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over fyrre år har Danmark været en del af det 

fælles Europa i EU. Det er der mange grunde til at 

være tilfredse med. Efter fyrre års deltagelse må 

det så også være så meget en del af vores daglige 

virkelighed, at vi kan tillade os at kritisere forhold i EU 

uden, at det bliver udlagt som at være negativ over for 

EU. På samme måde skal vi kunne støtte tiltag i EU uden 

at blive beskyldt for ukritisk at sige ja til alt.

 Vi har i Danmark stor glæde og gavn af medlemska-

bet i EU. Det har givet os fred, frihed og velstand i en 

helt uhørt historisk grad, som vi aldrig må glemme. Eller 

tage for givet.

 EU er den bedste forsikring mod krig i Europa. EU er 

også det eneste sted, hvor vi kan etablere et fælles indre 

marked, som giver os lavere priser, større udbud, mere 

konkurrence og højere velstand. Og medlemskabet i EU 

giver os frihed til at rejse, 

arbejde og studere overalt 

i Europa. Det vil vi aldrig 

være foruden, og derfor vil 

vi altid gå ind for et stærkt 

dansk medlemskab i EU.

 Men vi er uenige, når 

vores gavmilde velfærdssy-

stem her i Danmark plud-

selig kan fortolkes af en 

embedsmand som værende 

en rettighed for EU-borgere 

med en måske sporadisk 

og perifer tilknytning til det 

danske samfund og arbejdsmarked. Det har jo aldrig væ-

ret meningen, at EU skulle udvikle sig til en social union.

 Der er områder, hvor vi skal have mindre EU. Men der 

er også væsentlige områder, hvor vi skal styrke samar-

bejdet og stå sammen om at bekæmpe negative udvik-

linger. Den grænseoverskridende kriminalitet er absolut 

et område, hvor vi skal hjælpe hinanden med at forhin-

dre, opklare og straffe forbrydelser.

Det gælder ikke mindst den omsiggribende indbruds- 

turisme. Tidligere var indbrud ofte et indenlandsk pro-

blem. I dag er det grænseoverskridende. Der begås et 

indbrud i Danmark hvert 12. minut, der stjæles en cy-

kel eller bil hvert 7. minut, og der begås et hjemmerøve-

ri hver anden dag. Det er skræmmende tal, der skaber 

frygt og utryghed hos danske familier.

Mange indbrud begås af østeuropæere. Lederen af Po-

litiets særlige indbrudsenhed på Sjælland har for nylig 

været ude og sige, at halvdelen af indbruddene på Sjæl-

land formodes at være udført af tilrejsende kriminelle. 

Særligt rumænere skulle være aktive på Sjælland. I Jyl-

land er det tilsyneladende bander fra Litauen, der er på 

spil. Det skal der sættes en stopper for.

 Udenlandske kriminelle på tyvetogter i Danmark 

skal fanges, straffes hårdt og bures inde i deres hjemlan-

de. Løsningen er ikke fire grænsebomme, de udenland-

ske kriminelle kører alligevel udenom i ly af natten, og 

tyvekosterne sender de med pakkepost. Derimod er løs-

ningen et stærkere politisamarbejde i Europa, hårdere 

straffe i Danmark og bedre aftaler imellem EU-landene 

om afsoning i hjemlandene.

 Vores spidskandidat til Europa-Parlamentet, Bendt 

Bendtsen, har kastet alle kræfter ind i bekæmpelsen af 

kriminaliteten og i at bruge EU-samarbejdet til at skabe 

flere job.

 Derfor er det vigtigt, at vi igen får Bendt Bendtsen 

valgt. Han sidder nemlig i EPP-gruppen bestående af 

konservative og kristen-demokratiske partier, der er 

den største og mest betydningsfulde gruppe i Euro-

pa-Parlamentet. Dermed sikrer vi Danmark den bedste 

indflydelse på sager om kriminalitetsbekæmpelse, flere 

arbejdspladser og mere vækst i Europa, ligesom Bendt 

Bendtsen også har taget kampen op for at forsvare det 

danske realkreditsystem og vores billige boliglån.

 Lad os alle bidrage til et godt valg for partiet, for det 

er Det Konservative Folkeparti, som passer på Danmark 

i EU.

Af  Lars Barfoed  |  foto  ft.dk
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En stemme på Bendt Bendtsen giver optimal 
dansk indflydelse  i EU-Parlamentet, hvor 
Bendt Bendtsen som eneste danske kandidat 
sidder i den største og mest betydningsfulde 
gruppe, EPP.

Med sin vidtfavnende 
kampagne har Nichlas Vind 

som yngstemand på det 
konservative EU-hold godt 
fat i førstegangsvælgerne

Ole Opfinder skal ikke leve forgæves. 
Danske virksomheder lever af gode 

ideer. Et ja til Patentdomstolen er 
derfor et ja til vækst og flere danske 

arbejdspladser. 
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temmen er fast, tonefaldet fynsk. Blikket ro-

ligt og stålsat. Faderens formanende ord sid-

der dybt i Bendt Bendtsen. Hårdt arbejde er 

vejen frem. Sådan var det i barndommen på 

slægtsgården Østergård i Allesø nord for Odense. Som 

landbrugselev, kriminalassistent, partileder, vicestats-

minister og ikke mindst som medlem af EU-parlamen-

tet. Hvis man vel og mærke vil have indflydelse. Og det 

vil Bendt Bendtsen. Efter fem år som parlamentariker i 

Bruxelles er spidskandidaten for Det Konservative Fol-

keparti klar til endnu et sejt træk i den politiske kamp, 

han blev tændt af som ung politibetjent.

Den 25. maj skal danskerne vælge, hvilke 13 kandi-

dater der de næste fem år skal kæmpe for Danmarks 

interesser i EU-parlamentet. For Bendt Bendtsen har 

kampen for at skabe flere arbejdspladser, sikre vækst 

i Danmark og Europa og beskytte danskernes hjem 

førsteprioritet. At råbe op om fællesskabets svagheder 

lader han andre om. I stedet koncentrerer Bendt Bendt-

sen sig om at løse problemerne der, hvor beslutningerne 

træffes. Som medlem af parlamentets største og mest 

magtfulde gruppe EPP er han den danske EU-parla-

mentariker, der har størst indflydelse på, hvordan EU 

udvikler sig. I et politisk 

maskinrum hvor net-

værk, erfaring og ikke 

mindst et solidt men-

neskekundskab er alfa 

omega.

”Bruxelles er et sted, 

hvor nogle arbejder få timer, og andre arbejder meget. 

Gør du det sidste, kan du faktisk få overraskende meget 

indflydelse. Men det handler overhovedet ikke om, hvor 

mange taler du holder. Som på Christiansborg gælder 

det om at have det rigtige netværk. Det er uden for de 

officielle lokaler, at resultaterne bliver skabt. Som min 

far altid sagde: ”Hvis du arbejder hårdt nok for det, kan 

S

er der vej

Af  Lone Vibe Nielsen  |  foto  Ulrik Jantzen

HVOR DER ER VILJE

du opnå alt her i livet.” Det har jeg altid levet efter. Min 

far havde dårlig ryg, så allerede som børn hjalp mine 

brødre og jeg til på gården. Inden skoletid passede vi de 

røde malkekøer. Der var aldrig tid til ferie med mine for-

ældre. Sådan en arbejdsmoral grundlagt i barndommen 

hænger ved resten af livet,” siger Bendt Bendtsen.

Politik tænder betjent
Så den tredje alder må vente. Nøjagtig to måneder før 

EU-valget rundede Bendt Bendtsen de 60 år. Men et glø-

dende politisk engagement, en særlig evne til at få foden 

ind der, hvor indflydelsen ligger, kombineret med udsig-

ten til reel indflydelse på fremtidens Europa trækker.

”Jeg kan ikke se mig selv i et lavere gear. Det er sta-

dig meget tilbage i mig. Og de seneste fem år i parla-

mentet har vist, at det nytter. At jeg Bendt Bendtsen fra 

Fyn kan gøre en forskel for helt almindelige mennesker. 

