet flere andre højteknologiske firmaer til
at slå sig ned i området. Havnen huser et topmoderne
specialtandlægecenter på 1.000 m2. I samme bygning
er et 900 m2 wellness-center under opførelse. Alene på
virksomheden Medicom udvikler 75 ingeniører medicinudstyr til hele verden, og de søger flere medarbejdere. Men det kniber med at tiltrække de højtuddannede
danskere.
”Måske er det udkantsdiskussionen, der her giver
bagslag. I hvert fald ser udlændinge helt anderledes på
Struer. De ser det som et dejligt sted med masser af kultur og smuk natur. For os har det derfor været vigtigt at
få sat ord og billeder på de mange muligheder, der er i
Struer og omegn. Her er det meget vigtigt at samarbejde med såvel nabokommuner som regionen om at få
det vestjyske arbejdsmarked gjort endnu mere dueligt.
Vi har allerede en række hæderkronede virksomheder,
som giver spin-off. Det skal vi sammen blive bedre til at
udnytte,” siger Martin Hulgaard.
Flere arbejdspladser i sigte
Også verdens største biogasanlæg til 425 millioner kroner ligger i området. Mellem Struer og Holstebro. Og i
samarbejde med nabokommunen arbejdes her også på
at få opført verdens første fuldskala 2. generations bioethanol-fabrik, der vil give mellem 1.000-1.200 varige
lokale arbejdspladser.
”Visionerne er vigtige. Men også her går vi efter synlige resultater og har blandt andet forhandlet flere penge til turisme og bosætningsplaner. Så vi er fortrøstningsfulde, selv om partiet på landsplan mangler vind i
sejlene. Vi har med ni kandidater den bredest sammensatte konservative liste i 15 år. Her stemmer folk lokalt
på personer, de kender og har tillid til. I modsætning

til eksempelvis Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti får vi traditionelt kun få listestemmer. Derfor er
navnene på listen vigtige, og vi har blandt andre opstillet den tidligere konservative borgmester i Thy-Holms
søn. Før kommunesammenlægningen med Struer var
fire ud af 11 kommunalpolitikere her konservative,” siger Martin Hulgaard.
Men intet kommer af sig selv. Valgkampen bliver
intens, og som de forløbne fire år satser lokale konservative på stor synlighed og gennemslagskraft trods et
mindre kampagnebudget end flere af konkurrenterne.
Blandt andet har partiet arrangeret et K-sundhedsløb
med mulighed for en snak med de opstillede kandidater.
Opkald fra Borgen
Selv glæder Martin Hulgaard sig over, at han – efter en
årrække på arbejdsmarkedet - igen har kastet sig over
studierne. For med tilstrækkelig selvdisciplin giver det
halvandet års overbygning i international økonomi netop den nødvendige fleksibilitet i efterårsperioden.
”Der er drøn på i lokalpolitik, og naturligvis ekstra meget i op til kommunalvalget. Det lægger beslag på meget
af ens tid, så man skal virkelig have lyst til at være i politik for at hænge på. Selv har jeg været aktiv, siden jeg var
14 år, og lysten driver stadig. Nogen gange kan jeg godt
blive lidt træt, hvis jeg synes, at partiet på Christiansborg
rammer helt forbi den skydeskive, vi pejler efter herovre.
Nogen gange føler jeg, at der er meget langt fra København til Struer. Også længere end der behøvede. Nok er
konservatisme mange ting, men den lokale af slagsen er
meget jordnær blandt andet på EU-og udlændingeområdet. Så et telefonopkald i ny og næ om, hvordan vi ser
verden herfra, kunne gøre underværker. Måske også for
partiet på landsplan,” siger Martin Hulgaard.
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Valg i hele Danmark

	Fakta om

Marie Louise Friderichsen

Morgengry over

Lolland
Af Lone Vibe Nielsen | foto Eget arkiv

Nye vinde blæser over Lolland. Den nuværende kommunale førstemand Stig Vestergaard (S), der har haft borgmesterkæde siden
årtusindskiftet, trækker sig og efterlader kampen om posten helt
åben. En intens og spændende valgkamp er lige om hjørnet. Lollands fremtid er på spil.

E

n ny morgen venter, og enhver stemme kan
skabe forandring. Nok er Lolland hårdt ramt
af krisen, men det har også tilført en masse
energi og fremsynede måder at møde udfordringerne på. ”Vi er økonomisk presset, så vi laver
løsninger, andre efterspørger. Derfor opfatter vi os som
forkantsdanmark, selv om alle har travlt med at defi-

nere os som udkantsområde. Men her på Lolland føler
vi os ikke som sådan. Vi er forkant til Europa, og med
Fehmern-broen på plads ligger vi nærmest midt i Nord-
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europa. Vi er fortrøstningsfulde og realistiske,” siger
Marie Louise Friderichsen.
Og det er nu, det gælder. Det står klart for den konservative spidskandidat, der har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2007. Som selvstændig erhvervsdrivende bruger hun allerede det meste af sin vågne tid
på politik. Posten som formand for Social-og psykiatriudvalget og en plads i Økonomiudvalget fylder hverdagen med arbejde, gode erfaringer og en masse glæde.
Jo, politik har for alvor indtaget godset Gammelgaard,
som Marie Louise Friderichsen driver sammen med sin
mand. De kommende uger bliver ikke mindre hektiske
for borgmesterkandidaten, der satser på fremgang for
de lokale virksomheder og orden i økonomien.
Guldkorn i hverdagen
”Denne gang er det langt fra givet, hvem der bliver
borgmester. Kampvalg om den post sætter for alvor liv i
valgkampen. Det vælter ind med invitationer til diverse
paneldebatter. Rigtig mange foreninger vil gerne have
os ud. Det er nyt,” siger Marie Louise Friderichsen.
Allerede i marts inviterede borgmesterkandidaten
partifæller til brainstorming om, hvad Det Konservative Folkeparti lokalt skal gå til valg på.
”Jeg bad alle komme med tre bud på, hvad de mente,

