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NYE DANSKE STATSBORGERE 
-

I løbet af det sidste år er Danmark blevet beriget med over 2000  
nye danskere. Nogle af disse mødte sammen med deres familier  
i april op på Christiansborg, hvor alle Folketingets partier stod klar  

til at ønske dem tillykke med statsborgerskabet.

RASMUS JARLOV – 40 ÅRS FØDSELSDAG  
-

Rasmus Jarlov kunne i april fejre sin 40 års fødselsdag.  
Stort tillykke til Rasmus!

100 DAGE PÅ BORGEN
-

I april rundede Orla og Brigitte deres dag nummer  
100 på Borgen. Det er der kommet en lille video ud af.  

Videoen kan du se på partiets facebookprofil.

-
I år fejrede Det Konservative Folkeparti Grundlovsdag med  

taler rundt i hele landet. På billedet ses erhvervsminister  
Brian Mikkelsen kort efter han blev kaldt op på scenen hos  

Dansk Metal i Slangerup.

9.500
-

Antal medlemmer i  
Det Konservative Folkeparti

1.312 
-

Medlemmer af  
KU i 2016

Formålet med søndagskaffe er at hjælpe ældre  
borgere, der kæmper med ensomhed med at  
komme ud og møde andre ældre og dermed  
give dem en følelse af fællesskab. Det er et  
fantastisk arrangement, som jeg er meget  

glad for at være en del af.
-

Søren Pape – frivillig i Søndagskaffe Viborg 

MIT NAVN DET  
STÅR MED PRIKKER

-
Påskestemning på  

Christiansborg: I påsken  
sendte Orla, Mette  

og Naser gækkebreve ud  
til henholdsvis Pernille Skipper, 

Morten Østergaard og Pia  
Kjærsgaard. Ingen gættede  
afsenderen og kvitterede  

derfor med flotte (og lækre)  
chokoladepåskeæg.
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Det holdt hårdt, og det tog længere tid, end 
de fleste havde regnet med – men til sidst 
lykkedes det: At lande en aftale om de kom-
mende års boligbeskatning for de danske 
boligejere. 
Politisk Horisont har talt med erhvervs-
minister Brian Mikkelsen, som har fun-
geret som chefforhandler for Det Kon-
servative Folkeparti under de lange 
forhandlinger, om forløbet og selvfølgelig 
om resultatet.

Først og fremmest: Hvad synes du overordnet 
set om den endelige aftale set igennem kon-
servative briller?

”Jeg synes, det er en god aftale. Det er 
selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at 
aftalen havde set anderledes ud, hvis K 
havde siddet på 90 mandater i Folketin-
get, men vi er kommet et stykke ad vejen 
hen imod vores politik med vores bare 
seks mandater, og det er jeg tilfreds med. 
Vi har sikret øget tryghed for de danske 
boligejere – og det var vores toppriori-
tet.”

Hvad betyder aftalen for de danske boligejere?

”Den betyder først og fremmest, at vi 
bremser de voldsomme og uforudsige-
lige stigninger i boligskatterne. Sær-
ligt i grundskylden, der har generet 
mange boligejere de senere år. Og hvis 
vi ser på de kommende år, vil landets 
boligejere være stillet markant bedre, 
fordi vi samlet set sparer boligejerne 
for omkring 20 milliarder kroner frem 
mod 2025, som er fuldt finansieret fra 
statens såkaldte råderum, og ingen nu-
værende boligejere kommer til at betale 
mere i skat efter 2021. Og så vil jeg i øv-
rigt opfordre alle til at kigge forbi www.
nye-ejendomsvurderinger.dk, hvor der 
er lagt beregninger på kommunebasis 
ud.”

Hvordan har forløbet omkring  
forhandlingerne været?

”Det tog lang tid, og det var tit knudret 
undervejs. Men jeg vil samtidig sige, at det 
jo er en meget omfattende og dyr aftale, 

Aftale om
BOLIGSKAT  
FALDT PÅ PLADS

Mere indhold på
Politisk Horisont Online

Kig ind på politiskhorisont.dk og se 
Brian Mikkelsen forklare, hvordan 
store og intense forhandlingsforløb, 
som eksempelvis dette om bolig-
skatterne, typisk forløber.
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Den konservative 
chefforhandler, 
erhvervsminister Brian 
Mikkelsen, der i øvrigt 
sidder i regeringens 
økonomiudvalg, er godt 
tilfreds med resultatet. 
Han kalder aftalen god, 
men han lægger ikke 
skjul på, at den havde set 
anderledes ud, hvis Det 
Konservative Folkeparti 
havde siddet med 90 
mandater i Folketinget.

