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Leder

Danmark størst
mennesker først
Af Søren Pape Poulsen | foto Lars Holm

Den, der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet livet.” Sådan lyder et af mine
yndlings Ga-Jol-citater. Ofte har ordene hjulpet mig i situationer, hvor jeg har trådt ved
siden af. Handlet uagtsomt og måske såret personer,
der stod mig nær. Ingen lever uden at dumme sig eller gøre ting, som viser sig at være uhensigtsmæssige.
Øvelsen er at undgå gentagelser. Det er ingen nem øvelse. Men processen er vigtig, hvis vi som personer og parti vil
stå stærkere.
Også Det Konservative Folkeparti har taget fejl. Det bliver vi
nødt til at erkende for målrettet
at præge en kommende borgerlig
regering med kravet om at sætte mennesker først. Det glemte
vi til tider i nullerne. De ti år med
VK-regeringen var gode for Danmark.
Særligt de første år var optimismen svær
at tøjle. Også for Det Konservative Folkeparti. Nok kæmpede vi for at holde de offentlige udgifter
nede, men troen på den endeløse økonomiske optur
indfangede også os. Tilsyneladende var der råd til at
købe danskerne fri for ansvar. For familien. For opdragelsen af vores børn. For hensynet til hinanden. Alt for
mange endte på offentlig forsørgelse. Vi fik ganske vist
sat skatten ned, men vi burde nok have sagt STOP. Sagt
fra og ikke mindst til.
Danmark har verdens største offentlige sektor. Og ja,
den voksede også i vores regeringstid. Og nej, vi bliver
næppe lykkeligere af, at den bliver endnu større. Tværtimod. Jo flere danskere der står uden for arbejdsmarkedet og forsørges af det offentlige, jo tristere et samfund
får vi. Særligt bekymret er jeg for de mange unge, som
i dag har svært ved at få fodfæste. På arbejdsmarkedet
eller for den sags skyld i livet. Heldigvis klarer de fleste
sig rigtig godt. Men flere og flere viser tegn på mistrivsel. Aldrig har flere børn og unge haft diagnoser som
angst, stress og depression. Troen på egen formåen og
tilliden til eget værd vakler til trods for, at mange er
opvokset som ønske- eller projektbørn.
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Rodløshed er i dag et livsvilkår for alt for mange unge
– og voksne for den sags skyld. Midt i den økonomiske
optur og nedtur har vi overset familiens betydning.
Det er her, vi dannes som mennesker med mulighed
for at opbygge helt trygge fællesskaber. I lykkeligste
fald. For i takt med at vi skifter institution, skole, job,
venner og partnere som aldrig før, får vi færre livslange
fællesskaber, hvor man naturligt er med og accepteret
uanset, om man er klog, køn, syg eller smart. Vi lever i
stigende grad i et individualiseret samfund, hvor vi alle
indimellem kan føle os ensomme og utrygge uden tillid
til, at vi kan stole 100 procent på nogen.
Udviklingen i den digitale verden og de sociale medier er eksploderet især de sidste fem år. På den virtuelle motorvej kan vi sætte os selv i scene, linke og
like og holde kontakter og dialogen kørende. Få tips til
hvad som helst og hjælp til resten. En parallel digital
verden som flere og flere af os får sværere og sværere
ved at slippe. Nære relationer udvikler sig til en elektronisk navlesnor og evig sms-tikken. Et univers, der på en
gang fascinerer og forstyrrer vores samtaler og møder.
Jeg er på ingen måde maskinstormer, men jeg kan godt
bekymre mig for, at vi endnu en gang er ved at svigte
vores nærmeste, jo mere fokus vi har på den virtuelle
tilstedeværelse frem for nærvær i familien. Forleden
hørte jeg en ung fyr betegne de sociale medier som
elektronisk heroin. ”Det tager ens tid, og man glemmer
alle de vigtige ting”.
I vores konservative familie har vi heldigvis et fælles
og meget vigtigt mål, vi sammen styrer imod. Det kommende valg bliver ikke blot afgørende for partiet. Det
kan blive skæbnesvangert for Danmark, hvis vi ikke for
alvor får stoppet væksten i den offentlige sektor. Kun
sådan kan vi igen få mennesker i centrum. Det er der
hårdt brug for. Tak for din støtte. Sammen kan vi skabe
et bedre Danmark. Vi er i fuld gang. Valget venter – det
gør livet ikke.

Søren Pape Poulsen

Indhold
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Som partimedlem kan du
være en kæmpe hjælp frem
mod valget. Få et par gode
tip til, hvordan du kan støtte
den konservative sag på alle
mediefronter.

I år har foråret været endnu
grønnere end normalt med masser
af konservative græsrødder i gadebilledet. Og det aktive bagland er
en uvurderlig hjælp på vejen mod
et godt konservativt valgresultat,
understreger partiformanden.
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En ørkenvandring er langt fra altid ensbetydende med dårlige tider. På mange
måder blev årene uden for regering fra
1953-1968 en harmonisk periode for
Det Konservative Folkeparti.
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Interview

kun som samlet trop
Af Lone Vibe Nielsen | foto Simon Jeppesen, Degnbol m.fl.

Enhver indsats er værdifuld. Stor som lille. Det
kommende valg vindes kun af et samlet konservativt folkeparti. Nok har formanden, folketingsgruppen og kandidaterne en vigtig rolle, men
uden hjælp og gejst fra baglandet kan ønsket om
fremgang meget vel lade vente på sig. Derfor glæder partiformand Søren Pape Poulsen sig over, at
græsrødderne er sprængfyldte af energi.
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Interview

... Der er behov
for at få fortalt,
hvad vi står for. Klart
og tydeligt, så ingen
er i tvivl. Det er vores
seneste STOP-kampagne blot ét eksempel på...
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Interview

M

ed masser af initiativer og aktioner har
de gjort foråret grønt. Klar til kamp for
konservative værdier. Klar til at få en
borgerlig regering. Med eller uden K på

ministerposter.
”Politisk og organisatorisk er slutspurten reelt gået
ind, længe inden valget er udskrevet. Der er behov
for at få fortalt, hvad vi står
for. Klart og tydeligt, så ingen
er i tvivl. Det er vores seneste
STOP-kampagne blot ét eksempel på. Men den opgave kan jeg
eller vi ikke klare alene. Derfor
er al hjælp værdifuld. Enhver
hånd fra unge som ældre kan
flytte stemmer. Det kan være
opbakning til konservative
budskaber på de sociale medier. Støtte til en enkelt kandidat.
Deltagelse i uddelingsaktioner. Det kan godt være, at
man ikke længere kan klatre i lygtepæle, men måske
kan man være med til at dele materiale ud på et par
veje, der hvor man bor. Tale med venner, naboer og kolleger på arbejdspladsen,” siger Søren Pape Poulsen.