• Byrådsmedlem og gruppeformand
•	Cand.Jur
•	Selvstændig
•	Gift og mor til to drenge i skolealderen
• Bestyrelsesmedlem Dansk Skovforening
•	Formand for Storstrøms Skovkreds
•	Ambassadør i Kræftens Bekæmpelse
	Lollands lokalforening

folk talte mest om – hvad der optog dem mest i hverdagen. Det blev til fem statements, vi går til valg på.
Såvel det helt nære som hvad vi skal leve af på Lolland.
For mig er det helt afgørende, at vi tager udgangspunkt
i vælgernes dagligdag – og spørger dem til råds,” siger
Marie Louise Friderichsen.
Samme fremgangsmåde har
hun med stort held benyttet
som udvalgsformand. Konkret
er borgermøderne vendt om, så
det nu er borgerne, der stiller
spørgsmålene frem for, at det er
politikerne, der kommer ud og
fortæller. Og det var været en
uomtvistelig succes, konstaterer
C-borgmesterkandidaten.
”Jeg blev kraftigt advaret af
erfarne politikere. Det ville blive
alt for dyrt, og det kunne borgerne slet ikke håndtere. Men min
oplevelse har været fuldstændig
modsat. Borgerne er udmærket klar over vores økonomiske situation. De vil kommunens bedste og kommer
med en masse energi og vilje. Ofte får vi guldkorn foræret, fordi vi er mange flere til at tænke over samme
ting. I bund og grund er der ikke den store forskel på
vælgerne og politikere. Vi er alle borgere. Har vi de
samme oplysninger, kommer vi også frem til nogenlunde samme løsninger. Og på den her måde får vi alle
med,” siger Marie Louise Friderichsen.

at komme frem til bålpladsen i deres kørestole, fordi
der manglede fliser. Det kostede næsten ingenting at
ændre, men det gjorde en stor forskel i hverdagen. Så
jeg forstår slet ikke den angst for at gå ud og spørge borgerne. Jeg oplever at få rigtig meget positivt tilbage, ”
siger Marie Louise Friderichsen.
Synlighed og tæt dialog er også en målsætning under valgkampen, hvor såvel mere traditionelle midler
som de sociale medier vægtes tungt. Allerede nu er det
planlagt, hvor Konservative skal være til stede i gadebilledet op til valget, ligesom indsatsen på de sociale
medier og i nyhedsbilledet mere generelt er i fokus.
”Vi er meget aktive på facebook – og i det hele taget
på de sociale medier. Vi er i gang med at planlægge små
videosekvenser, hvor vi netop har ansøgt om at få lov
til at bruge nummeret New Tomorrow med det danske
indieband ”A Friend in London” som underlægningsmusik. Netop en ny morgen
er vores løfte til Lolland”, siger
Marie Louise Friderichsen.

Politikken fejler
ikke noget, men
Konservative på Christiansborg ser også
verdenen for meget fra
København og store virksomheders virkelighed...

Synlig på gade og net
Som konkret eksempel nævner hun et borgermøde, hvor ønsket ud over større indflydelse på madplanerne
– yderst fornuftigt var at få lagt fliser omkring den bålplads, der var indrettet ved et bosted for fysisk udviklingshæmmede borgere.
”Mange af brugerne havde ganske enkelt svært ved

Glemte vælgere lytter
Også dør-til-dør aktioner bliver
en del af valgkampen. Men da
alle ikke er lige begejstrede for
metoden, koncentreres den
formentlig om virksomhedsbesøg i yderområder af kommunen.
”Jeg har allerede været rundt
og besøge en del mindre virksomheder – og blevet taget rigtig godt imod. Der er mange, der føler sig glemt, og derfor er glade for, at vi tænker på dem og deres situation,”
siger Marie Louise Friderichsen.
Faktisk ligger der et betydeligt potentiale i netop
vælgerne i yderområderne, der føler sig sviget – også af
landspolitikerne, som har en tendens til at se al ting fra
storbyen. Det gælder også folketingsgruppen.
”Politikken fejler ikke noget, men Konservative på
Christiansborg ser også verdenen for meget fra København og store virksomheders virkelighed. Nu har vi lige
haft en fin kampagne om Skat. Men også den var vinklet
centralt. Prøv at gøre politikken nærværende for mennesker i provinsen. Vis med eksempler hvad et politisk initiativ betyder for en virksomhed eller familie på Lolland,
i Struer eller på Langeland. Så er der mange, der lytter.
Også vælgerne der måske ikke traditionelt har stemt
konservativt,” siger Marie Louise Friderichsen.
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Opslagstavlen

Hjælp til i
kommunalvalgkampen
Kommunalvalget nærmer sig. Har
du lidt tid til overs, er der altid behov for en ekstra hånd i de lokale
kampagneteams. Find kontaktoplysninger på nøglepersonerne i
din vælgerforening på konservative.dk under menupunktet ”Lokalt”.

Kampagne, der gør en forskel

Forslag til kandidatliste til EP-valget er klar
Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse godkendte på et møde i slutningen af august Forretningsudvalgets forslag til partiets kandidatliste ved EP-valget i juni 2014. Forslaget til kandidatliste, som kan ses i
sin helhed på konservative.dk, skal behandles på partiets landsråd i slutningen af september. Som bekendt
har nuværende EP-medlem, tidligere partiformand
Bendt Bendtsen, allerede stillet sig til rådighed som
spidskandidat.

Sæt krydset allerede i dag!

Vær aktiv på MitC!

Du kan allerede nu brevstemme på din favoritkandidat
fra Det Konservative Folkeparti, hvis ikke du har mulighed for at møde op og afgive din stemme på valgdagen,
19. november. Det er meget enkelt og kan gøres på alle
landets borgerservicecentre helt frem til lørdag den 16.
november.