Boligejerne i hele landet 
har øget tryghed i 

vente, når blandt andet 
voldsomme stigninger i 

grundskylden er aflyst med 
den nye boligskatteaftale. 
Her er det boliger i Solrød 

Strand syd for København, 
hvor en gennemsnitlig 

familie i et gennemsnitligt 
hus allerede om fire år 

vil få en skattelettelse på 
2.200 kroner, samtidig med 

at der er aflyst en stigning 
i grundskylden på hele 

11.000 kroner.

der skal række flere år frem, så derfor 
skal det selvfølgelig også tage den tid, det 
tager. Vi skylder boligejerne, der betaler 
mange milliarder kroner i boligskat, at 
kæmpe til sidste blodsdråbe for at redde 
dem for de ellers store planlagte stig-
ninger i boligskatterne. Så må vi arbejde 
ekstra, og så er min nattesøvn altså ikke 
vigtig i det store billede. Men nu blev vi 
færdige, og vi er tilfredse med det opnå-
ede resultat.”

Hvad var K’s rolle internt i forhandlingerne?

”Som den tidligere socialdemokratiske 
spindoktor Noa Redington sagde live på 
TV2 NEWS, da aftalen var indgået: "Der 
er mange boligejere, der kan være glade 
for, at Det Konservative Folkeparti sad 
med ved bordet." Det har han ret i, for det 
var uden sammenligning os, der kæm-
pede hårdest for boligejerne under de 
forhandlinger – selvfølgelig flankeret af 
vores gode regeringsmakkere fra V og LA. 
Men derudover var det svært at spore den 
helt store ildhu fra partierne efter at red-

de boligejerne. Det må jeg bare sige helt 
ærligt, men derfor er det også bare ekstra 
bekræftende at opnå enighed om en god 
løsning.”

Hvordan vil I arbejde videre for lavere bolig-
skatter, når I har indgået en aftale på områ-
det?

”Det Konservative Folkepartis politik på 
området er lige så klart i dag, som det var 
før aftalen: Vi arbejder på at få afskaf-
fet alle de løbende boligskatter og i stedet 
indføre et avancebeskatningssystem, som 
man har i eksempelvis Sverige. Det er vo-
res vision. Og ude i landet arbejder vores 
lokale kræfter og dygtige byrådsmedlem-
mer også på at sænke boligskatterne, hvor 
det giver mening, og når det giver mening. 
Men når det er sagt, er det klart, at vi ikke 
i morgen eller i overmorgen kræver bo-
ligskatteaftalen ændret, for vi står ved de 
aftaler, som vi indgår. Men vores politik 
er ikke lagt på hylden, og vi vil fortsætte 
med at arbejde for, at tingene går i vores 
retning.

Sådan udregner  
du din egen  
kommende  

boligskat

Gå ind på 
nye-ejendomsvurderinger.dk

Find din region og derefter din 
kommune nederst på siden.

I den midterste kolonne vises den kommende skatte-
lettelse for et gennemsnitligt hus i din kommune.

Hvis din bolig er mindre eller mere værd end 
gennemsnittet, kan du bruge kolonnerne til 

venstre eller højre for den midterste.

Bemærk, at tallene er udregnede  
gennemsnit og derfor ikke nødvendigvis  

kan overføres 1 til 1 til din situation.



Konservativ retspolitik er både jernnæve og forebyggelse



Tidligere på foråret forhandlede justits-
minister – og ikke mindst partiformand – 
Søren Pape en stor rocker- og bandepakke 
på plads med bred opbakning fra Folketin-
gets partier. Et halvt år som justitsmini-
ster er nu gået, og Politisk Horisont har talt 
med Pape om indholdet af bandepakken og 
spurgt ind til, hvad hans næste initiativer 
på retsområder bliver.