Eksempelvis havde jeg konkret ret stor indflydelse på 

udformningen af kapitalkravsdirektivet. Umiddelbart 

lyder det forbandet teknisk, men reelt handler det om 

at sikre dansk realkredit og dermed om den daglige 

husleje for boligejere, men også alle dem, der bor i al-

mennyttigt byggeri, for små og mellemstore virksom-

heder, for landbruget. På samme måde med direktivet 

for energieffektivitet, som forbedrer miljøet og samtidig 

kaster masser af job af sig inden for energirenovering,” 

siger Bendt Bendtsen.

Umiddelbart lå det ikke i kortene, at Bendt Bendt-

sen skulle være politiker. Som syvende generation på 

slægtsgården fra 1878 var landbrugsskolen første stop 

for drengen fra Odense Friskole. Senere uddannede 

han sig inden for politiet, og det var her politikeren 

blev vakt. Ofte oplevede han, at hårdkogte kriminelle 

gang på gang underløb samfundet, mens der ikke var 

den fornødne omsorg for nogle af samfundets svagteste 

borgere. Det måtte kunne gøres bedre. Ti år i Odense 

Byråd, siden Folketinget og så Bruxelles. Og faktisk er  

Stort portræt
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gang jeg var kriminalassistent er noget ganske særligt. 

Det forstår man at sætte ekstra pris på med årene,” si-

ger Bendt Bendtsen.

Livserfaring efterlyses
Som for alle andre har livet for Bendt Bendtsen været 

op- og nedture. Familien har altid været i fokus – og 

trods meget arbejde har der været tid til ferieture med 

børnene. For tre år siden blev han morfar til Aksel. For 

nylig kom barnebarn to og tre til. Toke og Edith. Begge 

døtre havde termin med få ugers mellemrum, så Bendt 

Bendtsen ventede spændt på opkald på sin særlige fa-

milietelefon.  Den sikrer, at kone og børn altid kan få 

fat i den travle politiker. Med glæder og sorger. Der har 

været perioder i barndommen, hvor familien måtte 

bede om at få lov til at først at betale skolepengene, når 

næste kuld smågrise var solgt. Hjertet har slået i utakt, 

og teenagesønnen kom på et tidspunkt uheldigt af sted.

”Alle kender historien om min egen dreng. Sådan kan 

en familie gå i stykker. Ellers bliver den stærkere. Det er 

noget her i livet, man aldrig kommer over. Men når man 

kommer igennem det, står man stærkere. De færreste 

kommer igennem livet uden skrub. Der er noget til os 

alle. Vi rammes af sygdomme, tragedier og andet. Den 

der brede livserfaring er faktisk værdifuld i politik.

Jo bedre man kender livet, jo bedre bliver man til at 

aflæse andre mennesker og sætte sig ind i deres situa-

tion. Den egenskab skal ikke undervurderes. Fordi man 

er veluddannet og kommer direkte fra universitet til 

politik, er det ikke sikkert, at man handler klogt,” siger 

Bendt Bendtsen. 

Tværtimod er der god grund til at tage dansker-

ne alvorligt. Også deres bekymring for minusser ved 

EU-samarbejdet. For de er der. Det nytter ikke som øko-

nomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) at 

ignorere bekymringen for eksempelvis velfærdsturis-

me. Politikerne skal lytte – og handle.

”Det er langt fra alt, der pågår i Bruxelles, som jeg sy-

nes, er fantastisk. Men der er endnu ikke nogen, der 

har kunnet angive et alternativ. Der er intet. Så 

må vi slås mod og arbejde på at ændre det, vi er 

uenige i. Desværre er det lykkedes at skyde skyl-

den for alle Europas ulyksaligheder på EU, selv om 

reformerne og lignende ligger i nationalstaterne. Det 

betyder, at nationalistpartierne er på fremmarch rundt 

om i Europa. De politikere, der står og peger fingre af EU, 

er præcis de samme politikere, der ingen som helst ind-

flydelse har på politikdannelsen i Europa. Ingen nævnt, 

ingen glemt. Så det er bare med at komme i gang. Der 

er nok at tage fat på. Hvor der er vilje, er der vej. Det er 

spørgsmål om, hvor hårdt du vil arbejde.”

der flest ligheder mel- 

lem først- og sidstnævn-

te, pointerer han.

”Omgangsformen i par-

lamentet minder meget 

om, da jeg sat i byrådet. 

Måske fordi der kun er 

valgkamp med faste inter-

valler, er tonen parlamen-

tarikerne imellem meget 

bedre end i Folketinget. 

Måske fordi journalist-

dækningen er meget min-

dre, er det fælles politiske 

arbejde og projekt mere i centrum. Det tiltaler mig. Og 

så er det interessant at samarbejde med mennesker fra 

forskellige kulturer, der oplever verdenen helt forskel-

ligt. Eksempelvis skal man altid huske at rose en por-

tugiser, inden man kommer igennem med noget, mens 

man kan gå mere direkte til stålet, når man laver politik 

med en finne. For mig handler det om at finde løsninger 

på de problemer, der berører og optager borgerne,” siger 

Bendt Bendtsen.

Såvel i politik som i livet i øvrigt spiller helheden og 

det lange perspektiv spiller en særlig rolle for Bendt 

Bendtsen. At udvikle og vedligeholde Østergård og give 

den videre til næste generation har været en æressag. 

Og muligheden for at skifte kom før end ventet, da hans 

brors datter, hendes landbrugsuddannede mand og de-

res tre sønner ledte efter en gård. Beslutningen om at 

flytte var svær. Men tanken om at ottende og niende ge-

neration på Østergård var sikret, gjorde udslaget. Sam-

men med sin kone Kirsten har Bendt Bendtsen bygget et 

nyt moderne og tiptop-energirigtighus få kilometer fra 

barndomshjemmet. Inspireret af arbejdet i parlamen-

tets med energipolitik sikrer jord- og solvarme nu parret 

en yderst fornuftig elregning.

Livret og gamle venner
I de naturskønne omgivelser få kilometer fra barn-

domshjemmet kobler Bendt Bendtsen af. 33 uger med 

arbejde i parlamentet i Bruxelles, hvor parret har en lej-

lighed, og 12 ugers samling i Strasbourg, betyder mange 

omstillinger og meget rejseri. Derfor er basen og roen 

her vigtig. Skal det være rigtig godt, står menuen på bik-

semad. Med spejlæg, engelsk sovs og en kold øl. Så er 

Bendt Bendtsen i sit es. Og så bekommer det ham vel, at 

fritiden nu er mindre arbejdsbelagt, end det var tilfæl-

det, da familien stadig boede på Østergård.

”Der var altid et raftehegn, der skulle ordnes. Bræn-

de, der skulle kløves eller noget, der skulle repareres på 

bygningerne. Nu kan vi deltage i de traditioner, vi selv 

har været med til at udvikle på gården. Blandt andet en 

jazzklub. Men der er mere tid til andre ting. For eksem-

pel har vi nu mere tid til at se den vennekreds, vi har 

haft, siden jeg for mere end 25 år siden var med til at 

stifte en lokal tennisklub. Vi er stadig de fem samme be-

styrelsesmedlemmer, vi er gift med de samme piger og 

vi mødes mindst fem gange om året på skift hos hinan-

den til påskefrokost, ålegilde, sommergrill, julefrokost 

og nytår. Naturligvis er der kommet andre gode venner 

undervejs, men de årelange venskaber tilbage fra den-

... Tværtimod er 
der god grund 

til at tage danskerne 
alvorligt. Også deres 
bekymring for minus-
ser ved EU-samarbej-
det. For de er der...

... Det er langt fra alt, der pågår i 
Bruxelles, som jeg synes, er fanta-
stisk. Men der er endnu ikke nogen, 
der har kunnet angive et alternativ. 
Der er intet. Så må vi slås mod og 
arbejde på at ændre det, vi er  
uenige i...