Aktive i en lokal kampagne frem mod kommunalvalget
har – uanset om de er medlem af partiet eller ej – mulighed for at få adgang til kampagnegruppen på partiets
intranet, MitC. Kontakt hovedkontoret og hør nærmere.

Er du flyttet, har skiftet e-mailadresse eller lignende, vil vi gerne
have besked om det, så vi fortsat
kan servicere dig korrekt. Send en
e-mail til medlem@konservative.
dk med oplysningerne.



Partisekretariatet kan kontaktes
på tlf. 33 37 43 44, man. til tors.
mellem 10 og 16 og fre. mellem 10
og 15. Man kan naturligvis e-maile til info@konservative.dk.

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. december 2013.
Der trækkes lod blandt de indsendte
svar. Vinderne får direkte besked.
Løsningen på seneste krydsord, nr. 2,
2013, er: “DINOSAURUSGEBIS”.
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Hver dag får 90 danskere den hårde besked, at de er ramt af kræft. Og de,
der bor i Region Hovedstanden, er ekstra udsatte, for her findes landets
dårligste kræftbehandling. Patienterne venter alt, alt for længe på deres
behandling. Det koster liv, og det kan ganske simpelt ikke være rigtigt, når
meget kan rettes op med bedre politisk ledelse.










Hvad hedder vores nye
kommunikationschef på
Christiansborg?



Kontakt os!

kræftbehandlingen

Af Søren Mølgård | foto Europa-Parlamentet

Informer os!
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Styr på

















Af Simon Nørrelykke | foto Morten Friis

Hvor er vi mon henne i
Danmark?
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Strategisk lederskab







Deltag på et ambitiøst
lederudviklingsforløb der
udvikler dig og din forretning
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ådan indledes spidskandidat Mettes Abildgaards valgkampsflyer til regionsrådsvalget
i november. For Mette Abildgaard har taget
en beslutning om en regionsrådskampagne,
som bygges op om én politisk mærkesag.
”Vi fokuserer 100 % på kræft. Det står på forsiden af
min brochure, det er dét, jeg taler om til debatterne, det
står sågar på min valgplakat. Jeg har ikke tre eller fire
mærkesager, jeg har én! Jeg har selvfølgelig også stærke
holdninger til alt muligt andet, men den taletid jeg selv
kan styre, dedikerer jeg til kampen mod kræft,” siger
Mette Abildgaard.
I snart ti år har Mette Abildgaard været kampagneleder hos Kræftens Bekæmpelse. Her har hun hvert år
stået i spidsen for et af Danmarks bedste indsamlingsteams, som flittigt har brugt raslebøsserne som våben
mod kræft.
Kræft som et politisk tema har derfor ikke været en
ny opfindelse for Mette Abildgaard til regionrådsvalget.
Og da alarmerende få af Region Hovedstadens patienter bliver behandlet inden for de lægeligt anbefalede
tidsfrister, opstod der for hende et oplagt match mellem dyb personlig interesse og behovet for borgerlig po-

litisk indgriben.
”Det er altid en
udfordring at finde
den rette mærkesag,
men denne gang var
det nemt for mig.
Det skal både være
Mette deler sin hjertesag
en sag, som man virMette Abildgaard bygger sin kampagne
kelig har hjertet med
op om en personlig hjertesag. Vælgerne
i, og så skal der være et
vil også blive bedt om at dele deres hjerfagligt belæg for at fokutesager med Mette Abildgaard på kamsere på området. I denne
pagnens hjemmeside og facebooksag er hjertet i den grad med,
side. For det er dialogen med
og der er virkelig brug for handvælgeren, som tæller.
ling. Derfor har jeg besluttet at køre
en meget fokuseret kampagne denne
gang, med ét klart budskab.”
Politik og kampagne
Stemmeprocenten til regionsrådsvalg i Region Hovedstaden er endnu lavere end til Europa-Parlamentsvalg,
og det har også haft betydning for Mettes valg af mærkesag.
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Kampagne, der gør en forskel

Dagbog fra valgkampen i Norge

Af Niels Christian Selchau-Mark | foto CF-Wesenberg m.fl.

Dagbog fra

HØYRE

Valgka

Det er en central del
af min kampagne, at
jeg skal lytte lige så
meget, som jeg skal
tale...

”Det har været
vigtigt for mig at
vælge en sag, som
folk kan relatere til, og
som kan motivere folk til
at stemme. Alle kan desværre relatere til kræft, for
kræft rammer hver tredje dansker. Vi kender derfor alle nogen,
der kæmper mod kræften,” siger hun.

Dialogbaseret kampagne
Som kandidat er det et must at møde vælgeren, så
man på valgdagen får det personlige kryds i stemmeboksen. Det er jo derfor, vi hænger i lygtepæle, deler
rundstykker ud på stationer og deltager i vælgermøder.
For Mette Abildgaard er de klassiske kampagnemæssige fremgangsmåder også i brug til regionsrådsvalget,

men hun nøjes ikke
med det denne gang.
Mette Abildgaard oplever, at det er den direkte dialog med vælgeren,
som oftest giver følelsen af, at
vælgeren, man netop var i dialog
med, vil belønne en personligt på
valgdagen.
”Det er en central del af min kampagne,
at jeg skal lytte lige så meget, som jeg skal tale.
Jeg skal lytte til borgernes erfaring med kræftbehandlingen i Region Hovedstaden. Men min kampagne
stiller også spørgsmål, som er meget hårde og kyniske,
og som tvinger vælgerne til at reflektere over de politiske prioriteringer. Hvorfor er der eksempelvis oftere
elbiler på dagsordenen i regionsrådssalen end kræftbehandling?”