I dit første halve år som justitsminister har du 
ikke lagt skjul på, at du er ’tough on crime’. 
Hvor kommer den indstilling fra?

”Den kommer hjemmefra, og det er så-
dan set meget enkelt: Det kommer fra en 
egentlig ganske elementær holdning om, 
at vi skal behandle hinanden godt og or-
dentligt, og hvis nogen ikke gør det, så skal 
vi selvfølgelig slå hårdt ned på det. For mig 
er det en af de allervigtigste værdier, at vi 
kan færdes trygt og godt i vores lille land, 
og det er derfor, jeg tager det så alvorligt, 
når nogen truer den frihed. Når vi så kunne 
konstatere, at der alene sidste år var hele 
54 skudepisoder, som havde tilknytning til 
rocker- og bandekonflikter, så var det på 
tide at sætte hårdt ind, for det var faktisk 
tre gange mere end året før.”

Hvilke dele af bandepakken  
er du mest glad for?

”Jeg vil egentlig ikke sige, at jeg er glad for 
noget af det, for jeg så jo allerhelst, at vi 
slet ikke havde behov for det. Og jeg sætter 
jo ikke hårdt ind for sjov. Men jeg er meget 
tilfreds med, at vi eksempelvis har fordob-
let fængselsstraffen for ulovlig våbenbe-
siddelse og skyderi i det offentlige rum, og 
at rockere og andre bandemedlemmer nu 
kan idømmes et forbud mod at vise sig i 
områder, som de tidligere har belastet med 
kriminalitet. Det er to ting, der forhåbent-
ligt vil ramme de kriminelle hårdt, men 
det har jeg det helt fint med. For hvis de er 
trætte af hårdere straffe, kan de bare blive 
lovlydige borgere som os andre.”

fortsætter på næste side

  
1. Tryghed og sikkerhed for borgerne

Straffen for lovovertrædelser, hvor der er brugt skyde-
våben eller eksplosivstoffer på offentligt tilgængelige 
steder, skal kunne forhøjes med indtil det halve. 

Personer, som er dømt for banderelateret kriminalitet, 
skal kunne idømmes forbud mod at opholde sig i be-
stemte områder. 

Straffen for overtrædelse af politiets forbud - udstedt 
i medfør af rockerloven - mod at opholde sig i en be-
stemt ejendom fordobles til normalt mindst 60 dages 
fængsel.

 Sikkerheden i skytteforeninger skærpes, så alle med-
lemmer med adgang til skydevåben skal være såkaldt 
vandelsgodkendt. Det betyder, at politiet vurderer, om 
du er egnet til at erhverve, bære, besidde eller anvende 
våben.

2. Rockere og bandemedlemmer  
skal væk fra gaderne

Personer, der er dømt efter bandebestemmelsen, skal 
ikke kunne prøveløslades, medmindre de deltager i exi-
tprogram.

Personer, der deltager i det nationale exitprogram, skal 
kunne indlevere deres våben uden at blive straffet for 
ulovlig våbenbesiddelse.

Ledende bandemedlemmer skal så vidt muligt afsone 
adskilt fra andre medlemmer af den samme gruppe-
ring.

3. Pres på rockerne og banderne

Politiets operative efterforskningsenheder styrkes 
med specialiseret operativ analysekapacitet svarende 
til 25 årsværk.

Muligheden for at sætte ind mod rockeres og bande-
medlemmers leasing af statussymboler som eksem-
pelvis luksusbiler undersøges.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der med inspiration 
fra Al Capone-metoden skal se på mulige tiltag, som 
kan forhindre rockeres og bandemedlemmers misbrug 
af offentlige ydelser.

Nogle af de vigtigste 
elementer i den nye 
bandepakke
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Hvilken effekt vil rocker- og bandepakken  
have på kriminaliteten, tror du?

”Det er nok for tidligt at gætte på, og jeg vil i hvert fald 
ikke begive mig ud i at sætte tal på noget. Men først og 
fremmest så krydser jeg fingre for, at det vil få nogle af 
landets mest kriminelle typer til at tænke lidt mere over, 
hvilke konsekvenser deres vanvittige handlinger har – 
også for dem selv. Og så vil jeg også gerne understrege, at 
dømte kriminelle i hvert fald ikke kan lave ny voldskri-
minalitet på gaden, så længe de sidder i spjældet, og det 
er faktisk en selvstændig pointe for mig, som vi normalt 
ikke hører så meget til i den offentlige debat, når vi de-
batterer straf kontra forebyggelse.”