Portræt af Bendt BendtsenPortræt af Bendt Bendtsen

Seneste familieportræt taget i forbindelse med Bendt 
Bendtsens 60 års fødselsdag i marts. 
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EPP
- en genvej til indflydelse

Disse grupper sidder de danske politikere i:

Rina Ronja Kari
(GUE/NGL)

Christel Schaldemose 
(S&O)

Ole Christensen
(S&O)

Britta Thomsen
(S&O)

Claus Larsen-Jensen
(S&O)

MargreteAuken
(Greens)

Morten Løkkegaard
(ALDE)

Anne E. Jensen
(ALDE)

Jens Rohde
(ALDE)

Emilie Turunen
(S&O)

Morten Messerschmidt
(EFO)

Anna Rosbach
(ECR)

Bendt Bendtsen
(EPP)

olitik handler i bund og grund 

om magt, og enhver politi-

kers drøm er at få indflydelse. 

Helst så meget som muligt. For 

Bendt Bendtsen var målet at sikre vækst 

i Danmark og en grøn omstilling i Euro-

pa, da han for fem år siden stillede op til 

Europa-Parlamentet. Og han blev glæde-

ligt overrasket. Det var faktisk muligt at 

påvirke beslutningerne i Bruxelles – også 

mere, end Bendt Bendtsen havde forestil-

let sig. 

Det kræver politisk vilje og hårdt arbej-

de, men de gode resultater skyldes også i 

høj grad, at Bendt Bendtsen som eneste 

dansker har sæde i forsamlingens største 

gruppe, EPP (Det Europæiske Folkeparti). 

Det giver ham en helt unik rolle og en 

genvej til beslutningerne, som betyder, 

at han reelt har langt mere indflydelse, 

end et enkelt dansk mandat umiddelbart 

lægger op til. Internt i den største og mest 

betydningsfulde gruppe i parlamentet 

P kan Bendt Bendtsen fremføre og repræ-

sentere danske synspunkter. Samtidig 

har han lettere ved at komme til orde – og 

der bliver lyttet til ham, netop fordi han 

har EPP i ryggen. 

Som institution er Europa-Parlamen-

tet helt unikt. Her er politikerne samlet 

i grupper med fæl-

les overbevisning 

på tværs af nati-

onaliteter, og da 

EPP er den største 

gruppe, er det EPP’s 

idéer og positioner, 

der dominerer såvel 

dagsordenen som 

forhandlingerne. EPP 

har de seneste fem 

år været tungen på 

vægtskålen. Det ved 

de andre grupper. 

Derfor bliver der 

lyttet, når man som 

Bendt Bendtsen repræsenterer EPP som 

forhandler. Uden EPP kan det være mere 

end svært at samle flertal for sin politik. 

Billige boliglån og norske toldmure
Også når han ikke selv er hovedforhand-

ler, kan Bendt Bendtsen få indflydelse 

via EPP. Siden 2010 har han kæmpet for, 

at Danmark kan bevare sit realkreditsy-

stem i sin nuværende form, og dermed 

sikre billige boliglån til danskerne. Det 

danske realkreditsystem er helt unikt i 

Europa og risikerede at blive ramt uhen-

sigtsmæssigt af det store regelsæt, der 

skal polstre de europæiske banker bedre. 

Derfor har det været afgørende og krævet 

en stor indsats at få forklaret, at det var 

vigtig at bevare dansk realkredit i sin nu-

værende form.

Bendt Bendtsen har derfor gentagne 

gange haft møder med den ansvarlige 

EU-kommissær Michel Barnier og de rele-

vante forhandlingspartnere i Europa-Par-

lamentet. Forud for afstemningen i Par-

lamentet brændte det for alvor på, men 

gennem en god kontakt i den konserva-

tive gruppe, fik Bendt Bendtsen indsat et 

tekststykke, der tager højde for dansk re-

alkredit. Det er dog meget komplicerede 

og langstrakte forhandlinger, og kampen 

for dansk realkredit vil fortsætte langt 

ind i næste valgperiode.

Bendt Bendtsens hverdag i Bruxelles er 

i al væsentlighed præget af den positive 

effekt af at have EPP i ryggen. Som da den 

norske regering i august 2012 ville hæve 

toldsatsen urimeligt på planter og ost. 

Det ikke bare skadede dansk eksport – det 

forpurrede også ånden i den fair frihan-

delsaftale mellem EU og Norge. Derfor 

gik Bendt Bendtsen aktivt i gang med at 

få nordmændene på ret kurs, og sammen 

med en tysk og en hollandsk kollega fik 

han sat sagen på dagsordenen i EU-par-

lamentet.

EPP-medlemmer de mest magtfulde
Med EPP i ryggen fik Bendt Bendtsen også 

rettet EU-Kommissionens opmærksom-

hed mod Norges optræden. Da kommis-

sionen granskede sagen yderligere, fandt 

den, at Norge ikke bare forbrød sig mod 

idéen om det frie marked. Norge mang-

lede også at implementere 427 direktiver, 

som de var forpligtet til. Fra sin magtful-

de plads i EPP fik Bendt Bendtsen dermed 

skabt politisk og mediemæssig opmærk-

somhed på en sag, så den ikke kom til at 

skade dansk eksport, danske virksomhe-

der og danske arbejdspladser.

På den måde står EPP som et solidt fun-

dament, hvorfra Bendt Bendtsen kan få 

gennemført sine mærkesager om grøn 

omstilling, fair frihandel og gode vilkår 

for virksomheder på europæisk niveau. 

Kampen er kun lige begyndt. En plads i 

EPP-gruppen optimerer den danske, kon-

servative indflydelse på EU’s lovgivning 

– en plads, som Danmark nødigt skulle 

være foruden. Når det gælder om at få 

indflydelse, er det langt fra ligegyldigt 

hvilken borgerlig politiker, danskerne 

vælger til Europa-Parlamentet. Med sit 

stærke netværk i EPP-gruppen kan Bendt 

Bendtsen om nogen sætte handling bag 

ordene om at passe på Danmark i EU.

Af  Louise Lindhagen  |  foto  Europa-Parlamentet 

... Det kræver politisk 
vilje og hårdt arbejde, 

men de gode resultater 
skyldes også i høj grad, at 
Bendt Bendtsen som eneste 
dansker har sæde i forsam-
lingens største gruppe, EPP...
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Danskernes mand i EUDanskernes mand i EU

rhvervslivets mand i EU – og dermed hele 

Danmarks mand i Bruxelles. De seneste fem 

år har Bendt Bendtsen primært fokuseret på 

at skabe vækst i danske og europæiske virk-

somheder. Virksomhederne skal have gode rammer og 

mindre bøvl, så de kan bruge kræfterne på at skabe ud-

vikling og arbejdspladser. 

Bendt Bendtsen interesserer sig for virk-

somhedernes forhold, fordi han er 

optaget af danskernes vilkår.  

Trives virksomhederne, 

skaber de flere ar-

bejdsplad-

ser. 

E Det betyder større tryghed i jobbet og større mulighed 

for at få et nyt. Netop danskernes tryghed og de ting, 

der fylder hos helt almindelige danskere i hverdagen, 

er vigtigt i Bendt Bendtsens arbejde. Tryghed i jobbet. 

Tryghed omkring boligkøb. Tryghed i eget hjem, i kam-

pen mod indbrudstyve og kriminelle bander. Vores 

børns uddannelse og fremtid.

Tryghed og lave boliglån
Blandt andet derfor har han lagt pres på EU-Kommissi-

onen for at få den til at forstå værdien af de særligt dan-

ske realkreditobligationer, så vi kan bevare det danske 

realkreditsystem. 

”Jeg har understreget over for Kommissionen og dens 

formand Barosso, at det er helt uacceptabelt, at dan-

ske realkreditobligationer bliver nedgraderet til et ni-

veau lavere end statsobligationer fra gældsplagede 

lande som Grækenland, Spanien og Italien. Det ville jo 

medføre en kæmpe risiko for et endnu mere skrøbeligt, 

dansk boligmarked med stigende renter og faldende 

huspriser,” siger Bendt Bendtsen.