Kun 27 % af kvinderne, der rammes af brystkræft i Region Hovedstaden, bliver behandlet inden for lægernes
anbefalede tidsfrist. I Region Midtjylland sker det for hele 94 %.
- Hvorfor skal flere børn miste deres mor til brystkræft, fordi der står Region Hovedstaden på sygesikringsbeviset?
Kun 10 % af patienterne, der lider af hoved-halskræft i Region Hovedstaden, bliver behandlet inden for lægernes
anbefalede tidsfrist. I Region Syddanmark sker det for 77 %.
- Skal man virkelig flytte til Syddanmark for at overleve sin kræftsygdom?
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Lordag: V minus 2
En flok håbefulde talenter og organisationsfolk sidder i flyet til Oslo og
hører, at flyet har tekniske problemer. Efter en klingende norsk beroligelse om, at flyet nogle gange skal genstartes, og det er bedst, når dette
sker på jorden(!), ruller vi af sted, og mission ”Vælt socialdemokraterne
af pinden” drøner derudaf med 800 km/t.
Ved ankomst bliver vi gelejdet til Høyres hus midt i Oslo, hvor vi skal se
tv-transmitteret partilederdebat sammen med unge vildskabsfyldte Høyre-folk. Stemningen er god, men afslappet. Den store valgkampsspænding
er der ikke – det virker til, at fokus er på, hvor stort Erna Solberg (Høyres
partileder) vinder valget.
Vi ser udsendelsen i et kampagnelokale dekoreret med en stor tavle, der viser, hvor mange døre der er blevet banket på i alt; hvor mange den pågældende
dag, og hvad det overordnede mål er. Målet er blevet opjusteret igennem valgkampen, da Høyre ubestrideligt mestrer dør-til-dør-disciplinen.
Selve debatten er som set før - dog med stor fokus på skat, og da diskussionen bevæger sig i retning af ulighed i samfundet, træder Erna i karakter og
påpeger, at Høyres politik har som formål at skabe flere arbejdspladser, og
derfor mindske den største ulighed i samfundet - nemlig den, der er imellem
dem, der har arbejde og dem, der ikke har arbejde. Jublen vil ingen ende tage,
og selv de (vi) udsendte jyder må trække på smilebåndet og anerkendende
mumle ”jowjow”.
Dagen/aftenen afsluttes med en gadeaktion, hvor fulde nordmænd stiller
kringlede spørgsmål til danske Høyre-entusiaster; undertegnede må for eksempel redegøre for Høyres politik i tilfælde af en zombie-apokalypse – et område, som vores briefinger ikke havde berørt... Men sjovt og stemningsfyldt
– dét er det i hvert fald.
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Dagbog fra valgkampen i Norge

Dagbog fra valgkampen i Norge

Sondag: V minus 1

Kirstine van Sabben i Hoyre-outfitt

Søndagen byder på en række spændende oplæg, blandt andet fra Høyres internationale sekretær, deres overordnede kampagneleder Gunnar Kongsrud og
informationschefen for Høyre i Oslo, Pia Prestmo.
Sammen med vores danske talenthold og repræsentanter fra hovedorganisationen er nysgerrige konservative fra blandt andet Bosnien-Hercegovina,
USA, Sverige, Tyskland, Litauen og Ghana.
Oplæggene fokuserer på, hvordan partiet er kommet fra valgnederlaget i
2005, hvor partiet fik 11,2% af stemmerne, til situationen i dag, hvor
spørgsmålet her i slutningen af valgkampen reelt er, hvor stort
Høyre vil vinde valget, og om de bliver større end Socialdemokraterne.
Efter de spændende oplæg går vi på gaden igen med mulighed for
standard uddelingsaktioner – og det såkaldte ”listebæring”. Det sidste
viste sig at være verdens kedeligste måde at bidrage til en valgkamp,
da det kort fortalt indbefatter, at man står foran et valgsted og uddeler
valglister til folk, der er på vej ind for at stemme. Man må ikke være
anmassende, må ikke komme med valgtilråb, og man skal være meget
korrekt og tilbageholdende.
Dette er dog ikke afslutningen på dagen, da vores norske guide bagefter
hiver os rundt i Oslos natteliv, hvor vi ved selvsyn kan konstatere, hvorfor
Norge har brug for en borgerlig regering. En almindelig fadøl koster snildt 80
kroner – den var ikke gået i Jylland! Med de oliemilliarder Norge har tjent på
Hækkerups gavmildhed for 50 år siden, skulle man tro, at ågerpriser ikke var
at finde.
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Mandag: V-day
Listeba ring
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pecialitet
– en norsk s

Dagen starter med et oplæg fra Lars Arne Ryssdal, Høyres generalsekretær.
For en hurtig indsigt i, hvad de faglige hovedbudskaber var fra de forskellige
oplæg, vil jeg fremhæve, at valget blev vundet ved at mobilisere en græsrodskampagne. Høyre formåede at mobilisere sine medlemmer, og øge medlemsskaren med 10.000 i løbet af få år. Dette blev kombineret med mikrodonationer
fra medlemmerne, hvor man kan skrive sig op som ”Høyre-partner”. Disse
partnere betaler i gennemsnit ca. 200 kroner om måneden, og der er 3500 af
dem – så det bliver også til en del penge. For at kunne mobilisere, har man afholdt en række interne moralopbyggende rallies, og har bygget partikulturen
op omkring rekruttering - og genrekruttering, Man ser på lokal- og nationalvalgene som en symbiose med en forståelse i alle dele af organisationen om,
at de nemmeste stemmer er dem, der stemte på Høyre sidste gang. Dør-til-dør
har været prioriteret højt – 25% af hele valgbudgettet er gået til denne aktivitet, eller beslægtede ting (herunder 430.000 postkort sendt ud til folk, før de
fik besøg)
Efter det faglige indspark, står den på listebæring for de fleste – og ja; det var
præcis lige så interessant som dagen før.

Sejren
malret er i hus! Kulm
tet arb
ejde inationen pa
ott

Valgfesten
Optændt af den forventede sejr stimlede vi udsendte danskere sammen til
valgfesten. Omkring os var 250 journalister, omkring 850 Høyre-medlemmer
og resten af de udenlandske deltagere.
Stemningen i bygningen var intens, og
glædesbrøl opstod, når endnu et område
indberettede valgresultater. Spørgsmålet var på intet tidspunkt, OM man havde vundet – det var kun sejrens omfang,
der var uvist. Det giver en speciel fest –
og var ikke noget, jeg havde oplevet før.
Danske valg plejer trods alt at være nervepirrende til det sidste.