... De ansattes
tid skal ikke
gå op i registrering,
fordi vi er så bange
for, at der skal ske
en enkelt fejl...

Garant for borgerlig kurs
Umiddelbart er de bedste argumenter for at stemme
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konservativt enkle, pointerer partiformanden:
”Hvis du synes, at det er vigtigt at leve i et samfund,
hvor vi har mest mulig frihed til det enkelte menneske
koordineret med ansvaret for dem, der ikke kan selv.
Hvis du - som jeg - tror på, at mennesker godt kan selv.
At de er i stand til at leve uden hele det regeltyranni, vi
efterhånden har opbygget i det her samfund, og at vi
samtidig tager os af dem, der har allerstørst behov for
hjælp. Så stem konservativt – på stærke værdier og en
solid økonomi til at sikre samfundet,” siger Søren Pape
Poulsen.
For uanset om vi kommer med i en forhåbentlig
borgerlig regering eller ej, bliver hovedopgaven for Det
Konservative Folkeparti at trække i en borgerlig/konservativ retning og sikre, at fokus altid er på mennesker frem for systemet, understreger han. STOP-kampagnen er netop en understregning af mennesker først.
Et trygt hjem
”Når vi siger STOP grundskylden, så handler det om,
at mennesker skal have tryghed i deres egen bolig. At
vi som mennesker kan være trygge i vores helt nære
base. Det samme med STOP tyven. På samme måde
med STOP skattehetzen. Det handler om at få ro til at
forsørge sig selv uden at skulle tænke på, om offentlige myndigheder uden tilladelse vader ind på ens ejendom,” siger Søren Pape Poulsen.

Interview

INDKALDELSE TIL

LANDSRÅD 2015

24.-25. OKTOBER
MCH HERNING KONGRESCENTER
Sæt

i kalenderen!

Lørdag og søndag den 24.-25. oktober
afholder Det Konservative Folkeparti
landsråd i Herning.

Forslag til behandling på landsrådet skal
være sendt til Hovedkontoret på e-mail
lr@konservative.dk senest d. 21. august.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Invitationer bliver sendt til alle medlemmer.
Dagsordenen sendes ud til alle tilmeldte og
delegerede senest 8 dage før landsrådet.

Tilmeldingsfrist til landsrådet er torsdag
den 1. oktober.
#klr15

For Det Konservative Folkeparti er samfundet ikke bare
et marked. Vi ønsker en frihedsorienteret økonomisk
politik – men vi vil altid stå vagt om et fællesskab og
klare værdier.
”De værdier Danmark er bygget på. Værdier om at
opføre os ordentligt over for hinanden. At der er retssikkerhed for det enkelte menneske. At det offentlige ikke bare
vader ind på vores ejendom.
Værdien om at vi skal være
trygge og have et stærkt politi. Og netop i de kommende år
bliver spørgsmål som disse helt
afgørende for, hvad det er for et
samfund, vi skal leve i. Vi er nødt
til at slå bremsen i og stoppe en
hjerteløs udvikling, hvor vi risikerer helt at glemme at tage os
af hinanden, fordi vi har så travlt
med at opstille regler for hvad
som helst,” siger Søren Pape Poulsen.
Mennesker før regler
Derfor er forudsætningen for et konservativt ønskesamfund, at vi siger fra over for regeltyranniet eksempelvis i forhold til pasning og omsorg for ældre og plejekrævende borgere.

”De ansattes tid skal ikke gå op i registrering, fordi vi
er så bange for, at der skal ske en enkelt fejl – at vi som
politikere og embedsmænd skærmer os bag et værn af
regler. Og jo, mange af reglerne har vi selv været med
til at indføre. Da vi trådte til, var der brug for opstramning. Men som det nogen gange sker, når man stram-

mer op, så gik der lidt for meget ”new public management” og regnedrenge i det. Derfor retter vi nu op og
siger tydeligt, hvilket samfund vi vil have. Vi lægger
åbent vores politik frem. Så er resten op til vælgerne.
Tak for indsatsen. Den værdsætter jeg – stor som lille,”
siger Søren Pape Poulsen.
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Artikel

