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På vej mod

en lysere fremtid
Af Søren Pape Poulsen | foto Lars Holm

E

n ny regering, nye ansigter i folketingsgruppen og begyndelsen på et nyt kapitel i genrejsningen af partiet. Meget er sket siden
seneste folketingsvalg, som vi også ser nærmere på i denne første udgivelse af Politisk Horisont
efter valget.
Først og fremmest skal der til alle, kandidater
som frivillige, lyde en kæmpe tak for indsatsen under valget. Jeg er træt af, at I
ikke fik den fremgang, I havde fortjent. Jeg har hele tiden sagt, at der
ingen hurtige løsninger er, når det
kommer til at genrejse vores parti. Det skal nok lykkes, men det
vil tage tid. Jeg vil også gerne sige
en meget stor tak til Lars Barfoed,
Mike Legarth og Daniel Rugholm,
som vi desværre måtte sige farvel til
i folketingsgruppen.
Valget havde dog også lyspunkter. Vi
har nu de afgørende mandater på Christiansborg. Det giver en platform til både at markere sig og
få gennemført vores politik. Valget gav også et generationsskifte i folketingsgruppen, og vi står nu med den
yngste gruppe på Christiansborg. Det er ikke et kvalitetsstempel i sig selv, men det vidner om, at vi har et
stærkt fundament, som vi igennem de næste år kan
sætte byggeklodserne på.
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Netop udviklingen af vores parti har jeg brugt sommeren på at arbejde med. I hovedbestyrelsen iværksatte vi
en tilbundsgående evaluering af valget, og det er i den
forbindelse, at du i sommer, modtog et omfattende evalueringsskema. Resultatet har været opløftende: Alene
de åbne besvarelser har givet os mere end 300 siders
tekst, hvor vores medlemmer kommer med forslag til,
hvordan vi forbedrer os. Det vidner om et stærkt engageret bagland, og vi er allerede i fuld gang med at
implementere mange af jeres gode idéer i både kampagneteams, storkredse, på hovedkontoret og i folketingsgruppen. En del af partiets udvikling handler om,
at vi skal være bedre til at dyrke dialogen, åbenheden
og vidensdelingen på tværs af hele vores organisation.
Også i folketingsgruppen kommer vi til at gøre tingene anderledes, og vi har brugt sommeren på at fastlægge linjen. Fremover vil vi stædigt holde fast i nogle
klart definerede politikområder, så vi over for vælgerne
bliver fastere i kødet. Det er kun sådan, vi ændrer den
brede befolknings opfattelse af os.
Alt dette glæder jeg mig til at fortælle meget mere
om, når vi ses til landsrådet i næste måned.

Søren Pape Poulsen

Indhold

14
Ved årets landsråd er der lagt
op til ny energi i salen, hvor
deltagerne i højere grad skal
involveres i debatten. Oven på
en hård valgkamp fortjener alle
et landsråd, der både begynder
med højt humør og slutter
med et brag af en fest.

22
Kom med bag Schlüters og Det Konservative Folkepartis storhedstid, som begyndte med de borgerliges borgerkrig
og sluttede med Tamilsagen.

Oven på et skuffende valgresultat
har Søren Pape Poulsen nu taget fat
i tøjlerne og fortæller om partiets
nye kurs, hvor kant og fokus er
nøgleordene.
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Klummetitel

Politisk Horisont har fået indblik i Mette Abildgaards
dagbog. Vi bringer her et uddrag fra den første tid
efter valget, hvor hun beskriver, hvordan det er at
være nyvalgt folketingsmedlem.

Dagbog

fra en nyvalgt MF’er
Navn
Fødselsdato
Stilling
Civilstatus

Mette Abildgaard
12. oktober 1988 i Føvling
Nyvalgt folketingsmedlem fra Nordsjællands Storkreds
Forlovet med Jens Jacob Juulsager

20. juni 2015 Det første møde
Jeg må konstatere, at de knap 48 timer, der er gået, siden valgstederne lukkede, ikke er nok til at få min hjerne til at forstå, at jeg rent
faktisk er valgt i Folketinget. En mere end ti år lang drøm er gået i
opfyldelse. Ubegribeligt!

De er da også lidt skeptiske, da jeg henvender

mig i porten på Christiansborg og fortæller, jeg skal til konservativt
gruppemøde – men de lader mig heldigvis passere, og jeg når frem i tide.
Den nye gruppe er lille, men efter min bedste overbevisning stærk. Stemningen på det første møde er god, og vi drøfter regeringsdeltagelse. Det
er vi enige om, at partiet er for skrøbeligt til. Lige nu er genrejsningen af Det Konservative Folkeparti vores vigtigste opgave.

30. juni 2015 At føre ordet
Jeg har fået eget kontor lige ved Statsministeriet, en sød sekretær og mangler
nu blot mine ordførerskaber. De kom så i dag på det konstituerende gruppemøde. Jeg fik mange store ønsker opfyldt. Jeg blev socialordfører, sundhedsordfører, klima, miljø- og energiordfører og formand for Folketingets ligestillingsudvalg. Og så også lige ordfører for handicap, forebyggelse, ældre,
psykiatri, tele og forbrugerpolitik. Puhaa! Det bliver afgørende at prioritere.
Jeg kan allerede nu se, at jeg umuligt kan passe det hele 100 procent.

4

PH 03 // 15

Dagbog

3. juli 2015 Fed udsigt
Første dag i Folketingssalen. Udsigten fra min plads er god. Jeg har Rasmus Jarlov som sidemand og er tæt på kaffemaskinen. Og så fik jeg skrevet
under på at ville overholde grundloven. Stort!