Da Stoltenberg tonede frem kl. ca. 23 og
erkendte nederlaget, ville jublen ingen
ende tage. Stoltenberg holdt en værdig
tale, og han skal have, at han tog sine
tæsk med oprejst pande. Det gled dog
hurtigt i baggrunden, da Erna var på vej.
Pressen gik bersærk i forsøget på at få
det bedste billede, og der var kortvarigt
optakt til håndgemæng imellem nævenyttige reportere. Da Erna trådte ind i
salen kl. 23.25, var loftet ved at blive løftet grundet sejrsbrøl, og Erna indtog med
stor værdighed talerstolen.
Som Stoltenberg, så leverede Erna en

e åars

solid tale, hvor hun roste
den afgående regering, fremhævede den kæmpe indsats, de frivillige havde leveret og fik taget hul på
visionerne for fremtiden. Der var statsmandsudstråling, og publikum klappede det bedste, de havde lært.
Da Erna var færdig og forlod bygningen,
var de udsendte danskere klar til at feste
– vi talte om, at vi ville holde samme fest
i Danmark om 6 år, når Konservative
også er gået 18 mandater frem(!) siden
forrige valg.
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Møller & Beck

Møller & Beck

EU-ordfører
Per Stig Møller

Landsformand for KU,
Kristoffer Beck

Et stærkt Danmark
i et fælles Europa
Til næste sommer er der valg til Europa-Parlamentet, og derfor
kommer EU-politik og særligt Danmarks rolle i samarbejdet snart
højt på dagsordenen igen. Og heldigvis for det, for det er et emne,
vi er glade for at tale om. Her er vores refleksioner på partiets nye
EU-politik.
Af EU-ordfører Per Stig Møller og KU-landsformand Kristoffer Beck | foto Colourbox

V

i ser det europæiske samarbejde om fred
og frihandel som en god og naturlig ting
for Danmark at deltage aktivt i. Det er
samtidig vigtigt, at vi løbende husker politikerne i Bruxelles på, at EU’s fokus netop bør være på
disse områder, og som Konservative værner vi om nærhedsprincippet. Det betyder, at vi altid vil holde fast i,
at lovgivningen skal ske så tæt på befolkningerne, som
det giver mening.
Men vi kan også lige så godt tage tyren ved hornene
og indrømme, at Det Konservative Folkeparti – både i de
senere år og også generelt igennem historien – har været et parti, der rummede mange forskellige holdninger
til EU. Mange har fundet det svært at vægte mellem på
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den ene side vores forkærlighed for det nationale og på
den anden side vores internationale udsyn og ønske om
større handel og frihed over landegrænser.
Det forstår vi godt. Det har vi også haft svært ved, og
det vil vi forhåbentligt også blive ved med at have. Men
vi ser ikke nogen modsætning mellem det at være en
nationalt sindet dansker og samtidig ville deltage aktivt
i det europæiske samarbejde. Vi skylder EU (og det tidligere EF) meget, når det kommer til fred og frihandel,
og samtidig skylder vi vores eget Danmark vores kulturelle udgangspunkt.
Den rette balance
De to ting er ikke modsætninger, og hvis vi i fællesskab

her internt i partiet kan finde den rette balance mellem
kærligheden til Danmark og ønsket om fred og frihandel, så har vi det rette udgangspunkt for alle sammen
at kæmpe mod alle dem, der enten vil lukke Danmark
inde og afskære os fra medbestemmelse på omverdenen, og dem, der vil svække vores nationalstat og lægge
endnu mere ansvar i Bruxelles.
Vi mener, at vi i partiets nye
EU-politik netop har fundet den
fornuftige og rette balance, og det
giver os begge en tro på, at vi har
knækket koden for, hvordan konservativ politik både kan forsvare
nationalstaten og samtidig åbne
sig op i en mere og mere globaliseret verden.
Frihandel og vækst
Partiets nye EU-politik fylder i alt
ni sider, fordi vi af gode grunde
skal nå forbi mange væsentlige
ting, som vi desværre ikke har
plads til her. Til gengæld vil vi
fremhæve nogle af de vigtigste
emner i politikken, der tager udgangspunkt i netop balancen mellem nationalstaten og EU-samarbejdet.
Det er eksempelvis sund konservativ politik fortsat
at ville styrke det indre marked, men EU skal åbne sig
mere op i den retning og aktivt forsøge at indgå frihandelsaftaler med USA, Japan, Indien, Brasilien og andre
handelspartnere, der bliver vigtigere og vigtigere spillere på det store marked. Vi har i forvejen fået udvidet
vores eget marked fra fem millioner danskere til 500
millioner europæere, og vi bør for både virksomheders,
forbrugeres og for styrkelsen af vores egen økonomis
skyld forsøge at gøre det marked endnu større.
Vi vil liberalisere det indre marked yderligere, så fx
handel over internettet på tværs af grænser kommer
til at fungere bedre. Der er allerede over en halv million
danske job, der direkte afhænger af, at vi frit kan sælge
vores varer på det europæiske marked, og det vil derfor
kun styrke beskæftigelsen, erhvervslivet og væksten,
hvis den handel kan udvides.
I samme ombæring er det værd at understrege, at
der i det nye EU-program også er fokus på spørgsmålet om den stigende gæld i hele eurozonen. Partiet har
netop i sin 2020-plan for dansk økonomi, som Lars Barfoed præsenterede i begyndelsen af september, vægtet
spørgsmålet om gældsafvikling meget højt – som det
første danske parti i øvrigt. Men de tanker skal vi også
have med os ud i Europa, hvor mange lande i EU er endnu mere forgældede, end vi selv er.
Klima og miljø
Vi må erkende, at klima- og miljøudfordringer ikke
kender til landegrænser, og derfor skal disse spørgsmål
tages op i EU-regi, hvor en større gruppe lande kan forpligte hinanden og sammen udvikle fælles løsninger.
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Møller & Beck