MIDDAGSARRANGEMENT GAV

medlems
boost
Af Lone Vibe Nielsen | foto Morten Ulrich

D

e fleste af os kender mindst én, som meget vel kunne være konservativ. Måske
uden at vedkommende selv er klar over
det? Men hvordan kobles han eller hun
sammen med partiet. Det har mange vælgerforeninger
spurgt sig selv om, og nu ser det ud til, at Det Konservative Folkeparti har fundet svaret. Eller i hvert fald et
af dem.
Den lokale vælgerforening i Holbæk har haft så stor
succes med at tiltrække nye medlemmer, at formanden
Morten Ulrich nu giver ideen videre til andre vælgerforeninger, der gerne vil have flere aktive medlemmer
og nyt liv.
16 nye medlemmer i ét hug. Det var resultatet af det
”Velkommen til Konservative-arrangement”, som vælgerforeningen stablede på benene, mens foråret endnu
var spædt. Menuen på Hotel Sidesporet i Holbæk - gammeldags oksesteg, kartofler med brun sovs med god vin
og efterfølgende kage og kaffe - var klassisk konservativ, mens de fremmødte gæster som udgangspunkt var
borgerlige uden partimedlemskab, forklarer Morten Ulrich, formand for Det Konservative Folkeparti i Holbæk.
”Efterhånden har mange af vores medlemmer nået
en alder, hvor kræfterne til politisk arbejde rækker
knap så langt som tidligere. Derfor besluttede vi i vælgerforeningen at invitere potentielle konservative i vores omgangskreds og netværk til en god middag sam-
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men med nuværende
medlemmer. Der kom
28 ikke-medlemmer og
seks partimedlemmer,
og med bestyrelsen var vi
vel omkring 40 mennesker
til middagen – og efterfølgende fik vi 16 nye medlemmer,” siger Morten Ulrich.
Det var dog langtfra den gode
mad alene, der fik sat gang i indmeldelserne i den lokale afdeling af Det
Konservative Folkeparti. Efter middagen
blev gæsterne fordelt ved tre borde, hvor
kaffen og kagen blev serveret sammen med en
invitation til politisk debat. Ved hvert bord satte en
ordstyrer diskussionen i gang med udgangspunkt i ét
af tre lokale politiske problemstillinger.
1) Hvordan bliver Det Konservative Folkeparti i
Holbæk kommune stærkere?
2) Hvordan styrker vi miljøet omkring havnen og
midtbyen?
3) Hvordan bliver Holbæk en samlet kommune?
Efter 25 minutters livlig snak og gode input gik ordstyreren videre til næste bord, som så kastede sig over et
nyt emne. På den måde fik alle drøftet samtlige vigtige
lokale emner. En god smagsprøve på hvordan politisk
interesse kan blive til politisk engagement.
”Udgangspunktet var at få nye kræfter og energi til
partiet. I dag er støtten fra mange af vores medlemmer
i det daglige reelt begrænset til at betale kontingent.
Lidt karikeret sagt så har det fungeret sådan, at vores
byrådskandidat blev valgt, mens han var på toilettet.
Og jeg blev valgt til formand, mens jeg var ude at ryge.
Så vi er meget bevidste om, at vi har brug for nyt liv
uden samtidig at skræmme nogen væk ved at drive
rovdrift på dem.
Heldigvis var interessen for at give en hånd med i det
politiske arbejde stor. For os var det vigtigt, at det ikke
blev opfattet som tiggergang,” siger Morten Ulrich.
Beriget af erfaringer med konceptet vil vælgerforeninger fremover gentage ”hverve-arrangementet” to
gange om året. Samtidig vil nuværende medlemmer
blive opfordret til selv at invitere potentielle partimedlemmer med til en forsmag på, hvad et medlemskab
indebærer – ikke mindst af muligheder for at påvirke
udviklingen lokalt.
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Folketingsvalg

Nordjyllands
storkreds

Bornholms
storkreds
Østjyllands
storkreds

Vestjyllands
storkreds

Nordsjællands
storkreds

Københavns
omegns
storkreds

Sjællands
storkreds

Fyns
storkreds

Sydjyllands
storkreds

Københavns
storkreds

DET KONSERVATIVE

HOLD

MAJ

2015

Anne Hansen,
konsulent

NY

Helle Bonnesen,
konsulent

Lars Barfoed,
MF

Søren Michael Pihl,
rådgiver

Josefine
Kofoed Christensen,
politisk konsulent

Casper Strunge,
selvstændig

Henrik Sørensen,
specialkonsulent

Mads Holger,
forfatter

Merete Scheelsbeck,
kommunikationsmedarbejder

Rasmus Jarlov,
selvstænding

Anette Brix Andreasen,
politiassistent

Brian Mikkelsen,
MF

Brigitte Klintskov Jerkel,
socialrådgiver
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Folketingsvalg

Christian
Wedell-Neergaard,
godsejer

Kristian Egebæk
Mortensen,
souschef

Marie Louise
Friederichsen,
selvstændig

Mikkel Lundemann
Jensen,
studerende

Rune Kristensen,
PR-rådgiver

Thorkild Gruelund,
selvstænding

NY

Mette Abildgaard,
kommunikationsmedarbejder

Mette Thiesen,
lærer

Pernille Vermund,
selvstændig
arkitekt

Ianto Tryfan
Davies Gerdes,
oversergent

Kristine Van Sabben,
malermester

Jonathan Bitzow
Pedersen,
køkkenchef

Nicoline Damkjær,
sygeplejerske

Anders Johansson,
selvstændig

Mai Mercado,
MF

Henrik Nielsen,
underviser

Dan Arnløv
Jørgensen,
byrådsmedlem

Tina Franson Spile,
controller

Mike Legarth,
MF

Tine Roos Nørgaard,
jobkonsulent

Peder Tørnqvist,
jobkonsulent

Pernille Bloch,
advokat

Orla Østerby,
centerchef

Erik Lund,
tidl. borgmester

Søren Pape,
partiformand

Jette Philipsen,
selvstændig

Tove Videbæk,
byrådsmedlem

Jens-Henrik Kirk,
efterskoleforstander

Jens Salling,
økonom

Naser Khader,
mellemøstekspert og
samfundsdebattør

Bjarne Lundgaard,
praktiserende arkitekt
og konsulent

Christian Hartmann,
kategorichef

Karsten Ulstrup
Kristensen,
IT-konsulent

Katarina Ammitzbøll,
områdeansvarlig

Samina Jasmin Shah,
lærer

Søren Vanting,
selvstændig

Per Løkken,
konsulent

Torben Overgaard,
lærer

Daniel Rugholm,
MF

Morten Thiessen,
direktør

Line Vanggaard
Pedersen,
selvstændig landmand

Henrik Dalgaard,
virksomhedsleder
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Af havregryn bliver man hverken fed eller fattig. Men noget tyder på, at en portion havregryn hver morgen også er en af de billigste sundhedsforsikringer, du kan købe. Havregryn
er nemlig en nem vej til de fuldkornsfibre, vi alle har godt af. Det er dokumenteret, at havre
indeholder et stof, som bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet.
Det er det, vi kan skrive under på. Men vi forsker også på livet løs for at udvikle en ”superhavre”, der kan give alle de positive effekter med blot tre spiseskefulde hver morgen.

Har du husket at tage
dine havregryn?

Den gavnlige eff ekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g beta-glucaner fra havre.
Husk altid at spise varieret og afbalanceret samt have en sund livsstil.

L&F_Havregryn_400x280.indd 1

Fremtiden er ikke så sort,
som den har været.

Fremtiden er
ikke så sort.