Tror du, at hårdere straffe virker mod hårdkogt kriminelle?

”Jeg har gentagne gange kaldt rocker- og bandepakken 
for en jernnævne mod organiseret kriminalitet. Og jeg har 
også været helt ærlig omkring, at ordet forebyggelse ikke 
er nævnt i den aftale. Det er helt bevidst, fordi jeg mente, at 
det var vigtigt, at der hurtigt og effektivt blev sikret hårdere 
straffe til nogle af dem, der skabte utryghed. Men konserva-
tiv retspolitik er i mine øjne både jernnæve og forebyggelse 
– jernnæven primært til de ekstremt kriminelle typer, som 
vi bare skal have væk fra gaden hurtigst muligt, og forebyg-
gelse primært henvendt til vores børn og unge, så vi mind-
sker risiciene for, at de havner i kløerne på de kriminelle.”

Hvad bliver noget af det næste, vi ser fra dig på retsområdet? 

”Konservativ retspolitik er som sagt både jernnæve og fore-
byggelse, og når jeg med bandepakken har sendt jernnæven 
af sted mod de mest kriminelle, så skal der jo også kom-
me noget af mere forebyggende karakter. Sådan hænger det 
sammen i min verden, for intet af det kan stå mutters alene. 
Derfor vil jeg meget snart komme med en ny pakke på ung-
domskriminalitet, og den pakke vil indeholde flere forskel-
lige forebyggende initiativer. Jeg ved selv fra min tid som 
SSP-medarbejder, at vi skal have lukket hanerne til de dybt 
kriminelle miljøer, og der er forebyggelse rigtig vigtigt.”

OMBOLD
GIVER
HOLDÅND

Mere indhold på Politisk Horisont Online

Kig ind på politiskhorisont.dk og hør Søren Pape 
forklare nærmere om elementerne i den nye rock-
er- og bandepakke, samt hvad et nyt udspil om 
ungdomskriminalitet kan indeholde.
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Børne- og socialminister Mai Mer-
cado var på banen, da OMBOLDs 
årlige mesterskab i gadefodbold 
blev afviklet. Mai Mercado stod for 
åbningen af arrangementet, som i 
løbet af dagen samlede hundredvis 
af tilskuere på Rådhuspladsen i Kø-
benhavn.
Hjemløse er et af ministerens sto-
re fokusområder, og derfor var hun 
glad for at fløjte fodboldturneringen 
i gang.
- Regeringens sociale mål handler 
netop om, at flere skal være en del 
af et godt fællesskab, og OMBOLD 
tilbyder et meningsfuldt, aktivt og 
støttende fællesskab for mange, der 
ikke selv finder vej til de etablere-
de idrætsforeninger. Den holdånd 
vil jeg gerne støtte op om, siger Mai 
Mercado.
Spillet og organisationen bag tur-
neringen, OMBOLD, har i 13 år til-
budt flere tusinde socialt udsat-
te mennesker at være en del af et 
landsdækkende idrætsfællesskab.

OMBOLD
GIVER
HOLDÅND

Kom til
Landsråd 2017 
23.-24. september
i Tivoli Kongrescenter, København

Dette års landsråd bliver noget helt særligt. Vi skal fejre 
og fortsætte den fremgang vores parti har oplevet 
siden vi indgik i regering – og på den baggrund skal vi 
skyde gang i en historisk vigtig kommunal- og regional 
valgkamp. Med andre ord skal vi vise hele Danmark, 
at vi arbejder og kæmper for et borgerligt Danmark 
med mere tryghed og flere muligheder for alle, i både 
kommunerne, regionerne og i Folketinget.

Tilmeld dig nu på www.klr17.dk

Dagsordenen for landsrådet fremsendes til alle 
tilmeldte og delegerede senest 8 dage før mødets 
afholdelse. Forslag til behandling på landsrådet skal 
sendes til lr@konservative.dk senest den 23. juli. 

Tilmeldingsfrist til landsrådet er  
mandag den 4. september. 