KU-indlæg

Generationskontrakten ligger dybt forankret i os, og det
er et stort ansvar, når vi som konservative forpligter os
til at kæmpe for at levere en bedre verden videre til de
kommende generationer, end den vi selv kom til.
Derfor bør vi – i stedet for kun at sætte stramme regler op for dansk erhvervsliv – forsøge at få påvirket miljø- og klimadagsordenen på EU-niveau. Det kan være
meget fint, at vi selv går forrest med ambitiøse målsætninger, men hvis vi ikke får de store industrilande med
på vognen, så gør det alligevel ikke nogen mærkbar forskel i det helt store regnskab.
Grænser for EU-politik
Lige som vi mener, at der herhjemme er klare grænser
for, hvad politikerne skal blande sig i i danskernes hverdag, er der også grænser for, hvad politikerne i EU skal
bestemme over nationalstaterne. Der er eksempler på
politiske områder, som vi har nævnt herover, hvor det
giver mening at klare
tingene på EU-niveau
– men vi skal holde
fast i, at det meste af
den politik, der vedrører danskerne, bør
foregå tættest muligt
på danskerne. Det har
altid været konservativ
politik.
På en lang række
områder bør vi holde
stædigt fast i, at det
er de forskellige grene
af det danske politiske
system, der har ansvaret. Det er det, vi kalder
nærhedsprincippet, og
det er netop det, der
går ud på, at beslutninger skal træffes så
tæt på borgerne som
muligt. Det gælder
blandt andet inden for
kulturen, uddannelsessystemet, social- og sundhedsområdet, arbejdsmarkedspolitikken og – ikke mindst
– skattepolitikken. EU skal ikke kunne opkræve skatter.
Valutasamarbejdet og Euroen har været sat hårdt
under pres af den verserende finanskrise. Da der i øjeblikket er for mange usikkerhedsmomenter forbundet
med en indtrædelse i det monetære samarbejde, ønsker vi ikke ar revidere det nuværende forbehold, men
vi vil i stedet afvente den endelige konstruktion, før vi
bør diskutere en revision af forbeholdet.
Vi hilser det nye EU-program velkommen. Det er
gennemarbejdet, klart og kontant og let at arbejde ud
fra. Vi støtter det fuldt og fast, og vi glæder os til, at vi
alle sammen kan bruge det som fast rettesnor til det
kommende års EU-debatter.
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Sådan er det nye EUprogram blevet til
Hovedbestyrelsen nedsatte tidligere på året en
arbejdsgruppe, der skulle arbejde med partiets
nye EU-politik. Det arbejde blev færdigt i sommer, siden godkendt af Hovedbestyrelsen, og det
er det nye program, vi skal have godkendt her på
weekendens landsråd, så politikken på området
ligger fast frem imod valget næste år.
EU-arbejdsgruppen bestod af: Lars Barfoed (formand), Bendt Bendtsen (medlem af Europa-Parlamentet og indstillet som spidskandidat), Lene
Espersen (EU-ordfører i folketingsgruppen indtil
26. august), Michael Ziegler (Det Kommunale
Forretningsudvalg), Søren Pape (Det Kommunale Forretningsudvalg), Helle Kammann (Hovedbestyrelsen), Nikolaj Bøggild (Hovedbestyrelsen)
Kristoffer Beck (KU’s landsformand).

Vi er klar
- Vi vinder valget!
Af Kristoffer Beck | foto KU

Det mener vi om EUforbeholdene
Retsforbeholdet. Det bør afskaffes og erstattes
af en tilvalgsmodel, hvor vi selv kan vælge, hvad
vi vil være med i af fx politisamarbejde og bekæmpelse af kriminalitet over landegrænserne.
Forsvarsforbeholdet. Det bør afskaffes, så Danmark kan deltage i det sikkerhedspolitiske arbejde i Europa.
Euroen.Vi er grundlæggende tilhængere af fastkurspolitikken og det udvidede valutasamarbejde i EU, som har fremmet det økonomiske samarbejde mellem landene og modvirket en bølge af
destruktive devalueringer i de europæiske lande
under den finansielle krise. Men på grund af den
finansielle situation i Europa er tiden ikke moden
til at revidere forbeholdet. Dertil er der fortsat for
mange indbyggede usikkerheder i eurosamarbejdet og for stor usikkerhed omkring den økonomiske og finansielle situation. Vi må derfor afvente
euro-samarbejdets endelig konstruktion og den
økonomiske udvikling, før vi tager endeligt stilling til en ophævelse af forbeholdet.
Forholdet om unionsstatsborgerskabet. Dette
forbehold vurderes i dag uden nogen praktisk betydning, da Amsterdam-traktaten fra 1997 har
præciseret, at unionsborgerskabet ikke på nogen
måde træder i stedet for nationalt statsborgerskab. Det Konservative Folkeparti er desuden
grundlæggende af den opfattelse, at statsborgerskab skal knytte sig til enkelte lande.
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ndnu en sommer er gået, og
som altid har den været fuld
af gode KU-aktiviteter. Vi har
udklækket 16 nye konsulenter, som efter en uges strabadser på det
sagnomspundne Konsulentkursus (KK)
modtog deres eksamensbevis. Et bevis
på, at de nu er endnu bedre rustet i kampen mod de røde og for konservatismen
i Danmark!
Når man har sagt KK, må man også
sige Guldberghus. KU’s kursusejendom
er i løbet af de sidste fem år blevet gennemrenoveret, og dette markerede vi
med en stor reception i midten af juli,
hvor over 100 både nuværende og tidligere KU’ere lagde vejen forbi for at se
KU’s perle på Kobæk strand og hygge i
godt konservativt selskab.
I sommers opstartede vi også vores
storstilede projekt, Rethink KU, som går
ud på, at vi gentænker vores organisation fra ende til anden. Det betyder, at alt
er til diskussion, hvad enten det handler
om KU’s rolle i forhold til talentudvikling,
politikudvikling, organisationsstruktur,
kampagne fokus og alt det andet, som vi
beskæftiger os med. Målet er at sikre, at
KU også i fremtiden er Danmarks bedste ungdomsorganisation, hvor man kan
få politisk indflydelse, uddannelse og et
massivt netværk som dækker hele landet. Alle input er velkomne, og har du