09/04/15 12.3

Guide

Hjælp partiet

på alle mediefronter

Sociale såvel som lokale og regionale medier bliver stadig vigtigere for
de politiske partier i kampen for at udbrede politiske synspunkter. Og
her kan de enkelte partimedlemmer spille en særdeles afgørende rolle.

Af Tim S. Smidemann | foto Tom Nielsen

B
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lot ved at følge et par gode råd kan du effektivt være med til at sprede det konservative budskab og blive en kæmpe gevinst
for partiet. Der er masser af muligheder. Du
kan eksempelvis skrive debatindlæg om partiets mærkesager eller sætte et konservativt fingeraftryk på en
lokal sag eller få ugeavisen eller det lokale dagblad til at
interessere sig for aktiviteter i lokalområdet.
Antallet af danskere, der holder et landsdækkende
dagblad, daler og daler, og de læsere, der er tilbage, er
typisk ret sikre på deres politiske overbevisning. I regionale dagblade og ugeaviser kan man til gengæld komme i kontakt med flere tvivlere, som måske ikke er så
dybt engageret i den overordnede samfundsdebat, men
snarere i lokale spørgsmål. Derfor kan de være nemmere at overbevise i forhold til politiske udmeldinger.

en aktuel krog. K står for konflikt, altså er en historie
bedre, hvis der er en konflikt i den frem for, at alle bare
er enige.
Det er en fordel at have ovenstående kriterier i tankerne og bruge dem, når du skal præsentere en historie
for en journalist. Hvis den opfylder ovenstående kriterier, er der gode muligheder for, at journalisten fatter
interesse. Hvis den historie, du gerne vil have journalisten til at interessere sig for, ikke lever op til et eneste af ovenstående krav, er det nok fornuftigt at bruge
energien på noget andet.
Endelig er det afgørende, at du har en vinkel klar,
inden du kontakter journalisten. Du skal gerne kunne
forklare den gode historie på en til to sætninger, hvis du
skal fange journalistens interesse. En halv times monolog er sjældent den rigtige måde at komme igennem på.

Gode journalistiske historier
Når journalister vurderer, om en historie er god eller ej, tager de typisk udgangspunkt i det, der kaldes
VISA+K-kriterierne. V står for væsentlighed, altså hvor
mange betyder historien noget for. I står identifikation,
altså kan læserne se sig selv i artiklen. S står for sensation, altså er der noget sensationelt eller overraskende i
historien. A står for aktualitet, altså skal historien have

Fængende pressemeddelelse
Først og fremmest indeholder den gode pressemeddelelse billeder, som er i så god kvalitet, at de kan trykkes i avisen. Pressemeddelelsen skal også gerne kunne
bruges direkte i avisen. Det vil sige, at det er en fordel
at bygge den op som en artikel med overskrift, resume
og masser af citater.
I det hele taget er spændende citater meget vigtige.
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Tonen skal selvfølgelig bakke dit budskab op, men lad
være med at lave pressemeddelelsen alt for subjektiv,
og det er selvfølgelig afgørende for troværdigheden, at
der ikke er faktuelle fejl.
Skriv i et levende sprog, og hold pressemeddelelsen
på højst en A4-side, med mindre andet er aftalt. Husk
at skrive et telefonnummer, hvor journalisten kan få
yderligere kommentarer. Når pressemeddelelsen er
sendt af sted, er det en god idé at ringe til mediet for at
sikre, at den er nået frem til rette vedkommende.
Læseværdigt debatbrev
Gør dig klart, hvad du vil fortælle, inden du går i gang
med at skrive selve læserbrevet. Brug eksempelvis
fortællesætninger. Skriv ”Jeg vil fortælle, at….” og færdiggør sætningen. Skriv derefter ”Det vil jeg fortælle,
fordi…” og færdiggør sætningen. Det vil give dig et
overblik, og gøre dit debatindlæg skarpt, når du går i
gang med at skrive. Prøv så vidt muligt at holde dig til
én vinkel. Hvis du vil fortælle om tre holdninger eller
emner, så skriv tre debatindlæg. Og lav en fængende
overskrift, som får folk til at stoppe op og læse. Brug
lige så lang tid på at finde den rigtige overskrift, som du
bruger på resten af indlægget. Derudover er det vigtigt,
at du får leveret de centrale pointer i begyndelsen af dit
indlæg, da mange læsere ikke læser til ende.
Lad være med at kaste dig ud i for mange scener og
skjulte hentydninger. Skriv kort, kontant og hold dig til
sagen. Endelig gælder de førnævnte nyhedskriterier,
VISA+K-kriterierne. Altså skal dit læserbrev gerne indeholde væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt.
Den gode indsats på de sociale medier
Flere og flere redaktionelle historier bliver til på bag-
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grund af de sociale medier. Journalister er blandt de
hyppigste brugere af sociale medier som Facebook og
Twitter og lader sig ofte inspirere af, hvad der sker her.
Derfor er det en god ide at være venner med lokale
journalister på Facebook eller følge dem på Twitter. Så
bliver de måske inspireret af dine opslag og dine opdateringer til at skrive en historie om ”dit” emne.
Sociale medier kan også bruges til at oprette sider,
der støtter et bestemt budskab. Hvis du her formår at
få mobiliseret tilpas mange ”likes”, vil det også kunne
generere en historie. En anden nem måde at sprede et
budskab på er ved at engagere dig i debatter på de lokale avisers profiler. Ofte ryger kommentarer direkte ind
på debatsiderne eller på hjemmesiden.
Vær imødekommende over for journalister
Sidst men ikke mindst er det afgørende, at du håndterer
journalister på den rigtige måde. Mange års goodwill
og godt samarbejde med en journalist kan blive ødelagt, hvis du én eneste gang giver uberettiget kritik eller
lader dit temperament koge over. Uanset om du har en
berettiget sag eller ej, så vær flink og venlig. Og husk,
at alt, du siger til en journalist, skal kunne tåle at komme i avisen. Du skal udtrykkeligt sige til journalisten,
at det alene er til baggrund, hvis der er noget, du ikke
vil citeres for.