#klr17
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DET AKTIVE BAGLAND: Politi, sygehus,

HØRSHOLM

Turen går til Politigården 
Hørsholm Vælgerforening var mødt talstærkt op, da medlems-
turen gik til Politigården i København.  Her ventede en rundtur 
i det arkitektoniske bygningsværk af Jan Klit, der er politibetjent 
og medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Og senere ville 
partiformand, Søren Pape, holde et oplæg. 
Efter et oplæg, hvor justitsministeren præsenterede situationen i 
dansk politi og skildrede de udfordringer, som politiet står overfor 
netop nu, blev der åbnet op for spørgsmål og dialog. Der blev sær-
ligt spurgt ind til ’rockerbandepakken’, der blev lanceret i marts, 
og hvordan den skal dæmme op for bandekriminaliteten. Hertil 
var formanden meget klar i mælet og sagde at ”kursen overfor 
rocker- og bandemedlemmer skal simpelthen være hårdere, og 
man skal kunne mærke, at en kriminel løbebane er forkert”.  
Flere medlemmer var enige og spurgte samtidigt ind til initiativer, 
der skal forebygge, at unge mennesker ender i disse miljøer. Søren 
Pape anerkendte vigtigheden af at hjælpe svage unge, og at det er 
helt essentielt, at fødekæden skal stoppes. Derfor kunne han også 
løfte sløret for, at han i skrivende stund har et udspil omkring ung-
domskriminalitet på tegnebrættet.

VEJLE

Medlemsmøde på Vejle Sygehus 

Tirsdag den 2. maj havde Konservative i Vejle inviteret til med-
lemsmøde med gæster på Laboratoriecentret, Vejle Sygehus, Sy-
gehus Lillebælt. Her har man med stor succes effektiviseret pro-
cessen med analysen af blodprøver, og det var udgangspunktet for 
aftenens medlemstur.  
Laboratoriecentrets motto er:  “Vi kan, vi vil, vi tør, vi gør”.  Og det 
lever centrets leder professor Ivan Brandslund og Driftchef Carsten 
Thomsen fuldt op til.  De fortalte ivrigt om starten i 1986 hvor må-
let var at effektivisere arbejdet sammen med medarbejderne om 
den cirka halve million prøver, der blev fortaget årligt.  Fra en halv 
millioner prøver i 1986 er man i dag oppe på cirka 4 millioner årlige 
prøver på laboratoriet. Prøveprisen er halveret fra 35 kroner til 17 
kroner. Så effektiviteten er steget og prisen er faldet. I dag er det 
hele mere effektivt, fordi prøverne bliver taget på afdelingerne, de 
får en stregkode og sendes direkte i analyseglas via en selvudvik-
let rørpost direkte til laboratoriet. Her overtager robotter resten af 
analyseprocessen. Efter en produktionstid på en lille time ligger 
svaret i afdelingernes indbakke. Rørposten kan klare en analyse 
hver sjette sekund fra hver afdeling. Resultaterne af analyserne 
kommer ud til afdelingerne i samme rækkefølge, de kom ind.  
Det var en fornøjelse at høre og se, hvordan udviklingen var fore-
gået, og de to dedikerede værter kunne fortsætte deres beretning 
meget længere, for de havde begge været på en spændende og 
lang, udviklende vej til gavn for vores fælles sundhed og sygehus. 
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RUDERSDAL & LYNGBY-TAARBÆK

Øko-dag i Nordsjælland 
På en smuk solbeskinnet forårssøndag 
besøgte Rudersdal og Lyngby-Taarbæk 
vælgerforeninger det økologiske landsted 
Stengården i Nordsjælland.  
Her driver ægteparret Elisabeth og Jens 
Otto økologisk landbrug på tyvende år 
med stor succes. 
De to tidligere DTU-kemiingeniører har 
otte ansatte, der hjælper med at dyrke 110 
hektar marker, passe dyrene og betjene 
gårdbutikken, der for øvrigt har Dan-
marks største udvalg af økologiske va-
rer.  Vælgerforeningen fik syn for sagen: 
3000 høns, 25 køer og 100 forskellige slags 
grøntsager byder gården på.  
Over en lækker øko-frokost i det fri blev de 
godt 30 deltagere underholdt af miljø-og 
klimaordfører Mette Abildgaard. Her var 
budskabet, at vi skal have skabt mere 
økologisk landbrug i Danmark for at leve 
op til den stigende efterspørgsel. Faktisk 
er danskerne det folkefærd i Europa, der 
bruger flest penge på økologiske varer. Der 
er så stor efterspørgsel, at vi importerer 
mere end vi eksporter, lød det fra Mette 
Abildgaard, som havde sin mand og to sø-
stre med til arrangementet. 