13. juli 2015 En personlig milepæl
Tiden op til valgkampen, og så sandelig også valget, var hård kost. Jeg
gav mig alt, hvad jeg kunne, og det gav heldigvis pote. Men nu melder
udmattelsen sig også. Jeg er taget på ferie til Tanzania med min kæreste
gennem snart seks år, Jens Jacob, og da vi vender hjem fra ferie, er vi
blevet forlovede. Han faldt både på knæ og havde spurgt min far om velsignelse. Man er vel konservativ.

30. juli 2015 Masser af energi
Ferien er ovre, da jeg træder ind på Christiansborg fyldt med spænding,
energi og gåpåmod. Der er fortsat ekstremt få politikere på Borgen, da
de fleste holder ferie, og jeg udnytter stilheden i huset til at få læst
op på mine mange nye områder. Jeg har eksempelvis ikke tidligere beskæftiget mig så meget med energiområdet, som er enormt teknisk, og hvor
der er mange magtfulde interesseorganisationer. Jeg bliver langsomt, men
sikkert, klogere.

13. august 2015 Hverdagen begynder
Jeg har i dag været til mit første udvalgsmøde. Det gik meget godt. Vi
drøftede blandt andet den såkaldte åben-dør-procedure, som gør det muligt for Energistyrelsen at give tilladelse til 200 meter store, kystnære
havvindmøller kun fire kilometer fra land, uden at der er lokal opbakning
til opførelsen. Jeg drøftede dagen forinden problematikken med energiministeren ved et kaffemøde, og vi er enige om, at vi skal sikre den lokale
opbakning til den type store projekter. Det er snart ved at være hverdag
på Borgen med masser af møder med ministre, ordførere, embedsmænd og de
dygtige medarbejdere i partiet.
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Interview

VI SKAL VÆRE DEN

GRØNNE
STEMME

i blå blok
Af Mikkel Faurholdt | foto Andreas Houmann

Politisk Horisont har bedt journalist og kommunikationsrådgiver Mikkel Faurholdt om at sætte partiformand Søren Pape
Poulsen i stævne og zoome ind på partiets aktuelle status, muligheder og udfordringer. Mikkel Faurholdt har i artikler og bøger beskæftiget sig indgående med Det Konservative Folkeparti.
Ikke mindst i bøgerne ”NINN – Historien om Erik Ninn-Hansen”
(1994) og ”Det Konservative Blodbad” (2000), der handlede om
partiets udvikling i 1990’erne. Faurholdt var pressechef i Venstre
fra 2001-05 og igen op til valget i 2011. Han arbejdede fra 200507 som særlig rådgiver for finansminister Thor Pedersen (V) og
driver i dag egen virksomhed.
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Søren Pape Poulsen, vil fokusere
på færre politikområder og mere
kant og hejse klima- og miljøflaget i kampen om de blå vælgere.
Han ærgrer sig over valgresultatet, men han tror på den nye
folketingsgruppe.

S

øren Pape Poulsen er tilbage på græsplænen
bag Christiansborg, hvor det hele begyndte
for lidt over et år siden. Hvor han forlod den
trygge tilværelse på hjemmebanen på borgmesterkontoret i Viborg og vandrede ind på den nationale scene, hvor rampelyset altid er tændt, og man må
tåle at stå til regnskab hver eneste dag.
Han mindes den sensommerdag sidste år, hvor han i
skjorteærmer, et bredt smil og med sommerfugle i maven stod i solen foran de hårdkogte politiske journalister og sagde goddag til tilværelsen som partileder og
Christiansborg-politiker. Pludselig var forbindelsen til
vælgerne og de nære problemer længere væk og erstattet med store strategier,
bonede gulve og et tungt
ansvar for Det Konservative Folkeparti. Et parti,
som bortset fra et par
mindre hop i nullerne er
gået konsekvent tilbage
ved samtlige folketingsvalg i mere end 30 år. Faktisk siden Poul Schlüters
fantomvalg i 1984.
Ingen sagde ”Dén fikser du lige, Søren Pape,”
og forhåbningerne til den
smilende og sympatiske viborgenser voksede da heller ikke ind i himlen. Vælgerne og medlemmerne har
gennem årene set for meget, og ingen troede på, at et
quick-fix ville bringe partiet tilbage til fordums styrke
og store indflydelse. Det var der da heller ingen, der
lovede. Som bekendt stemte 118.003 danskere på Det
Konservative Folkeparti den 18. juni. Det rakte til 3,4
procent af stemmerne og Folketingets mindste gruppe
med bare seks medlemmer.

… Heldigvis kan
jeg glæde mig
over, at vi godt nok
er blevet et lille parti,
men vi er ikke noget
smalt parti...
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Interview

Søren Pape, hvorfor var der ikke flere danskere, der
stemte på Det Konservative Folkeparti?
”Dét er der mange grunde til. Men overordnet kan man
sige, at vi har betalt en høj pris for ikke at have haft
en konsekvent linje i flere år i træk. Vi har sagt rigtig
meget, og vi har sagt meget, der er rigtigt. Men vi har
været for ufokuserede og indgået for mange politiske
kompromisser undervejs,” lyder den centrale forklaring
fra partiformanden, der dog også erkender, at han ville
have gjort ting i den netop overståede valgkamp anderledes, hvis han kunne gøre det om.
”Som jeg har sagt før, så synes jeg stadig, at
STOP-kampagnen op til valget var politisk rigtig. Det
var derfor, jeg godkendte den. Det er grundlæggende
konservativt at sige fra, når man mener, udviklingen
er gået for meget i en forkert
retning. Jeg må dog også
erkende, at budskabet om
STOP naziislamismen antændte så mange følelser,
at det skyggede for kampagnens andre budskaber.
Det er en skam, for kampen
mod den ekstreme islamisme bliver en af de vigtigste
politiske kampe i årerne, der
kommer.”
Pape sikrede sig sit eget
mandat i Vestjylland og er dermed eksponent for en
stærkt forynget og fornyet folketingsgruppe med en