Husk billeder
Billeder er meget vigtige i kampen for at
komme i pressen. Så husk at tage rigeligt
med billeder hver gang, I holder generalforsamling, fællesspisning, uddeling eller
andre aktiviteter. Og det skal gerne være
med et ordentligt kamera – mobilbilleder
er sjældent gode nok til avisens spalter.
Send altid billeder med jeres pressemeddelelser – og husk altid at skrive, hvor og
hvornår et arrangement finder sted samt
kontaktoplysninger.

Krydsord














Mads Holgers
politiske
forbillede
er .... ?



Brigitte udfører frivilligt
arbejde i Greve og sikrer ro
og orden. Hun er nemlig ....?






































































Medbring bladet og modtag 50% rabat på din behandling.
Tilbuddet gælder til og med 31. juli 2015.


HØRSHOLM HOVEDGADE 26-28, 2. SAL, 2970 HØRSHOLM
SANKT PEDER VEJ 4, 2900 HELLERUP

7022 4441



Vindere, løsning og afleveringsdato
Du kan være med i konkurrencen om at vinde to gavekort til Bog&Idé ved at indsende løsningen til info@
konservative.dk – husk at skrive dine kontaktoplysninger. Seneste frist for indlevering af løsningen er
den 1. august 2015. Der trækkes lod blandt de indsendte svar. Vinderne får direkte besked.

cleverskincare.dk

Løsningen på seneste krydsord i Politisk Horisont nr. 1
2015 er: Skattelettelser
Vinderne blev:
Lars Østenfjeld, Enighedsvej 15, 2620 Albertslund
Arne Holm-Hansen, Ndr. Fælledvej 45, 8963 Auning
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Nye ansigter

Velkommen til
nye ansigter

Mød Niki Gade
38-årige Niki Gade, der ved byrådsvalget i november blev valgt som første suppleant for De Radikale til byrådet i Vejle Kommune, er et af de
nye ansigter i Det Konservative Folkeparti. Et stærkere ideologisk islæt
er vejen frem, vurderer Niki Gade, indehaver af virksomheden syneimi
teambuilding & puritas.dk
1. Hvorfor valgte du at skifte parti og melde dig ind i
Det Konservative Folkeparti?
Jeg valgte forkert, da jeg meldte mig ind hos De Radikale. Partiet bar for meget præg af at være ”et akademisk
regnearksparti” uden et ordentligt og forståeligt fælles ideologisk standpunkt eller retning. Jeg overvejede
kraftigt og længe, om jeg skulle skifte parti eller stoppe
det politiske arbejde. Det var aldrig et spørgsmål om,
hvilket parti jeg ville skifte til. Der var kun én mulighed, og jeg er meget glad for, at jeg valgte at skifte parti.
Jeg er langt fra færdig med den politiske kamp.
2. Hvor ser du partiets største styrke?
Partiets største styrke er helt sikkert Konservativ Ungdom, der i øjeblikket i langt højere grad end partiet er
funderet i den konservative ideologi. Og partiets fremtid afhænger netop af evnen til i holdninger og handlinger at tage afsæt i ideologien frem for populær politik. Derfor spiller KU en ufattelig stor rolle i forhold til
at præge partiet, tage de ideologiske debatter og være
fødested for fremtidens konservative politikere. Også
vælgerforeningerne og de mange frivillige kampagnefolk er en helt afgørende base. Og så ser jeg et stort og
uudnyttet potentiale i Søren Pape som en karismatisk,
folkelig og skarp politisk leder og formand, der dygtigt
kan kommunikere vores politik.
3. Hvilket argument vil du bruge, hvis du skulle
anbefale andre at stemme konservativt?
Jeg vil sige: ”Danmark skal være verdens bedste land.
Et retfærdigt land; hvor vi motiveres til at arbejde. Hvor
alle bidrager med det, de kan. Et land, hvor den enkelte
sammen med sin familie har friheden til at planlægge deres liv. Hvor vi er trygge i hinandens selskab og
stolte af vores historie. Men vigtigst et land, hvor drømme kan blive virkelighed drevet af netop ønsket om at
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udrette og være til gavn. Konservative vil skabe netop
dette Danmark. Vi ønsker et hårdt og retfærdigt retssystem, så straffene både virker forebyggende og afstraffende. Og mere politi, så vi kan være trygge i hjemmet.
Et skattesystem med en lavere bundskat og uden topskat, så staten ikke tager så mange af ens penge. Hvor
familierne selv bestemmer, om børnene skal i lektiecafe. Vi bakker op om verdens ældste monarki – en helt
afgørende del af at være dansk. Det skal være nemmere
at starte virksomhed og billigere at drive den. Derfor
skal der ryddes op i de mange bureaukratiske og uoverskuelige regler. Selskabsskatten, der æder virksomhedernes overskud, skal fjernes, så vi giver erhvervslivet
de bedste rammer for at skabe de job, som vi så hårdt
har brug for.
Har du de samme ønsker? Så stem konservativt.

Nye ansigter

Mød Kasper Elbjørn
Kasper Elbjørn, kommunikationsdirektør i Saxo Bank, var som ung tæt
på at melde sig ind i KU, men endte i Venstre. I mellemtiden nåede han
at være medstifter af tænketanken Cepos, skrive bøger om Danmarkshistorien og konservative tænkere, inden den 41-årige papfar til fire
børn fandt sin rette hylde i Det Konservative Folkeparti. Og mange derude mangler samme ”erkendelse”, vurderer Kasper Elbjørn.
1) Hvorfor valgte du at melde dig ind i
Det Konservative Folkeparti?
Beslutningen har været undervejs i meget lang tid.
Jeg har altid været i tvivl om, hvorvidt jeg var konservativ eller liberal. Derfor har jeg oftest kaldt mig selv
borgerlig. Bernt Johan Collet har altid drillet mig med,
at jeg var mere konservativ end de konservative, og
jeg var faktisk også ganske tæt på at melde mig ind i
KU i slutningen af 1980’erne. Men min fascination af
den internationale og progressive profil under Uffe Ellemann-Jensen fik mig til at melde mig ind i Venstre.
Det har jeg sådan set aldrig fortrudt, men jeg burde nok
have forladt partiet allerede i 1998. Og så er jeg blevet
mere bevidst om, at forandring ikke altid skaber et bedre samfund. Jeg ved i dag, at vi skal være villige til at
lovgive i erkendelsen af, at mennesket er fejlbarligt. Det
har jeg talt meget med Brian Mikkelsen om siden sidste
sommer, og jeg oplevede, at Brian og jeg var helt enige om behovet for reformer og lavere skat. Men også at
vi i Danmark skal passe på vores sprog, traditioner og
de samfundsinstitutioner, der har været med til at opbygge vores samfund. Det kan liberalismen ikke favne.
Derfor er der brug for et konservativt parti, der ønsker
markedsreformer, men samtidig er bevidst om de institutioner, der hidtil har skabt og opretholdt vores frihed.
2) Hvor ser du Det Konservative Folkepartis
største styrke?
Vi rummer den borgerlige humanisme og det liberale
frisind. Helt konkret er styrken, at vi har politik på alle
hylder. Vi kan nikke til det meste af Liberal Alliances
økonomiske politik. De har lavet en glimrende økonomisk plan, ligesom mange af de værdier og traditioner,
som Dansk Folkeparti ønsker at styrke, også er værd