I forlængelse af kampen for at bevare de lave danske 

boliglån, lægger Bendt Bendtsen også vægt på at sikre 

danskernes tryghed i hjemmet. I samarbejde med fol-

ketingsgruppen har han fremlagt en indbrudspakke, 

som skal bekæmpe indbrudsturismen fra østeuropæ-

iske kriminelle i Danmark. Pakken indeholder blandt 

andet flere penge til politiet for at sikre ressourcer til 

efterforskningen af den grænseoverskridende krimi-

nalitet samt individuelle aftaler om hjemsendelse med 

de lande, hvorfra der kommer mange kriminelle. 

Grænsebomme ingen løsning
Minimumsgrænsen for, hvornår en kriminel kan sen-

des hjem til afsoning i hjemlandet, skal sættes ned, så 

der i stedet for seks måneder kun behøver at være én 

måned tilbage af straffen, pointerer Bendt Bendtsen.

”Derudover skal straffen for overtrædelse af et ind-

rejseforbud sættes op.  Alt i alt vil det betyde færre 

udenlandske kriminelle i danske fængsler og færre 

gengangere blandt de østeuropæiske tyvebander. Tilta-

gene er helt afgørende for at sikre danskernes tryghed i 

eget hjem,” siger Bendt Bendtsen.

Det fik Bendt Bendtsen blandt andet bekræftet, da 

han på sin valgkampsturné rundt i landet mødtes med 

Grænsepolitiet i Maribo og Midt- og Vestsjællands Politi. 

”Min egen erfaring gennem 25 år i politiet og de to be-

søg bekræftede mig helt klart i, at grænsebomme ikke 

DANSKERNES MAND
I EU

Af  Ida Ruge-Andersen Friis  |  foto Robin Skjoldborg 
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er vejen frem i forhold til indbrudsturismen. I dag er 

det jo sådan, at de udenlandske tyvebander ikke kører 

varerne hjem over grænsen til Rumænien eller Litauen 

i bil, men anvender mere avancerede metoder til at få 

kosterne ud, såsom pakkepost og containere. Og så gør 

det altså ingen større forskel, at der er udstationeret en 

ekstra tolder ved grænsen i Kruså. De ressourcer kan 

bruges bedre i efterforskningen,” understreger Bendt 

Bendtsen. 

Det store perspektiv
Mange borgere, som Bendt Bendtsen har mødt på sin 

vej rundt i landet, er optagede af, hvordan vi drager 

bedst nytte af EU i en hverdag, der fortsat er præget af 

økonomisk krise, mangel på job, en voksende konkur-

rence og masser af konflikter rundt om i verden. 

”Og det gælder da 

også om at se tingene 

i det store perspektiv 

og få sat en stopper for 

velfærdsturismen, så vi 

kan bevare det danske 

velfærdssamfund, poin-

terer Bendt Bendtsen.

Den sag burde stats-

ministeren have lukket 

med en europaaftale i 

Folketinget. 

I sidste ende handler 

det om, hvordan vi ska-

ber nye job og arbejds-

pladser i Europa. Ikke 

mindst til de mange unge, som i dag er uden arbejde, 

og for hvem fremtiden tegner usikker. Derfor er det så  

vigtigt, at EU satser benhårdt på uddannelse, forsk-

ning og innovation, så vi kan stå distancen med frem- 

voksende økonomier i Asien og klare os i den internati-

onale konkurrence,” understreger han.

EU skal samtidig være en markant aktør på den in-

ternationale scene i kampen mod terrorisme og illegal 

indvandring. Derfor er det vigtigt, at vi får afskaffet 

retsforbeholdet, så vi fortsat kan være med i EU’s poli-

tisamarbejde, Europol, når det om formentlig et års tid 

overgår til at være et overstatsligt samarbejde. 

Mange borgere er også optaget af, at vi sikrer et godt 

miljø og får bugt med de store klimaudfordringer. 

Bendt er helt enig. 

”Vi må altså ikke glemme miljøet. Forurening og 

CO2-udledning er grænseoverskridende problemer, 

som der skal findes fælles løsninger på. Det er det ene-

ste, der virker og eneste vej frem, hvis vi samtidig vil 

sikre danske virksomheders konkurrenceevne. Derfor 

arbejder jeg hårdt for at fremme energieffektiviteten i 

Europa,” siger han. 

Landbrug & Fødevarer er erhvervs-
organisation for landbruget, agro- 
og fødevareindustrien i Danmark.

Vi plejer at prale med, at dansk landbrug er et af verdens 
mest e� ektive og bæredygtige. Men vores 2,7 millioner 
hektar landbrugsjord kan trods alt ikke brødføde hele 
verdens befolkning. Til gengæld kan vores teknologi og 
viden gøre resten af verdens landbrug langt mere 
e� ektivt. Og Afrika har adskillige hundreder millioner 
hektar uopdyrket landbrugsjord. Det er da en begyndelse.

Vi kan ikke redde verden. 
Men vi kender nogen, der kan.

At lytte til og tale med almindelige 

vælgere om, hvad der optager dem 

i hverdagen, er omdrejningspunktet 

for Bendt Bendtsen i valgkampen. Han er foku-

seret på at finde konkrete løsninger på de pro-

blemer, han præsenteres for på sin turné rundt 

i landet. Desuden bruger han aktivt Facebook 

og Twitter til at komme i dialog med vælgerne, 

ligesom han sender personlige breve til vælger-

ne. På Facebook er Bendt Bendtsen allerede den 

3. mest populære EP-politiker.

Mere end 1000 frivillige er engagere-

de i valgkampen i vælgerforeninger-

ne og de forskellige kampagneteams, 

hvor de aktivt arbejder på at få Bendt Bendt-

sens og de øvrige ni konservative EU-kandida-

ters budskaber spredt mest muligt. 

Hver uge kommer flere til, og vi har 

brug for al den hjælp, vi kan få. Der-

for opfordres partiets medlemmer til 

at sprede ”det gode budskab” og fortælle om, 

hvorfor de vil stemme på Det Konservative Fol-

keparti. Og jo flere, der er aktive, jo bedre, så vi 

kan blive så synlige som muligt i gadebilledet. 

Det er også en hjælp, hvis medlemmerne be-

kender C-kulør i debatten på internettet. Folk 

lytter på venner og familiens anbefaling til, 

hvem de skal stemme på. Ofte følges venner og 

families anbefalinger.

Fakta

1

2

3

Annonce
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t ja ved afstemningen om den fælles euro-

pæiske patentdomstol vil betyde vækst og 

flere arbejdspladser til Danmark. Så klar er 

talen fra Dansk Industris erhvervsjuridiske 

chef, Kim Haggren:

”Det vigtigste argument for et ja er, at det vil give 

bedre muligheder for at skabe job og ny vækst ikke 

bare i Danmark, men i hele Europa. Vi er heldigvis en 

idérig nation, som er langt fremme, når det handler om 

at konkurrere på nye ideer og smarte produkter. Hvis 

det bliver lettere og billigere at få 

patent på opfindelser og unikke 

produkter, gavner det klart vores 

muligheder for at hente ekspor-

tordrer og dermed arbejdsplad-

ser hjem til Danmark.”

Offshore-virksomheden Ocean 

Team Scandinavia i Esbjerg med 

85 ansatte har beregnet, at et ja 

til patentdomstolen vil betyde, at 

virksomheden konkret kan spa-

re 5,5 millioner kroner inden for de næste 20 år. Bespa-

relsen kommer af, at virksomheden undgår at betale 

for et patent i 23 lande, men i stedet kan få ét patent, der 

dækker hele EU. Vel at mærke til en pris svarende til, 

E
Af  Tim S. Smidemann  |  foto Bent Sørensen, Medvind Fotografi

hvad det i dag koster at få patent i 4-6 forskellige lande.

”De penge skal bruges til videreudvikling, innovation 

og flere ansatte,” siger administrerende direktør Jens 

Peter Thomsen.