heder og nye perspektiver for partiet,” siger Søren Pape
Poulsen.
Han er partileder nummer otte efter Schlüter-årene fra
1982-93, der i nyere konservativ optik er fikspunktet og
den periode, der i høj grad har defineret partiets selvopfattelse i flere årtier. Ingen andre partier kommer i
nærheden af så talrige udskiftninger på lederposten,
og det er blandt årsagerne til den manglende lige linje
i den politiske kurs, som længe har svækket vælgeropbakningen.
Partiformanden ved godt, at skoen blandt andet trykker her:
”Vi har i flere omgange været gode til at gøre det skidt
for os selv. Partihistorien har budt på eksempler på interne kampe, der har bragt os på rutsjeture. Den store
omgang i 1990’erne var barsk ved vores mandattal, og
det kan vi jo stadig se. Derfor er det vigtigt for mig og de
fem andre medlemmer af folketingsgruppen at holde
fast ved, at vi er 100 procent fokuserede på vores politiske arbejde – og at vi skal koncentrere os om nogle
områder, som vi vil satse på,” siger Pape og varsler, at
han på partiets landsråd i Herning i oktober vil blive
mere konkret om de prioriterede områder.
”Med en gruppe på seks medlemmer må vi bare konstatere, at vi ikke kan profilere os lige stærkt på alle
politikområder. Vi har en klar konservativ holdning til
det hele, men vi vil prioritere de sager, som vi vægter
tungest. Heldigvis kan jeg glæde mig over, at vi godt
nok er blevet et lille parti, men vi er ikke noget smalt
parti. Internt i gruppen har vi den holdningsmæssige

gennemsnitsalder på bare 41 år.
”Efter valget ærgrede jeg mig over resultatet. Men jeg
løftede hurtigt hovedet og begyndte at tænke fremad
igen. Jeg ser sådan på det, at det første års tid som formand har været en til tider meget hård læringsproces.
Vi er nu ovre valget, og vi har fået en gruppe, der fungerer fantastisk godt sammen. Jeg kan se mange mulig-

bredde, der rummer hele partiet. Dét er en klar styrke,”
understreger partiformanden.
Kritiske røster har gennem årene skoset partiet for
at have glemt politikudviklingen. Man brugte 1990’erne
på at slås og nullerne på at være sovset ind i kompromisser i VK-regeringerne. Dét udviskede den konservative profil. Tilbage er blevet nogle overskrifter fra det

”… Jeg er ikke
sat i verden for,
at Lars Løkke Rasmussen skal have det
nemt som statsminister...
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politiske program og skiftende forsøg på at finde en
vælgermæssige guldåre. Men hidtil forgæves.
Er det i virkeligheden ikke ret enkelt: De andre blå
partier er løbet med politikken, og så er de tilmed
bedre til at sælge varen?
”Nej, den køber jeg ikke. Det er klart, at man vil kunne finde borgerlige partier, der er mere rene og klare i
deres udtryk på enkeltområder. Men vores fordel er, at
vi er et politisk parti, der kan tilbyde sammenhæng og
ikke bare enkeltelementer. Vi tilbyder et helstøbt parti,
der ud fra et borgerligt synspunkt står fast på klima- og
miljøpolitikken, det nationale, fællesskabet, integrationen, folkeskolen, forsvaret og lov og orden som kerneområder. Og vi er et parti, der mener, at det er en moralsk sag, at folk skal beholde flere af deres egne penge.
Det handler ikke bare om, at folk skal fylde lommerne.
Det er en samlet pakke, hvor vi værner om vores helt
grundlæggende værdier. Jeg mener faktisk
ikke, at der er andre borgerlige partier, der
i samme udstrækning som os kan få disse
ting til at hænge sammen”.
”Det kan godt være, at andre partier kan
skrue mere på den knap, der hedder skattelettelser, eller kan trække værdipolitikken
skarpere op. Men det interessante er jo sammenhængen. Og tænk en gang: Hvis du er
borgerlig og ønsker en fornuftig indsats for
vores klima og miljø, så ved jeg sandelig ikke,
hvor du ellers skulle gå hen,” understreger
Pape med henvisning til hans eget parti.
Søren Pape Poulsen har som antydet udset sig klima- og miljøpolitikken som én af
de mærkesager, hvor Det Konservative Folkeparti vil skille sig ud. For som han siger:
”Vi vil være den grønne stemme i blå blok.”
Han varsler et intensivt fokus på netop natur- og miljøværdier som et led i de velkendte konservative paroler om generationskontrakten, at vi kun har kloden til
låns, og at vi ikke skal smide regningen i børneværelset, mens vi selv forbruger og gældsætter samfundet.
”Når vi fremhæver klima og miljø, er det ikke bare
fordi, det er smart. Vi siger det, fordi vi mener det. Vi
var som det eneste borgerlige parti med i aftalen om
klimaloven i Helle Thorning-Schmidts regeringstid om
reduktion af CO2-udslippet. Det var vi ikke mindst på
grund af den passus i aftalen om, at det ikke måtte koste arbejdspladser. Det er et godt eksempel på, at man
jo sagtens kan være miljø- og klimabevidst og samtidig
være borgerlig,” mener partiformanden.
I dette efterår står den nye smalle Venstre-regering foran udfordringen med at samle de blå partier bag en finanslov. Og til foråret venter komplekse forløb og store aftaler,
hvor det blå flertal i Folketinget også kommer på prøve.
”Vores mål er at opnå resultater. Det ligger i mit politiske DNA, hvor jeg er rundet af ønsket om at finde løsninger, så dét er mit udgangspunkt. Indtil det modsatte
er bevist, har jeg en klar tro på, at Venstre-regeringen