at omfavne. Ikke det hele, men det meste, og hvis du
kombinerer markedsreformer med en offensiv værdiog kulturpolitik, har du jo Det Konservative Folkeparti.

3) Hvilket argument vil du bruge, hvis du skulle
anbefale andre at stemme konservativt?
At det er på tide, at de kommer hjem. Poul Schlüter sagde engang, at 90 procent af danskerne er konservative.
De ved det bare ikke. Vi skal først og fremmest henvende os til de mange, der faktisk godt ved det, men
som er sivet til andre partier i de sidste 30 år eller aldrig
har stemt på os endnu. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke forstår, hvorfor de har stemt på Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance. Jeg har jo selv
været tyve år om at erkende, at jeg er mere konservativ
end liberal, alt imens jeg støttede de konservative i alle
andre lande. Men nu er det alvor, fordi der mere end
nogensinde er brug for et stærkt konservativt parti. Og
med Søren Pape Poulsen har partiet fået en formand,
som er konservativ helt ind i knoglerne. Et menneske
der mere end nogen andre i partiet symboliserer borgerlige dyder som ordentlighed, flid og værdighed. Det
er sådan set et ret godt udgangspunkt.
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Klummetitel
Opslagstavlen

Opslagstavlen
Velkommen til
Tidligere KU-formand Lasse Honoré Rasmussen
er ny leder af partiets kampagneafdeling. Lasse
er 30 år, cand. scient. pol fra Syddansk Universitet og kommer fra et job som public affairs manager hos Rud Pedersen.
International konsulent 39-årige Ulrica Helgesson, cand. scient. pol. skal bistå Bendt Bendtsen
med arbejdet i EU-parlamentet i Bruxelles. Desuden skal hun hjælpe Lars Barfoed med de internationale ordførerskaber og ikke mindst fungere
som sekretariat for den konservative gruppe i
Nordisk Råd – assisteret af Mikkel Wrang.

informer os : )
Informer os!
Har du fået nyt telefonnummer eller mailadresse?
Husk at give medlemsservice besked via mail på:
medlem@konservative.dk. Du kan også ringe til
os på telefon 33 37 43 44 mandag til torsdag mellem kl. 10 og 16 og fredag mellem kl. 10 og 15 med
eventuelle spørgsmål.

Kampagnemedarbejder 26-årige Romy Andersen, der er uddannet cand. scient. pol fra Syddansk Universitet.
Ny webmaster er Jesper Bay Eriksen, 28 år og
produktionsingeniørstuderende.
Jesper Bay Eriksen har haft en lignende stilling i
KU og vil mandage fra klokken 19-21 sidde klar
på IT-hot-linjen på telefon 33 37 43 89.

Retsforbeholdet til debat
Hvorfor er det afgørende at få retsforbeholdet
ophævet? Det spørgsmål sætter Det Konservative Folkeparti til debat på en konference lørdag den 19. september fra klokken 10-14 i Landstingssalen på Christiansborg.
Partiformand Søren Pape Poulsen indleder konferencen, hvor også EU-ordfører Lars Barfoed,
EU-parlamentariker Bendt Bendtsen og tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard med flere
vil komme med deres bud.

Grundlovsdag 5. juni

Tilmeldning: international konsulent Ulrica
Helgesson på email: ulrica.helgesson@ft.dk

Find konservative arrangementer på partiets
hjemmeside

Folkemøde 11. juni
11. juni klokken 14 til 14. juni klokken 15.

EU-konference 19. september
Klokken 10-14

Landsråd 25. oktober
Lørdag den 24. oktober til søndag den 25.
oktober i MCH Herning Kongrescenter

M.I.S.
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STÆRK

IDEOLOGISK

VALGKAMP

Af Mikkel Ballegaard | foto Privat

S

nart ruller valgkampen, hvor vi skal overbevise danskerne om at sætte kryds ved C.
Måske er valgkampen allerede i gang, når
dette blad rammer postkassen.
Før valget og undervejs i valgkampen vil meningsmålinger fylde rigtig meget. Alle os frivillige, der fører
valgkamp, vil følge opmærksomt med i, om målingerne
går op eller ned, imens kommentatorerne vil kommentere på målingerne i et væk.
Men vi burde smide meningsmålinger væk og i stedet koncentrere os om en ting: At tale om ideer og politiske holdninger – uden sigte til hvad det måtte betyde
for folks vilje til at stemme konservativt.
STOP tankespind
Vores valgkamp og politiske mål må aldrig styres af politiske fokusgrupper. Eller hvad vi formoder, meningsmålingerne vil reagere positivt på. Vi skal alene forfølge
det, vi ud fra vores konservative grundholdning, anser
for at være det rigtige. Fremgang er intet værd, hvis
partiet reelt ikke har fået mandat til at kæmpe for konservative grundideer.
STOP-kampagnen er et første og vigtigt skridt i den
rigtige retning. Her forsøger partiet ikke at finde alle
mulige fine, men omsonste sprogblomster frem. Tværtimod. De konservative budskaber serveres råt for usødet. Den stil skal fortsættes.