lyst til at bidrage, kan du gøre dette via
rethinkku.dk.
I august drog 50 KU’ere afsted til Letland, hvor vi tilbragte fem dage med
kulturelle og sociale arrangementer i
hovedstaden Riga. Det var fascinerende at se, hvordan
meget stadig var så
diamentralt forskelligt fra Danmark,
om end Letland har
integreret sig meget
med de omkringliggende europæiske
lande de senere år.
Når man taler om
europapolitik må det
ligeledes
nævnes,
at KU naturligvis er
glade for 4. pladsen, som vores EP-kandidat Nichlas Vind opnåede på partiets
indstilling til landsrådet. Vi ser frem til
at føre kampagne for ham!
Valgtrommerne er også begyndt at
buldre ude i de danske kommuner. Men
inden vi for alvor tager hul på kommunalvalgkampen, havde vi lige et par
valg i den store verden omkring os, som
skulle overståes. Til det spændende
stortingsvalg i Norge, havde vi således
to udsendte KU’ere til at assistere Høyre
med deres succesfulde politiske projekt.
Vi har ligeledes haft to udsendte KU’ere

til det tyske valg, hvorfra vi også har fået
en masse gode erfaringer med hjem til
lille Danmark. Og mon ikke at vi allerede
i november vil kunne drage nytte af de
erfaringer vi har tilegnet os - både nord
og syd for den danske grænse.
Herhjemme er vi
selvfølgelig også godt
i gang, og vi har mere
end 40 KU kandidater opstillet til kommunalvalget fordelt
over hele landet faktisk har vi flere
KU kandidater i år,
end vi havde ved valget i 2009. Til vores
mange kandidater og
deres kampagneledere tilbyder vi kurser i politikudvikling,
kampagneførsel, debatteknik, og hvad
de ellers måtte have behov for at vide
for at kunne føre en så effektiv kampagne som overhovedet muligt. Samtidig
sender vi en KU bus rundt i hele landet
de sidste 3 uger af valgkampen som assistance til vores mange kandidater. Vi
satser således benhårdt på at få et godt
kommunalvalg, både for vores egne
KU-kandidater og for partiet.

Målet er at
sikre, at KU
også i fremtiden er
Danmarks bedste
ungdomsorganisation...

I KU er vi ikke i tvivl - vi VINDER valget
til november!
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Lars Barfoed på turné

Lars Barfoed på turné

1)	Lars Barfoed har været i
dialog med en lang række
virksomhedsledere på turen
rundt i landet. Hos LEGO var
det adm. direktør Jørgen Vig
Knudstorp, der fortalte om
udfordringerne.

barfoed

2)	Formanden for Danmarks
Jægerforbund, Claus Lind
Christensen, havde inviteret
til en samtale om naturen i
fugletårnet ved Føns Vig.
3)	Det Konservative Folkeparti
vil styrke anerkendelsen af
soldaternes indsats og forbedre hjælpen til veteraner
med sår på sjæl og krop.

i dialog

4)	Eleverne på Sortebakkeskolen i Rebild fortalte om
dagligdagen i folkeskolen.
4

Det var en succes på flere fronter, at formand Lars Barfoed tog på turné
rundt i landet. Helt konkret har det givet et værdifuldt indblik i hverdagen
inden for en række topaktuelle politiske temaer. De mange idéer fra formandsturnéen vil nu blive omsat til politik og konkrete initiativer.
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Turen rundt i landet havde en fast opskrift med forskellige besøg om dagen
afsluttende med et dialogmøde i storkredsene om aftenen.
Det er der kommet mange konstruktive idéer og erfaringsudvekslinger ud af,
som partiet vil bruge i det politiske arbejde med at styrke et effektivt og konkurrencedygtigt land samtidigt med, at
vi fastholder Danmark som et menneskeligt samfund.
”Jeg har fået rigtig mange gode ideer
og refleksioner fra mange forskellige
mennesker med hjem i bagagen. Samtidig har turen bekræftet, at vi skal holde
fast i vores strategi. Vi vil et samfund,
der er effektivt og konkurrencedygtigt,
men vi vil også et menneskeligt samfund. Der er plads til begge dele, det gælder bare om at finde den rette balance,”
siger Lars Barfoed.

Understøtter aktuelle forhandlinger
En reform af erhvervsuddannelserne er
lige på trapperne. Derfor besøgte Lars
Barfoed blandt andet også Mercantec i
Viborg, hvor man har samlet handelsskole og erhvervsuddannelserne under
samme hat, samt en lang række virksomheder, som har brug for medarbejdere med gode erhvervsuddannelser.
Det gav lejlighed til at drøfte partiets
synspunkter og position i forhold til de
konkrete forhandlinger om fremtidens
erhvervsuddannelser. Der skal ganske
enkelt ske noget i forhold til at øge kvaliteten og sænke frafaldet på landets erhvervsskoler.
Også de kommende forhandlinger om
en ny grøn naturpolitik på baggrund af
Natur- og Landbrugskommissionens
anbefalinger er flittigt blevet diskuteret
på turen med blandt andre Danmarks

Virksomhedernes verden
I Danmark lever vi af de private virksomheders produktion og afkast. De
skaber beskæftigelse og velstand og er
hele forudsætningen for det danske velfærdssamfund. Derfor har der naturligt
været fokus på besøg
hos mange virksomheder med forskellige udfordringer.
Lars Barfoed har
været i dialog med
alle former for virksomheder. Det gælder store som små,
familieejede
som
fondsejede, globale
såvel som lokale. Der
er besøgt produktionsv i rksom heder,
fødevarevirksomheder, håndværksvirksomheder, servicevirksomheder osv.
Fælles for dem alle er, at de peger på
udfordringer med høje danske skatter og
afgifter, der presser danske lønninger i
vejret, og som i sidste ende resulterer i et
højere omkostningsniveau i Danmark.
Og de peger på det omsiggribende bureaukrati, som truer med at tage luften
ud af enhver iværksætter.
Ønsket fra erhvervslivet er meget
klart: Forenkling i form af færre og lavere skatter og afgifter i Danmark samt
mindre bureaukrati. Det er ønsker enhver konservativ kan nikke genkendende til, og som partiet har lagt sig i selen
for at gennemføre.