er borgerlig og vil lytte til sit parlamentariske grundlag.
Jeg er dog helt med på, at vi ikke får opfyldt alt det, vi
gerne vil.”
Så spørgsmålet er, om Det Konservative Folkeparti
ikke er klatret for højt op i træet i spørgsmålet om grundskylden og dermed risikerer at tvinge regeringen i anden
retning. Ligesom i sommer, hvor aftalen om kommunernes økonomi måtte have hjælp fra S og R for at finde
flertal i Folketinget – og uden om K, der valgte enegang:
”Nej, jeg har bare peget på, at jeg ikke kan forestille
mig, at vi deltager i en aftale om finansloven, uden at
der sker noget markant på grundskylden. Hvis ikke vi
som parti siger, hvad vi kæmper for, så kan vi ikke forvente, at nogen ved det. Jeg er ikke sat i verden for, at
Lars Løkke Rasmussen skal have det nemt som statsminister. Men jeg har da ikke noget i mod det, hvis han
vil gennemføre vores politik,” driller Søren Pape.
Det næste års tid vil partiformanden nedtone inte-

”… I bredere
forstand vil jeg
allerhelst huskes for,
at jeg har været med
til at støtte en politik, der har gjort det
lettere og bedre at
være dansker...
ressen for meningsmålinger. Siger han. Uden dog at se
helt overbevisende ud.
”Men det kan ikke nytte noget, at vi går i selvsving,
hvis en måling går i den ene eller den anden retning.
Det er vigtigt, at vi fokuserer på det, vi synes er rigtigt,
og på at holde retningen. Det tager tid, og jeg er helt
rolig ved det. Man har set hos andre partier, at tingene
kan ændre sig drastisk. For få år siden stod SF til næsten 20 procent, og LA oplevede at få 0,0 procent i en
måling. Siden gik det mildest talt anderledes,” fastslår
Søren Pape Poulsen.
Hvad vil du gerne huskes for som konservativ
partiformand?
”Det kommer an på øjnene, der ser. Med partibrillerne
på vil jeg gerne kunne se tilbage på en periode, hvor jeg
var med til at gøre partiet stærkere og større. At jeg som
formand var i stand til at løfte partiet igen. Men i bredere forstand vil jeg allerhelst huskes for, at jeg har været
med til at støtte en politik, der har gjort det lettere og
bedre at være dansker. Jeg vil helst ikke bare huskes for,
at jeg bare var en, der var her.”
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Historien om bierne og blomsterne var engang almindelig børnelærdom.
Men både humlebier og snyltehvepse spiller nu også en rolle i historien
om at dyrke grøntsager med mindre brug af pesticider. Det er faktisk
hvepsenes appetit på andre skadedyr, vi kan takke for, at der stort set
ikke er rester af pesticider i danske agurker og tomater.

En af vores flittigste
gartneriarbejdere.

KU-beretning

Debattér indlægget med
Mikkel Ballegaard på
Konservativ debat
på Facebook.

Se på side 17,
hvordan du bliver
medlem af gruppen.

Den konservative

PROFIL

må skærpes!

Af Mikkel Ballegaard, formand for Konservativ Ungdom | foto Privat

D

et politiske efterår begynder så småt, og
mange spændende opgaver ligger foran
os alle. Den nye folketingsgruppe skal nu
for alvor prøves af i et politisk farvand,
hvor Venstre ikke vil være bange for at samarbejde
med de røde partier, hvis det er her, der kan tælles til
90 mandater.
Det åbner op for dilemmaet om, hvorvidt man
skal vælge at gå med i aftaler og forlig for at gøre dem
mindre skadelige selvom
indholdet i aftalerne ikke er
konservativt. Et dilemma,
Det Konservative Folkeparti
har stået over for før.
I den henseende er opfordringen herfra klar: Vi konservative må stemme imod
de lovforslag, som ikke er
gennemsyret af borgerlighed. Vi skal ikke deltage i energiforlig med henblik på,
at afgifterne kun skal stige en smule. Vi skal ikke øge
udligningen mellem kommunerne med argumentet
om, at det holder os i et beskæftigelsesforlig.

”… Det er ikke
Det Konservative Folkepartis ansvar
at holde liv i en Venstre-regering, hvis
ikke denne kan føre
borgerlig politik…
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Det er ikke Det Konservative Folkepartis ansvar at holde liv i en Venstre-regering, hvis ikke denne kan føre
borgerlig politik. Og det er heller ikke Det Konservative Folkepartis ansvar at holde sig inde i politiske forlig,
som i bund og grund er socialdemokratiske.
Med vores størrelse og styrke er det absolut vigtigste at være klare og konsekvente i vores politik. Ikke
kun når det kommer til de politiske skåltaler og overskrifterne i dagbladende. Nej, den borgerlige politik
skal også være konsekvent til stede i de lovforslag, vi
stemmer for.
Den retning er vi allerede gået i. Eksempelvis da vi
nægtede at stemme for kommuneaftalen og den dertil
hørende grundskyldsstigning.
Eksemplet burde følges op af et konkret politisk løfte
fra Det Konservative Folkeparti i den indeværende periode: At man ikke vil lægge C-stemmer til skattestigninger. Overhovedet.
Det ville være et ideologisk funderet synspunkt, som
let ville kunne kommunikeres og samtidig vise en klar
borgerlig retning.
Kun ved en skærpet konservativ profil, der i sit politiske sprog, ideologiske ophav og i de indgåede aftaler er
konsistent, kan vi øge opbakningen til Det Konservative
Folkeparti og på sigt gøre Danmark mere konservativt.
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mennesker med
"vindueskigger syndrom"