Hamrende uretfærdigt i dag 
Udover den klare økonomiske fordel og langt min-

dre administrativt bøvl for Ocean Team Scandinavia 

er Jens Peter Thomsen meget optaget af, at en fælles 

europæisk patentdomstol styrker virksomhedens rets-

sikkerhed. Hvis et af Esbjerg-virksomhedens patenter i 

dag bliver kopieret, kommer retssagen til at foregå i det 

land, hvor krænkelsen bliver begået – det vil altså sige, 

at den krænkede virksomhed er på udebane.

”Det er en kæmpe fordel med et ja, at domstolen er et 

neutralt og uafhængigt sted, hvor ingen har hjemme-

banefordel. Det er hamrende uretfærdigt, som det er i 

dag, hvor vi ikke har en chance for at vinde en retssag 

mod en lokal,” siger Jens Peter Thomsen.

Især for danske virksomheder er det vigtigt, at paten-

terne er ordentligt beskyttet, understreger han:

”Det er vigtigt, at vi ikke bliver kopieret. Vi kan ikke 

følge med, når det kommer til lønninger og timepriser. 

Den eneste måde vi kan klare os på er ved teknologi, 

viden og gode ideer. Vi bliver udkonkurreret, hvis vi bli-

ver kopieret og for at undgå det, er en EU-patentdom-

stol afgørende.”

Et ja gavner mange 
Det er selvfølgelig ikke kun vigtigt for Ocean Team 

Scandinavia, at det bliver et ja ved folkeafstemningen 

den 25. maj, forklarer Dansk Industri:

”Et ja til patentdomstolen er til direkte gavn for de man-

ge danske virksomheder med patent, som står for over 

200.000 arbejdspladser i Danmark – og mere end 1/3 af 

vores eksport,” siger Kim Haggren og fortsætter: ”Men 

det er i allerhøjeste grad også til gavn for deres mange 

underleverandører – og deres mange medarbejdere. I 

sidste ende kommer et ja hele det danske samfund til 

gode. Når det går godt for danske virksomheder, gavner 

det os alle. Jeg kan ikke få øje på, hvem det skal kunne 

skade med et ja.

Hvad vil et ja betyde for den almindelige dansker? 

”Den almindelige dansker vil overhovedet ikke ople-

ve nogen forskel i hverdagen. Til gengæld vil det have 

stor betydning for danskernes arbejdspladser. De fleste 

danskere arbejder selv eller kender nogen, der arbejder 

i en virksomhed, som er afhængige af at kunne beskyt-

te sine opfindelser med patenter for ikke at gå glip af 

indtægter. Derfor har det betydning for at bevare dan-

ske arbejdspladser i danske virksomheder. Derfor bør 

danskerne stemme ja. Det er vigtigt for Danmark, at 

danskerne giver virksomheder og deres medarbejdere 

den gode håndsrækning, som patentreformen faktisk 

er,” siger Kim Haggren.

Søndag den 25. maj skal du ikke alene sætte kryds ved liste C ved 
valget til Europa-Parlamentet. Vi skal også stemme om en fælles 
europæisk patentdomstol. Dansk Industri og en virksomhedsleder 
fortæller her, hvorfor det er så vitalt, at Danmark kommer med i 
domstolen.

arbejdspladser
Ja til flere
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Af  Tim S. Smidemann  |  foto Privat

Politiske budskaber gennem kampagnesange og netvideoer hitter 
for den konservative EP-kandidat Nichlas Vind i en landsdækkende 
valgkamp målrettet de unge vælgere. 

VIND
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M.I.S.

i sejlene til Bruxelles

Book et talent til sparring om 
politikudvikling

Savner jeres byrådsgruppe eller vælgerforening 

inspiration til den lokale politikudvikling, er der 

hjælp at hente. Således vil det nu være muligt at 

booke et af medlemmerne af partiets talentpro-

gram til at give konkret sparring. Kontakt pro-

jektleder for talentprogrammet Jens Møllenberg 

på jm@konservative.dk eller telefon 33 37 43 76 

og hør nærmere.

aktiviteter 2014

Ferielukket

Grundlovsmøder

Der er allerede planlagt mange lokale grundlovs-

arrangementer på demokratiets store festdag, 5. 

juni. Følg med i kalenderen på www.konservative.

dk/grundlovsdag, som opdateres løbende med ar-

rangementer.

Maj
25. – Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstem-

ning om Patentdomstolen. Husk at stemme 

konservativt.

Juni
12. – 15. – Folkemøde, Bornholm

September
27. – 28. – Landsråd, Tivoli Congress Center, 

København

Partisekretariatet
holder ferielukket...

Partisekretariatet holder ferielukket i uge 29, 30 og 

31. I ugerne 27-28 og 32-33 vil telefonen være åben 

mellem klokken 10 og 14.

Spar kontingentbesværet 
– tilmeld dig PBS

Ved indbetaling af dit medlemskontingent er der 

tre muligheder for at betale det:

1.   Du modtager opkrævningen pr. brev. Dette 

er den dyreste og mest besværlige form for 

opkrævning for dig som medlem.

2.   Du modtager opkrævningen pr. e-mail. Dette 

er billigere, men stadig besværligt for dig som 

medlem.

3.   Du kan også vælge at tilmelde dig PBS via din 

netbank ved brug af disse oplysninger: PBS-

nr.: 00829536 – Deb.gr.nr.: 00100 Kundenr.: Dit 

medlemsnummer (angivet som fakturakonto 

på opkrævningen). Ved ny tilmelding til PBS 

skal opkrævningen dog indbetales manuelt 

første gang. Klart den billigste og nemmeste 

løsning for alle.
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.P. Hansens Vej i Herning. Nøjagtig 924 

kilometer fra Europa-Parlamentet i Bru-

xelles. Her er stille sådan en torsdag aften. 

Kun en let brise bærer trafikstøj med sig 

fra den midtjyske motorvej. En mørk Ford Vivaro minibus 

drejer ned ad gaden. 

I det sekund vinduet rulles ned, brydes lydbilledet. ”Han 

går over grænsen, når det gælder. Sikrer sig, din stemme 

tæller. Han er mer’ end damernes ven. Han er super intel-

ligent. Det bli’r nye tider med 

Vind i Europa,” lyder teksten 

på et stykke meget dansabel 

musik med fast basrytme.

Sådan gør den konservati-

ve kandidat til Europa-Parla-

mentsvalget, 23-årige Nich-

las Vind, sin entré på byens 

gymnasium til debat om po-

litik og EU, som eleverne lige 

om lidt skal tage stilling til i 

stemmeboksen. 

”Når vi får forklaret de 

unge mennesker, hvorfor 

EU også er enormt relevant 

for dem, vil de faktisk gerne tage del i debatten. Det er 

bare vigtigt, at debatten foregår i relation til deres hver-

dag,” siger Nichlas Vind.

Stort potentiale i unge vælgere
At der er et uudnyttet potentiale blandt de unge vælge-

re blev tydeliggjort i november, hvor analyseinstituttet 

InFact påviste, at hele 58 procent af de 18-29-årige væl-

gere hælder til at stemme borgerligt. Til gengæld ville 

kun 1,5 procent sætte kryds ved liste C.

Efter debatten i Herning ville 43,4 procent stemme 

konservativt, mens Venstres spidskandidat Ulla Tør-

næs måtte nøjes med 10,9 procent ved prøveafstem-

ningen blandt gymnasieeleverne.

Nichlas Vinds omtalte valgsang med tilhørende vi-

deo er allerede blevet et online-hit med adskillige tusin-

ok har vi pt. den mindste folketingsgruppe. 

Til gengæld er vores folketingsmedlem-

mer mere  i medierne med konservative 

budskaber, end størrelsen tilsiger. Sådan 

lød velkomsthilsnen fra partisekretær Martin Dahl til 

de godt 50 nye medlemmer, der havde valgt at bruge en 

torsdag aften først i april til en rundvisning på Christians-

borg med efterfølgende introduktion til Det Konservative 

Folkeparti. 