Jeg har fået rigtig mange
gode idéer og refleksioner
fra mange forskellige mennesker med hjem i bagagen.
Samtidig har turen bekræftet,
at vi skal holde fast i vores
strategi...

Af Troels Krog | foto Simon Gosvig

rna Solberg i Norge gjorde
det. Angela Merkel i Tyskland
er på vej. Og vores egen Lars
Barfoed gør det.
Konservative partiledere er slået ind
på dialogens vej med stor succes. Det
handler om dialog med borgerne i øjenhøjde. Det giver resultater i form af en
målrettet politik, der er tilpasset dagligdagen hos borgerne, virksomhederne og
institutionerne. Og det gør det muligt at
skærpe budskaberne og sætte nye mål.
I den seneste tid har formand Lars
Barfoed været rundt i landet og besøgt
en lang række forskellige virksomheder,
institutioner, skoler, interesseorganisationer og ikke mindst mange borgere med
det formål at lytte til, hvor skoen trykker
i dagligdagen, og hvor politikerne kan
sætte ind i forhold til at forbedre vilkårene for både borgere og virksomheder.

Jægerforbund og Hedeselskabet. Det
er muligt at lave naturgenopretning og
styrke naturen i Danmark på en afbalanceret måde, hvor erhverv og natur går
hånd i hånd.
Der er i det hele taget skabt en række gode kontakter, som kan understøtte
partiet inden for en lang række problemstillinger. Det gælder også en styrket
indsats i forhold til hjemvendte soldater, der har brug for en hjælpende hånd.
Derfor har turen også budt på besøg hos
Den Kongelige Livgarde i Nordsjælland
og Veterancenteret i Ringsted samt veteranhjemmene i Aalborg, Fredericia og
Høvelte. Det Konservative Folkeparti har
fremlagt et forslag til en samlet og styrket indsats med større anerkendelse af
soldaternes indsats.
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Folkemødet på Bornholm 2013

Folkemødet på Bornholm 2013

Vi hører altid gerne gode forslag til,
hvordan det kan blive bedre at være
familie i Danmark.
Derfor har vi oprettet et debatforum
www.facebook.com/FrihedTilFamilien,
hvor familiernes vilkår
sættes til debat.

Familien

F

amilierne er udgangspunkt for vores liv. Uanset om vi er børn eller voksne. Det er her, vi
lærer livet at kende. Det er her, vi videregiver
de værdier, som er vigtige for os. Det er her, vi
for alvor gør en forskel i andre menneskers liv. Derfor er
familien samfundets base. Men familien er under pres.
Senest så vi med regeringens folkeskolereform, at politikerne vil bestemme, at børnene skal lave lektierne på
skolen og være der hele dagen.
Her siger Det Konservative Folkeparti klart fra. Hvor
og hvordan lektierne skal laves, må familierne selv afgøre. Og de skal have mulighed for at hente børnene,
når børnene er færdige med de faglige timer. Hvordan
familierne skal indrette deres hverdag, skal ikke afgøres fra Christiansborg. Familierne ved bedst selv, hvordan deres dagligdag fungerer.
Det var det håndfaste budskab fra partiformand Lars
Barfoed ved Folkemødet på Bornholm i juni. På solskinsøen lykkedes det under stort presseopbud Lars Barfoed og uddannelsesordfører Vivi Kier at sikre frivillige
lektiecaféer og samtidig få gennemført det tiltrængte
faglige løft af folkeskolen næste år. Heldigvis.
Forløbet omkring forhandlingerne om folkeskolen
er blot et eksempel på, hvordan den siddende regering
udhuler familiernes autonomi og mangler vilje til at
værne om den rolle, forældrene bør spille i deres børns
opvækst. Som Konservative vil vi også gerne forandre

– men for at bevare det bevaringsværdige. Mere end nogensinde er der brug for et samlet familie-udspil, som
styrker familierne og giver dem ansvaret og friheden
tilbage. Stærke familier
giver trygge børn.
Større ansvar og frihed til familierne var
derfor også omdrejningspunktet for folketingsgruppens sommergruppemøde i august, hvor
familieordfører Benedikte
Kiær, præsenterede udspillet ”Ansvar og frihed
tilbage til familierne Stærkere familier i friere
rammer”. Bedre forhold
for familierne vil også stå
helt centralt på Konservatives politiske dagsorden frem
mod kommunalvalget i november, EU-parlamentsvalget næste år og folketingsvalget formentlig i 2015 med
det gennemgående budskab om at styrke familierne.
Lad det være op til familierne i Slagelse, Struer og på
Samsø at afgøre, om børnene tager skade af lakridspiber, om mor eller far skal tage barsel eller om lektierne
skal laves på skolen eller derhjemme. Det skal hverken
kommunen, Christiansborg eller Bruxelles bestemme.

Lad det være
op til familierne i
Slagelse, Struer og på
Samsø at afgøre, om
børnene tager skade
af lakridspiber...

set fra Bornholm
Af Lone Vibe Nielsen | foto Peter Mark Lundberg
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erhvervslivet
har givet

kommunerne
karakterer

Se hvordan din og de konservative
kommuner har klaret sig på di.dk/le