TILBUD
kr. 1.495,-

Landsråd 2015

HUSK AT TILMELDE DIG LANDSRÅDET
SENEST DEN 11. OKTOBER VIA WWW.KLR15.DK

Et landsråd med

NY ENERGI
Af Peter Lemmich | foto Rasmus Flindt, Peter Lemmich

D

et Konservative Folkepartis landsråd bliver i år
afholdt i Herning Kongrescenters hyggelige omgivelser i Herning midtby.
Det bliver et landsråd med mere fokus
på debat med den nye folketingsgruppe
og med hinanden. Et landsråd med fokus
på folketingsgruppens holdninger, partiets fremadrettede politik og vores fælles
værdier.
Oven på en hård valgkamp fortjener
alle et landsråd, der begynder med højt
humør og slutter med et brag af en fest.
Derfor arbejder vi på at skabe hyggelige
rammer til det tætpakkede program.
Deltagerne på landsrådet skal i højere
grad involveres i debatten i salen, og når
det formelle møde er slut, skal deltagerne kunne nyde middagen og feste med
god samvittighed. Der skal ny energi i
salen og overskud på dansegulvet.
For at holde humøret og energiniveauet højt under hele landsrådet har vi valgt
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at ryste posen lidt. Vi har for eksempel
valgt, at den formelle del af landsrådet
kun afholdes lørdag den 24. oktober. Til
gengæld forlænges mødet med de timer,
der tidligere lå om søndagen. For der skal
selvfølgelig være god tid til spændende
debatter og engagerede taler.
Søndag afholdes i stedet en kommunal- og regionspolitisk konference for
kommunal- og regionsbestyrelsesmedlemmer, så alle de lokale kræfter kan
samles allerede nu og komme på forkant
med valget i 2017.
Glæd dig til et hyggeligt, politisk og
lidt anderledes landsråd - og husk at
tilmelde dig inden den 11. oktober på
www.klr15.dk.
Vi glæder os til at se dig!

Klummetitel
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Oplæg til debat

Oplæg til debat:

HVORDAN
PASSER VI BEDST
PÅ DANMARK?
Af Bendt Bendtsen | foto Ulrik Jantzen

D

en 3. december skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang skal krydset afgøre, om det danske retsforbehold skal
erstattes med en tilvalgsordning. På
grund af retsforbeholdet skal Danmark ellers forlade det europæiske samarbejde om politi og terrorbekæmpelse i 2016. Dermed mister vi et vitalt redskab i
vores kriminalitetsbekæmpelse.
Det giver fri bane for de kriminelle. Globaliseringen og kriminelle netværk på tværs af nationale
grænser er ikke noget, vi kan til- eller fravælge: Det
er en del af virkeligheden. Det bør derfor afspejles i
den måde, vi bekæmper kriminalitet, indretter vores
politi og tænker dansk retspolitik på.
Den grænseoverskridende kriminalitet har mange ansigter: Narkohandel, organiseret tyveri, menneskesmugling og -handel, børneporno, pædofili og
cyberkriminalitet. De kriminelle stopper ikke ved
grænserne, lige meget hvor meget kontrol vi udfører.
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Alene vores mere end 7.300 km lange kyststrækning
gør det illusorisk at tro, at grænsebomme kan erstatte et solidt politisamarbejde. Det er derfor vigtigt, at
vi sikrer politiet de bedste redskaber og muligheder
for at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Og netop Europol-samarbejdet har vist sig som
et vigtigt og effektivt værktøj til at bekæmpe kriminelle.
Vi skal derfor stemme ja til at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning. En tilvalgsordning
indebærer, at Danmark fra sag til sag kan beslutte,
hvilke dele af retssamarbejdet vi ønsker at deltage
i – for eksempel Europol – og hvor vi ønsker at stå
udenfor.
Afskaffer vi forbeholdet og indfører en tilvalgsordning, har vi fortsat udbytte af og adgang til de fordele, som Europol-samarbejdet giver os. Det drejer sig
blandt andet om informationsudvikling og adgang til
alle relevante søgesystemer, så vi kan bekæmpe kri-

Oplæg til debat

Bliv en del af Konservativ
debat på Facebook

Brænder du for
at debattere
konservativ
politik?

minaliteten så effektivt som muligt og sikre de danske familiers tryghed.
På den anden side vil vi med en tilvalgsordning
stadig kunne fravælge områder, hvor vi ikke ønsker
at samarbejde med resten af EU. Dette gælder for eksempel asyl og migrationspolitik. Den tidligere regering (S+R) indgik sammen med Venstre, SF og os
en aftale, der sikrer, at den danske udlændingepolitik
forsat vedtages på Christiansborg.
Det kræver enighed blandt partierne, hvis aftalen
skal laves om - så det sker med andre ord ikke.
Som det nok er blevet klart, anbefaler både jeg og
folketingsgruppen et ja til en tilvalgsordning. Men
jeg ved også, at vores parti rummer andre holdninger, og det skal der være plads til. Derfor håber jeg,
at du vil give dit besyv med på Konservativ debat på
Facebook, hvor mit indlæg her er lagt op. Debatten er
vigtig, uanset om du er enig i vores synspunkter, eller
om du har helt andre.

Konservativ Debat er et lukket
forum på Facebook, hvor medlemmer af Det Konservative Folkeparti kan debattere om stort
og småt.
Vi vil meget gerne have dig til at
deltage debatten, og vil du være
med, skal du sende en e-mail til
info@konservative.dk. I emnefeltet skriver du ”K-DEBAT”. Så sender vi dig efterfølgende en invitation til at deltage i gruppen.
Bendt Bendtsens indlæg er allerede lagt op til debat.
Vi håber, du vil deltage!
PH 03 // 15
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Interview

Politibetjente:

Europol
Vi kan ikke undvære

Af Dorte Toft Pedersen | foto Scanpix og Colourbox

H

vis danskerne stemmer nej ved afstemningen om retsforbeholdet den 3. december, forlader Danmark samarbejdet
fra den 1. januar 2016.
Politisk Horisont har talt med Claus Oxfeldt, som er
formand for Politiforbundet, for at høre nærmere om,
hvad det vil betyde for de danske politibetjente at stå
uden for Europol-samarbejdet. Claus Oxfeldt har med
sin formandspost daglig kontakt til landets betjente og
ved derfor om nogen, hvilken betydning samarbejdet
har for den danske politistyrke.
Claus Oxfeldt puster i telefonen, da Politisk Horisont
fanger ham til et interview
lige efter et møde. Han har
travlt. Men da han hører, at
det drejer sig om retsforbeholdet og Europol-samarbejdet, sætter han sig ned og