Partiets spidskandidat til EU-parlamentsvalget, Bendt 

Bendtsen, stod klar ved besøgsindgangen og hilste på, 

inden han måtte haste videre til de fortsatte valgkamps- 

aktiviteter ledsaget af lykønskninger om et godt valg den 

25. maj.  Så gik turen rundt i huset. To veloplagte guider 

underholdt med sjove historier om dagligdagen på Chri-

stiansborg, der ud over de 179 folketingsmedlemmer 

huser omkring 1000 ansatte. Klogere på husets historie 

og ikke mindst de mange smukke malerier på gange og i 

udvalgsværelser mødes alle i Fællessalen, hvor partifor-

mand Lars Barfoed, partisekretær Martin Dahl og kam-

pagneleder Peter Mark Lundberg præsenterede partiet fra 

hver sin vinkel. 

Optakten til mødet var en uge med række markante 

konservative meldinger. Bendt Bendtsen lagde for med 

krav om markant forhøjet straf for at bryde indrejsefor-

H

N

de visninger, ligesom den er blevet omtalt i flere aviser 

og spillet for en halv million lyttere i det populære ra-

dioprogram Monte Carlo på P3. Hjemmesiden digital-

kommunikation.net fremhæver i en analyse af valg-

kampen Nichlas Vinds kampagne som et ”lyspunkt i en 

kedsommelig valgkamp”.

”EU er kompliceret stof, og der er mange dybe debat-

ter at tage. Men i første omgang skal vi åbne vælgernes 

øjne op for, hvor meget det her valg egentlig påvirker 

deres hverdag og få dem til at tage stilling. Derfor snak-

ker jeg ikke om direktiver, forordninger og traktater, 

men om mere håndgribelig politik,” siger Nichlas Vind.

Facebook uden ond stedmoder
En stor del af hans kampagne foregår på internettets 

sociale medier, hvor der løbende lægges videoer med 

politiske budskaber ud under hashtagget ”VindTilEP”. 

At det har en effekt at møde de unge i øjenhøjde mær-

ker Nichlas Vind tydeligt. Det viser en af de mange be-

skeder, han har modtaget på facebook:

”Det er først efter, jeg er begyndt at følge lidt med i dine 

opslag, at jeg har fået en idé om EU og Europa-Parla-

mentet. Jeg er dybt imponeret over din tilgang til tinge-

ne. Det er første gang, jeg faktisk synes, det er blevet et 

vigtigt emne, og noget som alle mennesker, og især de 

unge, bør tage mere seriøst og sætte sig ind i, om man 

så kan lide politik eller ej.”

Men Nichlas Vinds kampagne er meget mere end 

iørefaldende slogans og farverig grafik. Den CBS-stu-

derende i Business & Politics har også et klart politisk 

budskab, som han møder vælgerne med.

”EU skal væk fra rollen som den onde stedmor i fami-

lien, der vil regulere og diktere hverdagen for alminde-

lige borgere og virksomheder. I stedet skal EU fokusere 

på emner som frihed og frihandel, så vi kan få væksten 

tilbage og skabe job til fremtidens generationer,” under-

streger Nichlas Vind. 

buddet. Partiformand Lars Barfoed krævede lettelser af 

topskatten som et led i en række vækstinitiativer og adva-

rede imod at lade folkekirken topstyre af nyt udvalg. Og et 

højlydt nej til at lade nye skattestigninger finansiere den 

skrottede afgift på brænde, var nogle af ugens højdepunk-

ter, som blev vel modtaget af de fremmødte.

Vigtig indsats også fra sofaen
Godt med synlighed. Men gerne mere kant, gerne mere 

fokus på bæredygtige forslag og på udvikling frem for 

vækst, lød nogle af tilbagemeldingerne fra de nye med-

lemmer. Ikke fordi der som sådan er noget galt med po-

litikken. Men den må 

gerne blive serveret 

med lidt mere farve og 

varme. Både Lars Bar-

foed og Martin Dahl 

understregede, at Det 

Konservative Folkeparti 

nok er et nationalt par-

ti men vel at mærke et 

parti, der har kraftige 

internationale rødder. 

Ikke mindst tilknytnin-

gen til EPP-gruppen (Det 

... Netop mulig-
hederne for kon-

servativ indflydelse i EU 
via EPP-gruppen gør 
Bendt Bendtsen til et 
særligt stærkt kort ved 
valget den 25. maj...

EU-valg, nye 
medlemmer og 
mere varme i partiet... EU skal væk 

fra rollen som 
den onde stedmor i 
familien, der vil regu-
lere og diktere hver-
dagen for almindelige 
borgere og virksomhe-
der...

Af  Lone Vibe Nielsen  |  foto  Lone Vibe Nielsen

Artikel
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Europæiske Folkeparti) er en genvej til indflydelse. Det 

konservative slægtsbånd til en række af Europas stats-

ledere blandt andre Tysklands Angela Merkel er partiets 

mulighed for at på virke Europa-politikken. Også på den 

internationale scene. Som Lars Barfoed udtrykte det med 

et smil på læben: 

”Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) kommer 

ganske vist til EU-topmøde med Europas regeringsledere. 

Men jeg er med de forudgående møder, hvor konservative 

og kristen-demokratiske partiledere sætter sig sammen 

og reelt lægger det hele til rette.”

Netop mulighederne for konservativ indflydelse i EU 

via EPP-gruppen gør Bendt Bendtsen til et særligt stærkt 

kort ved valget den 25. maj. Som eneste af de kandidater, 

der kæmper om blive de 13, der skal repræsentere Dan-

mark i EU, er Bendt Bendtsen tilknyttet EPP, den største 

og mest betydningsfulde gruppe i EU-parlamentet. Det er 

altså langt fra ligegyldigt hvilken borgerlig kandidat, der 

skal slås for danske interesser i Bruxelles. Derfor lød der 

også en kraftig opfordring fra Peter Mark Lundberg til de 

nye medlemmer om at støtte op om Bendt Bendtsen og 

hans ”Passer på Danmark i EU”-kampagne. Selv fra sofa-

en kan alle medlemmer faktisk gøre en vigtig indsats ved 

eksempelvis at bakke op om den konservative spidskan-

didats budskaber og udmeldinger på de sociale medier.

fte ligger der mange og lange overvejel-

ser bag, når en person beslutter sig for at 

melde sig ind i et politisk parti. Alligevel 

melder næsten hver tredje sig ud igen 

i løbet af det første år. Blandt andet derfor er det så 

vigtigt, hvordan vi tager imod nye medlemmer og fra 

start får alle inkluderet i Det Konservative Folkeparti. 

På Frederiksberg har vi benyttet det privilegium at 

være borgmesterparti til per brev eller mail at invitere 

årets nye medlemmer til velkomstmøde på rådhuset. 

Her byder borgmester Jørgen Glenthøj sammen med 

et par medlemmer fra bestyrelsen på en rundvisning, 

en bid brød og oplæg til efterfølgende politisk debat. 

Ring og sig hej
De seneste år har et par medlemmer fra bestyrelsens 

medlemsudvalg ringet rundt til de nye medlemmer. 

Primært for at byde dem personligt velkommen, min-

de om arrangementet og ikke mindst høre lidt om, 

hvad deres forventninger er til medlemskabet af par-

tiet: Har vores nye medlem politiske ambitioner eller 

lyst om at deltage i kampagnearbejdet. Og hvilke øn-

Kirsten og Finn Eriksen Møller 
fra Brovst i Nordjylland. 

Finn Eriksen Møller, tidligere tæppehandler, har været 

konservativ altid og har tidligere været medlem af par-

tiet. Har meldt sig ind igen, denne gang sammen med 

sin kone, Kirsten, der er pensioneret jordemoder og sy-

geplejerske, fordi de synes, at partiet trænger til et løft. 

”Kan vi bidrage lidt, gør vi det gerne,” forklarer parret, 

der efterlyser meldinger, hvor folk siger: Hold da op. Er 

det konservativt. Javel. Ikke mindst familiepolitik og 

bedre muligheder for forældre til at være mere sam-

men med børnene, når de er helt små, efterlyses. 