Visioner uden omsvøb
Aldrig igen skal vi sige, at skatten skal ned… ”Men kun
hvis vi nu i øvrigt lige kan få Venstre og DF med på den.”
Eller at vi er skeptiske over for EU… ”Men at vi jo også
skal huske goderne ved EU og være med i et stærkt
samarbejde.”
Vi skal turde provokere. Vi skal turde levere
vores visioner for det her
samfund uden omsvøb
og frygt for, at det skal
forsvares over for en hær
af embedsmænd, journalister og kulturradikale. Det er ikke dem, vi
formulerer vores politik
overfor. Det er mennesker. Mennesker som vil
høre om drømme og klare
holdninger, så man virkelig forstår, hvad en politiker vil med Danmark.
Det er STOP-kampagnen et eksempel på. Jeg glæder
mig til, at den slags direkte tale bliver fulgt op af flere
konservative udmeldinger. Det er alt andet lige sjovere
at gå i valgkamp, når man sætter dagsordenen med en
klar ideologisk kant.

... Fremgang er
intet værd, hvis
partiet reelt ikke har
fået mandat til at
kæmpe for konservative grundideer.
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Partiets historie

På vej mod 100 år - Del 6

Fra ørkenvandring

til KVR

1953
- 1971

Af Lars Christensen, Ph.d. | foto Colourbox

Det er aldrig kedeligt at være konservativ. Da Grundloven blev
vedtaget i 1953, skiftede Det Radikale Venstre side og støttede
nu en socialdemokratisk regering under Hans Hedtoft. Det blev
indledningen til en lang ørkenvandring for Det Konservative Folkeparti og Venstre indtil dannelsen af KVR-regeringen i 1968. Men
kun tilsyneladende. Perioden var også en stærk tid for DKF med
flere gode valgresultater. Blandt andet blev en partiplakat i 1963
synonym med et svidende nederlag til den siddende regering.

F

aktisk var hvert eneste folketingsvalg meget tæt. Særligt efter valget i 1957 var en
ny VK-regering nær ved at kunne dannes.
Statsminister H.C. Hansen havde kaldt
Retsforbundets leder, Viggo Starcke, ”en kedelig karl”,
mens De Radikales Bertel Dahlgaard fastslog, at han
hellere ville dø en naturlig død end at sidde i regering
med Retsforbundet. Få uger efter sad de alle i regering Dahlgaard som økonomiminister.
Opsving sætter fart i velfærdsstat
Det ændrer ikke på, at det var Socialdemokratiet, som
svingede taktstokken. I denne periode blev velfærdsstaten for alvor udbygget, så staten tog sig af alle ”fra
vugge til grav.” Godt hjulpet på vej af danmarkshistoriens største opsving som med få afbrydelser gjorde danskerne mere velstående end nogensinde. Helt almindelige lønmodtagere fik råd til eget hus, bil, campingvogn
eller grisefest på Mallorca. Arbejdsløshed blev noget,
som hørte ”gamle dage” til. Så var det træls, men til at
leve med, at skatter og afgifter steg voldsomt. For politikerne var det en evig kamp for at undgå betalingsbalanceunderskud og andre følger af det uhæmmede
offentlige og private forbrug.
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Symbolet på velfærdsstaten var indførelsen af folkepensionen i 1956. En pension til alle uanset indtægt og
opsparing var inderligt imod konservativ tankegang.
Partiets fremmeste politikere, brødrene Aksel og Poul
Møller, strittede længe imod, men måtte til sidst give
op mod dog at få nogle ordninger, som fremmede opsparingen. Venstre havde overgivet sig til folkepensionen, så den var blevet indført under alle omstændigheder. Poul Møller advarede om, at velfærdsstaten førte
direkte mod socialismen, men i praksis gik også Det
Konservative Folkeparti med i mange af reformerne.
Berømt valgplakat
En enkelt markant sejr kunne de borgerlige notere sig,
nemlig folkeafstemningen om jordlovene i 1963. Regeringen havde fremlagt nogle love, der skulle regulere
handel med jord, naturfredning med videre. Alle var
enige om, at der skulle gøres noget i et samfund med
massiv vandring fra land til by. Men DKF og Venstre var
imod metoder, der krænkede den private ejendomsret.
Derfor benyttede de sig af en konservativ garanti i
Grundloven om at kunne sende en sag til folkeafstemning, selvom den var vedtaget i Folketinget. Afstemningen blev kendt for en valgplakat med en hånd, som

Partiets historie

tog et lille hus og endte med et bragende nederlag til
regeringen.
Årene i ørkenvandring blev på mange måder også
en harmonisk tid for Det Konservative Folkeparti.
Ud over brødrene Møller lå partiledelsen især hos
Poul Sørensen, som var en myndig og håndfast leder
af partiorganisationen. Da den populære Frederiksberg-borgmester Aksel Møller døde i 1958, tegnede
Poul Møller, Poul Sørensen samt Knud Thestrup partiet. ”Partiejeren” Poul Sørensen kendte enhver afkrog
af den store partiorganisation og sørgede for om nødvendigt med hårde midler at holde samling på tropperne. Stabiliteten kan aflæses i valgtallene. Ved de
seks folketingsvalg fra 1953-68 fik partiet mellem 30
og 37 mandater, med små udsving fra valg til valg.
Kold luft mellem V og K
Lige så grundfæstet var samarbejdet mellem Venstre
og DKF. Venstres Erik Eriksen stod benhårdt fast på
dette, og i 1965 foreslog han endog en sammenlægning
af de to partier. Da gik han for vidt. Modstanden var
massiv i begge partier, og samme år blev han erstattet
af Poul Hartling som partileder. Han havde ikke nær
det samme forhold til DKF. Allerede samme år holdt
han i Svanninge på Fyn en tale, hvor han inviterede
Det Radikale Venstre til samarbejde – uden at nævne
Det Konservative Folkeparti med ét ord.
Kulden førte til, at De Radikale blev trukket væk fra
Socialdemokratiet. Efter valget i 1966 kunne Jens Otto
Krag ganske vist danne en mindretalsregering, men
kun med støtte fra Socialistisk Folkeparti. SF var dannet i 1959, efter at Aksel Larsen var blevet ekskluderet
af DKP. Partiet rummede derfor en blanding af gamle
kommunister og ungdomsoprørere med revolutionære tilbøjeligheder. For overhovedet at kunne få det til
at fungere, dannede man et kontaktudvalg af de to
partier, som straks blev døbt ”det røde kabinet”.
Bedste valgresultat
Med det røde kabinet havde Socialdemokratiet endegyldigt stødt de radikale fra sig. I 1967 faldt regeringen
da også på grund af de uregerlige unge SF’ere, som
ikke ville være med til følgelovgivningen efter en af
de devalueringer, som var danske politikeres trofaste
kriseredskab i årtier. Venstresocialisterne blev dannet, og Krag udskrev valg.
Valget blev en sejr for DKF, som fik hele 37 mandater. Det hidtil højeste. Men det blev en triumf for Det
radikale Venstre: Hilmar Baunsgaard vandt kampen
om det nye tv-medie og mere end fordoblede partiets
mandater. DKF var det største parti, men allerede på
valgnatten sagde Poul Sørensen, at Baunsgaard burde være statsminister. Derved blev det, og KVR-regeringen blev dannet. Sørensen sagde om regeringen:
”Dette må lykkes. Mislykkes det, er det én gang for alle
slået fast, at kun Socialdemokratiet kan regere Danmark.”