… I den globaliserede
verden, vi har i dag,
kan vi ikke bekæmpe
kriminalitet på egen
hånd...

giver sig god tid. For Claus
Oxfeldt er det vigtigt at forklare, hvad samarbejdet i
Europol betyder for dansk
politi.
”I den globaliserede verden, vi har i dag, kan vi ikke bekæmpe kriminalitet på
egen hånd. At tro, at man kan løse en sag om narkohandel
på tværs af landegrænser uden at inddrage begge landes
politi, er nærmest dumt, ” siger Claus Oxfeldt.
Netop det, at vi lever i en langt mere globaliseret verden, hvor kriminelle ikke længere kender nogen grænser,
er Claus Oxfeldts vigtigste pointe, når vi spørger ind til
vigtigheden af Europol-samarbejdet. Han påpeger, at også
selve måden, der begås kriminalitet på, har udviklet sig:
”For 30 år siden vidste vi, at når der blev begået et
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drab, kunne vi næsten altid finde gerningsmanden
blandt den dræbtes familie eller venner. I dag bliver
drab ofte begået uden nogen form for relationer, og det
komplicerer politiets arbejde. Derfor kigges der i dag
grundigt på fremgangsmåden. Overraskende mange kriminelle begår kriminalitet ud fra samme fremgangsmåde. Det er her, at vidensdelingen på tværs af
landene er utrolig vigtig, ” siger Claus Oxfeldt.
Claus Oxfeldt påpeger, at hvis Danmark står uden
for det europæiske politisamarbejde, vil konsekvenserne være uoverskueligt store. Han er helt klar i mælet,
da Politisk Horisont spørger ind til nødvendigheden af
samarbejdet.
”Vi kan ikke klare os uden Europol. Det tætte samarbejde med tekniske indsatser og hurtig udveksling af
informationer på tværs af landegrænserne er en nødvendighed for politiets efterforskningsarbejde.”
Velfungerende samarbejde
Claus Oxfeldt ved at mange folk forbinder EU-samarbejde med negativitet og bureaukrati, men det gør ham
blot endnu mere ivrig efter at fortælle, at Europol ikke
bare er et vigtigt samarbejde, men at det også er velfungerede.
”I mit arbejde som formand hører jeg, at lige præcis
Europol-samarbejdet fungerer rigtig godt. Det er effektivt. Når en politimand har brug for oplysninger om
borgere fra et andet EU-land, så er det muligt at få det
med det samme uden at skulle vente mange timer eller
dage, ” siger Claus Oxfeldt.

Politiforbundet opfordrer hverken til at stemme ja eller
nej, når danskerne skal stemme om retsforbeholdet,
men understreger blot den enorme vigtighed af et europæisk politisamarbejde.

Klummetitel

Her gjorde
Europol forskellen

”Operation Icarus”

P
FAKTABOKS
• Danmark har cirka 10.500 politibetjente
• Den samlede politistyrke i Europol består
af cirka to millioner
• Europols vigtigste arbejdsområder er
bekæmpelse af narkohandel, internationale
tyvebander, børnepornografi og menneskehandel

olitisk Horisont kontaktede Rigspolitiet
for at få et eksempel på en sag, hvor Europol-samarbejdet spillede en altafgørende
rolle i opklaringen. Et eksempel er ’Operation Icarus’ fra 2011. Her blev 19 danske mænd sigtet
i en fælles EU-aktion mod grov børnepornografi på internettet.
Operation Icarus drejede sig især om efterforskning
af lukkede grupper på internettet, hvor filer med videoer og billeder af overgreb på børn deles.
Børnepornografi er vanskeligt at efterforske men let
at begå. Med blot et klik med musen kan en video blive
delt på internettet verden over. Ifølge politiet er
det umuligt at efterforske denne form
for kriminalitet uden samarbejde
på tværs af landegrænserne.
Under Operation Icarus
var deling af computerdatabaser en stor del af
efterforskningssamarbejdet. Når eksempelvis dansk politi
lagrede en beslaglagt
fil i deres database,
kunne tysk politi med
det samme kende en
mulig kopi i omløb i Tyskland. Denne deling af filer
var essentiel for operationens
succes, lyder det fra dansk politi.
I alt blev 112 personer fra 22 forskellige lande anholdt under operationen, og alene
én af de anholdte fik beslaglagt data, der fyldte 29 terabyte, som svarer til ca. 9000 timers video.
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Krydsord

Gæt og vind

duften
men
vokser
skiver

tør drue

I hvilken kreds blev Pernille
Sams valgt til folketinget for
første gang?

Hvad er fornavnene på de kandidater,
der her er flankeret af Jens og Naser?
farve
tynd

kæler
uorden

kvinde

niveauer

beordre
kærlighedsgud

_

lærling
idet

tiltale

alligevel

sedler
aluminium

narkotikum

smerte

bølgegang

liter
ryge

frække

livskraft

desserten

netkryds.dk

æra
jammer

strøm

Østrig

besvær

Strategisk lederskab
Deltag på et ambitiøst
lederudviklingsforløb der
udvikler dig og din forretning

kursted
transportmiddel
trafikåre

_

_

www.cfl.dk/stl

gruppe
giver

netkryds.dk

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.
november 2015. Der trækkes lod blandt de indsendte
svar. Vinderne får direkte besked.
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Løsningen på seneste krydsord i Politisk Horisont nr. 2
2015 er: Supremati
Vinderne blev:
Knud Kaalund, Kystvænget 6, 5900 Rudkøbing.
Jan Oscar Engholm, Brombærvænget 7, 6360 Tinglev.