Jonathan Olsgård Hansen, 15 år, Solrød:

Jeg er glad for at være blevet en del af KU. Jeg 

meldte mig ind, fordi jeg gerne vil engagere 

mig i politik. Dels tror jeg, at det kan udvikle 

mig på det personlige plan, dels håber jeg at 

kunne hjælpe andre til at skabe sig en hold-

ning. Jeg har sat mig ned og orienteret mig 

fra objektive kilder om de forskellige partier, ideologier 

og holdninger. Så har jeg valgt Det Konservative Folke-

parti som en god løsning mellem det sociale ansvar, som 

venstrefløjen har og en mere borgerlig økonomi, som li-

beralismen viser. Så det er et kompromis mellem de to.  

sker og forventninger har man til arrangementerne i 

vælgerforeningen?

Selv om det måske umiddelbart er et stort arbejde 

at ringe rundt, er det en udpræget win-win-situation, 

der betaler sig på den lange bane. Og så er det faktisk 

superhyggeligt at ringe rundt. Langt de fleste bliver 

glædeligt overraskede over opringningen eller den 

ekstra reminder-mail, vi sender, hvis vi ikke kan få fat 

i medlemmerne per telefon.

Dialog, dialog, dialog
Nye medlemmer er faktisk super-motiverede for at 

deltage i alle former for arrangementer. Den politiske 

debat og dialog er jo netop årsagen til, at de har meldt 

sig ind i partiet. Derfor kan et ekstra lille skub måske 

synes unødvendig. Ikke desto mindre har vi fået rig-

tig god respons og ser mange nye medlemmer i både 

gade-aktiviteter og kampagne-udvalg. Den tætte kon-

takt til de folkevalgte er noget, medlemmerne sætter 

uhyre stor pris på.

Sig pænt goddag
til nye medlemmer

O
Af  Erika Linnemann, medlem af bestyrelsen, Frederiksberg Konservative
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Bendt:
- Kriminelle udlændinge 
med indrejseforbud skal 
afsone  i ...?

EP-valgkampen bød på et 
vaskeægte mysterium, da 
Bendts fanside på facebook 
af uvisse årsager blev 
overrendt af falske fans. Fra 
hvilket land stammer de ca. 
5000 "tilhængere"?

www.cfl.dk/stl

Deltag på et ambitiøst 
lederudviklingsforløb der 
udvikler dig og din forretning

Strategisk lederskab 

Vindere, løsning og afleveringsdato
Når du har løst kryds og tværs’en, kan du være med 

i konkurrencen om 2xgavekort på 200 kroner til Bog 

&Idé. Du skal blot indsende løsningen til info@kon-

servative.dk – husk at skrive dine kontaktoplysnin-

ger. Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet. 

Seneste dato for indlevering af løsning er den tirsdag 

den 17. juni 2014. Der trækkes lod blandt de indsendte 

svar. Vinderne får direkte besked. Løsningen på sene-

ste krydsord, nr.1, 2014 er: Bankgaranti

Vinderne blev: Preben Gottlieb, Mosesvinget 12, 3250 

Gilleleje og Aase Hansen, Torpvej 22, 9640 Farsø.

t konservativt hjerte er holdt op med at slå. Pal-

le Simonsen var en konservativ politiker, som 

bedre end de fleste forstod at fremlægge visio-

ner for samfundet baseret på vores konserva-

tive grundholdning og værdier og så omsætte 

visionerne til praktisk politik og skabe resultater. Det gjor-

de han både i opposition og som først socialminister og 

siden finansminister. 

Ikke mindst var Palle Simonsen optaget af det sociale 

ansvar, der er en del af det at være konservativ. Vi har alle 

et medansvar for, at Palle Simonsens omsorg og tanke for 

de socialt udsatte i vores samfund lever videre i Det Kon-

servative Folkeparti. Som barn i 1930-erne voksede Palle 

Simonsen op på fattiggården Aptrup i Midtjylland. Gan-

ske vist var han barn af bestyrerparret og manglede ikke 

selv, men hans forståelse for livet på samfundets bund 

blev grundlagt her og svigtede ham aldrig. Det sociale 

ansvar for de svageste var en vigtig ledetråd i Palle Si-

monsen arbejde og grunden til, at han valgte posten som 

netop socialminister, da Poul Schlüter dannede firkløver-

regeringen i 1982. Såvel på Christiansborg som i sit virke 

E udenfor, hvor han i en årrække blandt andet var formand 

for Kofoeds Skole, var den sociale og frivillige indsats hans 

kendetegn. 

Palle Simonsens retfærdighedssans, ordholdenhed og 

regelrette sind gjorde ham afholdt såvel i Det Konservati-

ve Folkeparti som blandt politiske kollegaer i andre parti-

er. Han var en mand, man trygt kunne indgå aftaler med. 

Selv lærte jeg Palle at kende, da jeg i begyndelsen af 80-

erne arbejdede for den konservative folketingsgruppe. Et 

helt igennem hæderligt menneske, og samtidig var Palle 

den, som ofte i en vanskelig situation havde en forløsende 

munter bemærkning – altid i godt humør. Siden har jeg 

utallige gange haft gavn og glæde af at drøfte politiske ud-

fordringer med ham. Det vil jeg savne.  

Palle Simonsen vil altid have en fremtrædende plads i 

Det Konservative Folkepartis historie, der gennem tiden 

har nydt godt af hans enorme viden og engagement. En 

stærk konservativ politiker har forladt os, og mine tanker 

går til hans familie i en svær tid. Ikke mindst til Kirsten, 

hans hustru gennem 53 år. Æret være Palle Simonsens 

minde.

forkæmper
Farvel til en social
Af  Lars Barfoed  |  foto  Scanpix
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På vej mod 100 år - Del 2

DANMARK
får et nyt parti
Af  Lars Christensen, Ph.d.  |  foto  Privat

ngen fødsel uden smerte. Sådan er det i natu-

ren – og øjensynligt også i politik. I hvert fald gik 

det langt fra stille for sig i årene op til december 

1915, hvor Det Konservative Folkeparti officielt 

så dagens lys. Mange modsat rettede holdninger kæm-

pede til det sidste om såvel navn som politik. Kun om 

forsvaret var der enighed. 

Ganske vist havde partiet Højre i begyndelsen af 

1900-tallet oplevet en kort opblomstring. Men det gik 

hurtigt stærkt nedad. I 1910 fik partiet 13 mandater i 

Folketinget. I 1913 kun syv. Samtidig dannede fjenden 

over alle fjender regering, da C. Th. Zahle blev leder af 

en ren radikal regering, støttet af Socialdemokratiet.   

Efter systemskiftet i 1901 kunne en regering ikke 

længere udnævnes eller overleve, hvis den havde et 

flertal i Folketinget imod sig. Kongens magt til at ud-

nævne ministerier uafhængigt af Folketingets flertal 

forsvandt. Og dermed blev folketingsparlamentaris-

men det afgørende princip i det danske demokrati.

Tilbage stod at få valglovgivningen tilrettet, og Højre 

gik i marts 1914 med på at få Grundloven ændret mod 

at få garantier i form af Landstingets fortsatte beståen 

og muligheden for at gennemføre folkeafstemninger.

Verdenskrig forener for en stund

Imidlertid blev gennemførslen af grundlovsændrin-

gerne udskudt til 5. juni 1915, da 1. verdenskrig brød ud 

i august 1914 og stillede det neutrale Danmark over for 

helt nye udfordringer. En delvis politisk borgfred blev 

gennemført for at holde ro om Danmarks neutralitet 

og sikre dansk handel med både Tyskland og England. 

En opgave, som udenrigsminister Erik Scavenius lø-

ste med stor kløgt, kynisme og ”velvillig neutralitet” i 

forhold til Tyskland. Prisen for økonomisk og politisk 

stabilitet var en statslig regulering af økonomien i hid-

til uset grad, ledet af indenrigsminister Ove Rode – af 

uvenner kaldet ”det rode’ske regimente”.