Kamelslugning i svære tider
Let var det ikke. Forskellene mellem de tre partier var
store, og alle måtte sluge store kameler. Angiveligt måtte Det Konservative Folkeparti åbne munden mest. Finansminister Poul Møller måtte bakse den upopulære
kildeskat på plads. Forsvarsminister Erik Ninn-Hansen
måtte skære ned på forsvaret til ære for De Radikale.
Justitsminister Knud Thestrup frigav billedpornoen og
lempede abortreglerne. Og indenrigsminister Poul Sørensen gennemførte en kommunalreform, der cementerede centraliseringen af Danmark. Bedre for partiet
blev det ikke af, at Sørensen døde i 1969, og Poul Møller
blev svækket af sygdom og måtte gå af som finansminister og overlade posten til den interne rival Erik
Ninn-Hansen.
KVR-regeringen fik sat gang i en række initiativer, der
skulle løsne statens favntag. Men reformer skal have
tid til at virke, og da valget kom i 1971, havde de borgerlige vælgere tilsyneladende mest øje for det, der ikke
forekom særligt borgerligt. End ikke skattetrykket var
faldet under en borgerlig flertalsregering. Derfor virkede det at have en borgerlig regering lidt som at have
en hund, der kan gå på bagbenene: Ganske interessant,
men hvad skal det til for?
Folketingsvalget i 1971 bragte tilbagegang for både
Venstre og DKF og Jens Otto Krag tilbage til magten.
Det skulle dog blive småting i forhold til de kommende
års omvæltninger.
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DI på
Folkemødet

Besøg Dansk Industri på Folkemødet
Årets tema er fremtidens produktion. Oplev skarpe debattører
fra politik, erhvervs- og kulturliv. Vær med til at diskutere, hvad
vi skal leve af i Danmark i fremtiden.
Oplev blandt andet:
TORSDAG DEN 11. JUNI
Fremtid på samlebånd – vi producerer morgendagens Danmark

kickstarter debatten med speed-dating
mellem unge praktikpladssøgende og
virksomhedsledere.

Skolen ud i virksomhederne

Klostergaarden 15.00 – 16.00 DI jagter
gode og kreative idéer til, hvordan vi skaber
og fastholder fremtidens produktionsarbejdspladser i Danmark. Deltagerne i jagten er politikere, forskere, iværksættere,
virksomhedsledere og kulturpersoner.

DI’s telt på havnen 10.00 – 11.00 Oplev
og diskuter, hvordan skoleelever får stort
fagligt udbytte ved at arbejde sammen
med private virksomheder. Virksomhederne viser de unge, hvordan man bruger
matematik og naturfag til at skabe fremtidens revolutionerende produkter.

Er Danmark for ﬁrkantet til cirkulær økonomi?

Hvad skal Danmark leve af i fremtiden?

Klostergaarden 17.30 – 21.00 Hvordan
omstiller vi os til en cirkulær økonomi,
hvor aﬀ ald er en ressource? Og hvor går
grænsen for, hvad man vil dele med andre?
Vær med, når virksomheder, politikere
og eksperter diskuterer dilemmaer i den
cirkulære økonomi.

Klostergaarden 15.30 – 16.45 Toppolitikere, erhvervslivet og fagbevægelsen
mødes i Klostergaarden for at debattere,
hvordan vi skaber fremtidens arbejdspladser. Kort sagt: Hvad skal Danmark leve af?

Politisk Grillaften

Innovation Camp – lærlinge med
skills

Klostergaarden 20.00 – 21.00 Oplev
skarpe politikere til en politisk dyst på ord
og holdninger. Rød ﬂøj og blå ﬂøj griller
hinanden på en række emner under DI’s
folkemødetema: Fremtidens produktionsarbejdspladser i Danmark. Publikum kårer
en vinder.

DI’s telt på havnen 13.00 – 14.00 Se hvordan landets skarpeste erhvervsskoleelever
udvikler kreative løsninger, der kan skabe
morgendagens produktionsarbejdspladser.
Anders Lund Madsen taler med de unge og
virksomhedsledere om deres idéer.

Politisk Melodi Grand Prix

FREDAG DEN 12. JUNI
Fra gak-tik til praktik: Flere lærlinge til fremtidens behov
Klostergaarden 10.00 – 11.00 Virksomhederne mangler dygtige lærlinge.
Samtidig står unge uden praktikpladser.
Hvor går de galt af hinanden? Ane Cortzen

HVOR
Klostergaarden,
Østergade 7 og
DI’s telt på havnen
ved Allinge Røgeri

LØRDAG DEN 13. JUNI

Klostergaarden 19.00 – 20.00 De politiske ungdomspartier dyster på politiske
lejlighedssange om noget så sexet som
fremtidens produktion. Lasse & Mathilde
og ungdomspartierne sætter tonen. Publikum i Klostergaarden kårer en vinder. Kom
og syng med!

KONTAKTPERSON
Jakob Danving Nielsen
jdn@di.dk
Tlf. 2128 8276

SE DETALJERET
PROGRAM
di.dk/folkemodet
eller brug QR koden