Opslagstavlen

Opslagstavlen
Kom til rundvisning på
Christiansborg
Vælgerforeninger kan få rundvisninger på
Christiansborg af det lokale folketingsmedlem,
selvom det selvfølgelig skal gå op med de travle kalendere. Har din storkreds ikke et folketingsmedlem, vil hovedkontoret finde en anden
MF’er, der kan vise jer rundt.
Kontakt jeres lokale folketingsmedlem eller
skriv til info@konservative.dk.

Husk landsrådet!
Tilmeld dig årets landsråd på www.klr15.dk senest søndag den 11. oktober.

Informér os!
Har du fået nyt telefonnummer eller mailadresse? Husk at give os 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.

Gentofte er fyldt 100 år –
og har udgivet en bog
Lige siden kommunen blev etableret, har der været en konservativ borgmester, og kredsen har
gennem tiden haft et hav folketingsmedlemmer.
Nu fylder Konservative i Gentofte 100 år og udgiver samtidig en bog. Vil du bestille den, kan
du skrive til kontoret@gentoftekonservative.dk.
Den koster 300 kr.

Partiets ansatte
Valgresultatet betød desværre, at vi måtte sige farvel til dygtige medarbejdere. Vi ville gerne have beholdt hver og én, for
de har leveret en uvurderlig indsats for partiet. På Christiansborg arbejder fremover:
Søren Vandsø		

Partisekretær

Foreningsservice			
Annette Wiibroe Lorentzen Servicekoordinator
Jesper Bay Eriksen		
Studentermedhjælp IT
Kristina Kromann		
Assistent
Susanne Østergaard
Bogholder
Søren Laugesen		
Afdelingsleder
Pressetjenesten og politisk sekretariat
Alexander Tolstrup
Personlig rådgiver
Benny Damsgaard		
Kommunikationschef
Caroline Tøxen Kristiansen Studentermedhjælp
Dorte Toft Pedersen
Kommunikationspraktikant
Louise Hove Sørensen
Kommunikationspraktikant
Morten Scheelsbeck
Presserådgiver
Peter Utzon Berg		
Chefkonsulent
Tom Nielsen		
Kommunikationskonsulent
Simon Merrild Lyngsø
Politisk konsulent
Ulrica Helgesson		
International konsulent		
		
Kampagneafdeling				
Lasse Honoré Rasmussen
Leder af kampagneafdelingen
Peter Lemmich		
Kampagnerådgiver
Simon Gosvig		
Kommunikationsrådgiver
Medlemssekretærer			
Anette Høirup Larsen
Medlemssekretær
Nina Berg Behnke 		
Medlemssekretær
Nina Rylander		
Medlemssekretær
Susanne H. Kapsch
Sekretariatsleder
Organisationsudvikling & fundraising		
Jens Møllenberg		
Organisationsudviklings			& fundraisingchef
Romy Andersen		
Projektkonsulent
Cecilie Friis		
Praktikant

M.I.S.
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Partiets historie

På vej mod 100 år - Del 7

Schlüters

epoke 1971-’94
Af Lars Christensen, Ph.d. | foto Polfoto

Det begyndte med de borgerliges borgerkrig og sluttede med Tamilsagen. Men ind imellem var det Det Konservative Folkepartis
storhedstid. Schlüters epoke.

D

a VKR-regeringen tabte valget i 1971, forsøgte de tre partier at holde sammen et
par år endnu. Men med svindende held.
For Det Konservative Folkeparti kneb det
med at holde sammen internt. Efter ’partiejer’ Poul Sørensens død i 1969 var Erik Ninn-Hansens ganske vist
den formelle politiske leder, men bagved rumlede et
opgør. Den tidligere finansminister Poul Møller, der var
blevet svækket af sygdom,
blev stadig set af mange
som partiets naturlige leder. Ninn-Hansen forsøgte
at dele magten med Erik
Haunstrup
Clemmensen.
Clemmensen ville dog ikke
lade sig nøje med at ’slikke
frimærker’ som organisatorisk leder og blev derfor i
1972 partiets formand.
Den interne konflikt var
langt fra slut, da der i december 1973 var folketingsvalg. Alle var klar over, at
der var opbrud undervejs i dansk politik. På venstrefløjen fra ungdomsoprøret og på højrefløjen fra Centrumdemokraterne, Kristeligt Folkeparti og Mogens
Glistrups Fremskridtspartiet. De gjorde ikke mindst
indhug blandt konservative vælgere. Men ingen havde
ventet det chokerende valgresultat. De nye partier stor-

… Mindretalsregeringens
vilkår var svære, og
Schlüters evne til at
holde sammen på
det borgerlige flertal
var afgørende…

22

PH 03 // 15

mede ind i Folketinget. Med Fremskridtspartiet som det
næststørste, mens de gamle partier lå blødende på valen. Værst gik det ud over Det Konservative Folkeparti,
som tabte næsten halvdelen af sine mandater.
Et folketing i choktilstand forhandlede sig frem til en
smal Venstre-regering, men først efter at VKR-samarbejdet var endeligt lagt i graven, blandt andet med Poul
Hartlings ord: ”De Konservative er ikke i en position,
hvor de kan stille krav!” Nok støttede De Konservative
Hartlings regering, men den sætning blev ikke glemt.
Den interne splid hos De Konservative løste sig, da
landsretssagfører Kristian Mogensen på et hovedbestyrelsesmøde i januar 1974 formulerede 11 punkter
med klare budskaber, som Det Konservative Folkeparti
kunne samle sig om. Poul Schlüter blev valgt som ny
partileder, og både Ninn-Hansen og ’Clemme’ trak sig
fra deres poster. Men Schlüter var langt fra overbevist
om fredens holdbarhed.
Schlüters første år var da også svære. Valget i 1975
gav kun partiet 10 mandater, men Schlüter fortsatte
den opbygning af partiet, som viste sig at føre til regeringsdannelse i 1982.
Fra voldsom nedgang til statsministerpost
Under mottoet ’borgerlige stemmer, der arbejder’ blev
Det Konservative Folkepartis mandater under 70’ernes
hyppige folketingsvalg langsomt vundet tilbage. I 1981
var der 26 mandater i gruppen. Schlüter gav seriøst arbejde og et stærkt bagland æren for genrejsningen.