Grundlovsændringen stillede Højre i en bedre positi-

on til valgene. Men det forstærkede blot behovet for at 

reformere partiet. Nedefra kom et vist pres fra yngre 

kræfter i partiet. Højres Ungdom, Studenterforeningen 

og Akademisk Skyttekorps havde en række yngre folk, 

som var ivrige for at komme frem. For eksempel den 

senere udenrigsminister Ole Bjørn Kraft, som sammen 

med skyttekorpset svedte for at forstærke Københavns 

Vestvold i augustdagene i 1914 – og blev slemt skuffet, 

da krigen ikke kom.

Trussel om alle mand i Venstre
Der var således et stærkt bagland at bygge på til et for-

nyet parti, men det var langt fra nogen selvfølge. Selv-

om Estrup var død juleaften 1913, hvilede hans ånd 

stadig over partiet og især Landstinget. Her trivedes 

fortsat en modvilje mod almindelig valgret og andre 

tiltag, som man så som vejen mod et ”radikal-sociali-

stisk” pøbelvælde. Formanden for landstingsgruppen, 

Emil Piper, forsøgte længe at gyde olie på vandene og 

forene alle, men i sommeren 1915 fik han et ultimatum: 

Enten meldte alle sig ind i Venstre, eller også stiftede 

man et nyt parti med ”nyt program, nyt navn og nye 

mænd”.

Manden bag ultimatummet var Asger Karstensen, 

MF og redaktør på Frederiksborg Amtstidende. Han 

truede endvidere med, at Nationaltidende og en række 

konservative provinsaviser ville følge ham. Om han re-

elt havde belæg for dette, er tvivlsomt, men det virkede. 

Emil Piper nedsatte fem udvalg, der skulle udarbejde 

forslag til et politisk program for hver deres område. 

Det eneste store område, der ikke var et udvalg til, var 

forsvaret. Det kan virke mærkeligt i et forsvarsvenligt 

parti, men det afspejlede, at forsvaret var det eneste, 

alle var enige om! Alt andet var til diskussion.

Problemet var nemlig, at ”Højre” var et ekstremt vidt 

begreb. Her var de gamle godsejere på stamhuse og fi-

deikommiser med base i enevælden. Her var den nye 

industris folk med store virksomhedsejere som Alexan-

der Foss fra F.L. Smidth med hundredvis af ansatte. Her 

var små håndværkere med et par svende og en lærling. 

Her var den lille købmand, her var embedsmænd i sta-

ten. Her var politifolk og officerer, og her var præster fra 

Indre Mission og selvbevidste kvinder, som med den ny 

Grundlov fik stemmeret.

Strid om navn til nyt parti 
Asger Karstensen nærede ingen illusioner om, at man 

kunne forene dem alle og så måske også helst, at især 

de mest yderligtgående Højrefolk blev skilt fra. Mel-

lemstanden i by og på land var hans klare målgruppe. 

Andre så gerne, at de moderate blev væk. Men trods al 

uenighed nåede alle fem grupper frem til kompromis-

er, og da Højre holdt landsråd den 9. december 1915, 

kunne man fremlægge et kortfattet 12 punkts pro-

gram, som dog var ledsaget af udførlige forklaringer.

De interne uenigheder udmøntede sig konkret i en 

strid om det nye partis navn. Asger Karstensen foreslog 

”Det konservative Folkeparti”, andre forslag var ”Det 

konservative Parti”, ”Det konservative Landsparti” el-

ler ”Det nationale Samlingsparti”. Karstensens forslag 

vandt, og Det Konservative Folkeparti blev anmeldt 

som nyt parti. På det første landsrådsmøde den 22. 

februar 1916 blev de formelle retningslinjer lagt, men 

nok så betydningsfuldt blev der vedtaget flere resolu-

tioner med meget skarpe og offensive udmeldinger, 

som viste, at det nye parti ville forlade Højres mange 

års defensive kurs. For 

eksempel denne svada 

mod regeringen, ”der 

ved sine sendrægtige 

og mangelfulde for-

svarsforanstaltninger, 

sine tvetydige udta-

lelser i militærspørgs-

målet, sin socialistisk 

prægede økonomiske 

politik og sine forsøg 

på ad administrativ vej 

at fremme den radi-

kal-socialistiske ånds-

retning har bragt uro i 

befolkningen.”

Udtalelsen var så skarp, at det nye partis politikere da-

gen efter måtte glatte ud over for den radikale regering, 

som man faktisk samarbejdede med om de store pro-

blemer under verdenskrigen. Men Det konservative Fol-

keparti havde meldt sig på banen som en ny og offensiv 

medspiller, men også med nogle indbyrdes spændinger, 

som skulle vise sig at være en del af dets dna.

I
... Det kan virke 
mærkeligt i et for-

svarsvenligt parti, men 
det afspejlede, at for-
svaret var det eneste, 
alle var enige om! Alt 
andet var til diskussion...
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å KU´s landsråd i marts takkede Kristof-

fer Beck af som formand, og det bliver nu 

min opgave at stå i spidsen for Konservativ 

Ungdom. Kristoffer har gjort et stort stykke 

arbejde for KU og konservatismen i Danmark, og det 

bliver en tung arv at løfte.

Samtidig er det også en spændende og vigtig tid, vi 

som konservative går 

ind i – en tid hvor der er 

i høj grad bliver brug for 

Konservativ Ungdom. 

Europaparlamentsvalget 

nærmer sig med hastige 

skridt, og valgkampen er 

allerede i gang. 

I KU kæmper vi for at få 

sendt Bendt Bendtsen til 

Bruxelles endnu engang, 

samtidig med, at vi lægger en ekstra indsats for KU´s 

egen EP kandidat, Nichlas Vind. Nichlas er en dygtig 

kandidat, som har muligheden for at sætte den kon-

servative europapolitik på dagsordenen hos de unge. 

De seneste uger har han rejst land og rige rundt til pa-

neldebatter på skoler, gymnasier og universiteter for at 

sikre, at de unge stemmer konservativt.

Kamp for de unge stemmer
En af de vigtigste kampe for den konservative bevæ-

gelse de kommende år er at få unge til at stemme kon-

servativt. Her og nu har partiets meningsmålinger sat 

fokus på behovet for at skabe en positiv udvikling. En 

udfordring, der bliver endnu større i fremtiden, hvis vi 

ikke allerede nu får de unge vælgere med. Kun ganske 

få procent af de unge – mellem 2 og 3 – kunne finde 

på at stemme konservativt ved næste valg. Det er kata-

strofalt, at så mange førstegangsvælgere end ikke over-

vejer at stemme konservativt.  

Jeg har ofte hørt, at konservative ikke har holdninger 

til ting, som vedrører de unge. At konservativ politik 

handler om mennesker, som er 30 år og opefter. Intet 

kunne være mere forkert!

Nej til tvungne lektiecafeer
De færreste elever i folkeskolen kender formentlig til 

den konservative modstand mod heldagsskolen og 

tvungne lektiecafeer. Men det vedrører dem alle. Det er 

konservativ politik, at der er plads til selv at vælge sin 

fritidsbeskæftigelse, og selv, sammen med sine foræl-

dre, at tage ansvaret for at lave lektier.

Går vi videre i uddannelsessystemet, er det konser-

vativ politik at turde stille krav på uddannelserne. Ka-

rakterkrav. Krav om at lektierne bliver passet. Krav til 

de unge som går videre på universitetet. Det er en poli-

tik, som jeg ved, at rigtig mange unge er enige i – og det 

er en politik, som KU og Det Konservative Folkeparti 

sammen skal udbrede.

Jeg glæder mig til sammen at skabe et fantastisk re-

sultat af EP-valgkampen. Jeg glæder mig til sammen 

at se frem mod det kommende folketingsvalg. Kort og 

godt: Jeg glæder mig til samarbejdet. 

P
... Jeg har ofte 
hørt, at konser-

vative ikke har hold-
ninger til ting, som 
vedrører de unge...

Af  Mikkel Ballegaard  |  foto  Privat 

K-POLITIK VIGTIG 
- også for unge  

Grundlovsmøder
Der er allerede planlagt mange lokale grundlovsarrangementer på 

demokratiets store festdag, 5. juni. Følg med i kalenderen på 

www.konservative.dk/grundlovsdag

Siden opdateres løbende med arrangementer.
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