Partiets historie

I 1982 var Anker Jørgensen kørt fast som statsminister.
Danmark nærmede sig den økonomiske afgrund, og
det var umuligt for venlige Anker at sætte sig igennem
over for fagbevægelsens benhårde krav. Der havde i et
stykke tid været et samarbejde mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre, CD og Kristeligt Folkeparti, og
dette udmøntede sig nu i firkløverregeringen. Poul Schlüter blev den første konservative statsminister siden
partiets stiftelse.
Danskerne sættes på kartoffelkur
Glæden over regeringsmagten var stor, men Schlüter
manede til forsigtighed: Opgaverne var enorme, og
regeringens flertal var skrøbeligt. Ingen spåede regeringen en lang levetid. Slet ikke Socialdemokratiet.
Schlüter gik resolut i gang med den økonomiske genopretning, som især drejede sig om at få det katastrofale
underskud på betalingsbalancen vendt. Men det handlede også om at vænne danskerne til, at det offentlige
ikke var løsningen på alle problemer, og at opsparing
kunne betale sig. Det lærte danskerne på den hårde
måde med kartoffelkuren i 1986, der bremsede et hastigt voksende forbrug.
Mindretalsregeringens vilkår var svære, og Schlüters
evne til at holde sammen på det borgerlige flertal var
afgørende. Han skulle favne fra De Radikales bløde humanisme til Fremskridtspartiets anarkisme. Ved valget
i 1984 kom belønningen: 42 mandater.
Internt var prisen, at Schlüter bestandigt satte konservative ambitioner i anden række for at holde sammen på de andre partier, og eksternt fandt man sig i at
komme i mindretal i nogle sager. På udlændingeområdet blev et oprindeligt skarpt udspil fra justitsminister
Erik Ninn-Hansen fuldstændig omdannet inden vedtagelsen i 1983, og især udenrigs- og sikkerhedspolitikken
blev en slagmark.
I Den Kolde Krigs sidste fase måtte Danmark gang på
gang afgive fodnoter med forbehold for NATO’s politik
til stor skade for Danmarks anseelse i forsvarssamarbejdet. Socialdemokratiet i opposition fralagde sig det
ansvar, som man siden 1945 havde udvist og støttede
venstrefløjen og De Radikale, der var forblændede af
fredsbevægelsens og Sovjetunionens ’kamp for freden’.
Den økonomiske genopretning ramte ikke mindst
konservative kernevælgere på pengepungen. Det var
utvivlsomt medvirkende til tilbagegangen til 38 mandater i 1987 og 35 i 1988. ’Atomvalget’ i maj 1988 satte til
gengæld en stopper for fodnotepolitikken, da Schlüter
udskrev valg på endnu et krav om danske forbehold i
NATO. Det endte også firkløvertiden, da Schlüter i stedet dannede regering med Venstre og De Radikale. Det
efterlod megen bitterhed hos CD og Kristeligt Folkeparti, men det skabte ro om udenrigs- og sikkerhedspolitikken.
Brat farvel til Schlüter-regeringen
De Radikale blev straffet for regeringsdeltagelsen ved
valget i 1990 og efterlod K og V alene i regering. Heref-

ter kom regeringen i hård
kamp på grund af tamilsagen. Spørgsmålet om
hvorvidt justitsminister
Erik Ninn-Hansen i 1987
ulovligt havde nedprioriteret tamilske flygtninges
ret til familiesammenføring, kom til at dominere
mediebilledet i årevis.
Fra juli 1990 kunne
man se den ene embedsmand og politiker efter
den anden gå op ad trappen til Højesteret for at
forklare sig for dommer
Mogens Hornslet. Den
14. januar 1993 fik regeringen dødsstødet, da den mediebevidste dommer slæbte 6.400 siders rapport ud
af Højesteret. Rapporten indeholdt hård kritik af ikke
kun Ninn-Hansen men også af Schlüter og af Ninns
efterfølger H.P. Clausen. Schlüters dom over Hornslet
var skarp og præcis: ”Han var i sine beskrivelser ganske uden viden om eller forståelse for det politiske livs
vilkår.” Schlüter valgte at gå af som statsminister uden
at udskrive valg, da han ikke kunne samle flertal bag
Henning Dyremose som statsminister.
Schlüters epoke var slut. Personligt fik han oprejsning
ved europaparlamentsvalget i 1994 med knap 250.000
stemmer. Og trods det opslidende arbejde med de skiftende flertal var resultaterne store: Den økonomiske
genopretning lykkedes. Danmark kom med i det indre
marked, mediemonopolet blev brudt med blandt andet
TV 2, Storebæltsbroen blev sat i gang, og sværest af alt
blev danskernes mentalitet ændret. Det blev en ære at
være selvforsørgende og mindre afhængig af det offentlige. Det Konservative Folkeparti havde bevist, at det
kunne være regeringsbærende over en lang årrække.

… Under mottoet ’borgerlige
stemmer der arbejder’ blev Det Konservative Folkepartis
mandater under
70’ernes hyppige folketingsvalg langsomt
vundet tilbage...

PH 03 // 15

23

DE BORGERLIGE
KOMMUNER TOPPER
IGEN
Se hvor erhvervsvenlig din kommune er
på di.dk/le