VARDE

Besøg på Christiansborg 
I maj måned var Varde vælgerforening 
på besøg på Christiansborg. Check in blev 
hurtigt klaret, og herefter kunne grup-
pen tage plads på tilhørerpladserne og 
overvære dagens afstemninger. Efter de-
bat i Folketingssalen blev gruppen hentet 
af MF Anders Johansson, der viste rundt 
back stage. Der blev tid til at se den histo-
riske Landstingssal med tilhørende sam-
talerum, de rullende paternoster elevato-
rer samt Grundloven. Desuden fik gruppen 
et kort kig i det konservative grupperum. 
Gruppen konstaterede, at grupperummet 
vil være alt for lille efter næste folketings-
valg. 

KØBENHAVN

Besøg hos Danmarks  
eneste vinylplade- 
trykkeri
Københavns vælgerforening måtte 
langt ud i Nordhavnen, da Nordsø Re-
cords skulle besøges i starten af april. 
Men det var hele turen værd, for Skan-
dinaviens eneste vinyltrykkeri er en 
utrolig historie. Bag succesen står tre 
iværksættere, deriblandt byråds-og 
folketingskandidat Helle Bonnesen. For 
få år siden fik de den skøre idé, at de vil-
le trykke vinylplader. Det er 30 år siden, 
at der sidst er blevet trykt plader i Dan-
mark. Men efterspørgslen efter lækre 
vinylplader er stigende, og det kan det 
lille firma tydeligt mærke. 
Nordsø Records har i dag både danske 
og udenlandske kunstnere som kun-
der, og trykkeriet kan trykke op imod 
200.000 vinylplader om året. Vælger-
foreningen blev taget igennem hele 
processen med damp, små plastikkug-
ler, store trykmaskiner og afkøling, for 
til sidst at lytte til det færdige produkt.   
Som et ekstra nummer på pladen kig-
gede den konservative gruppeformand 
på Københavns Rådhus, Jakob Næsager, 
forbi til et lille foredrag om Københavns 
nye bydel Nordhavn, hvor der i fremti-
den skal bo 40.000 mennesker.  

vinylplader, økologi og Paternoster ...
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NÅR MAN 
PLUDSELIG
SKAL VÆRE  
FOLKETINGS-
MEDLEM

Det kan gå hurtigt i dansk politik. Det 
måtte Merete Scheelsbeck sande, da hun 
i april blev kaldt ind som nyt folketings-
medlem for Det Konservative Folkeparti, 
så Rasmus Jarlov kunne gå på orlov for at 
passe sin virksomhed. 
Selvom Merete ikke har været Christians-
borgpolitiker før, så er hun langt fra uerfa-
ren i dansk politik. 
Hun har næsten 12 års erfaring med kom-
munalpolitik og var i 2006 med til at vinde 
valget i Høje-Taastrup Kommune og der-
med den borgmesterpost, som Michael 
Ziegler har siddet på lige siden. 
Merete var også med på partiets første ta-
lenthold og er igen at finde i det nye ta-
lentprogram. 

Så det var en erfaren suppleant, der den 1. 
maj tog hul på halvanden måneds folke-
tingsarbejde. 
”Selvom der selvfølgelig er mange for-
skelle på lands- og lokalpolitik, så har jeg 
naturligvis kunne drage nytte af mine lo-
kalpolitiske erfaringer”, lyder det fra Me-
rete Scheelsbeck, som har haft trafikstøj 
på vestegnen som en af sine lokale mær-
kesager. 
Har Christiansborg givet lyst til mere?
Merete trak sig som folketingskandidat i 
2016, og Ole Stephensen har nu overtaget 
de kredse, som hun var opstillet i. ”Næsten 
alle spørger mig, om jeg ikke fortryder, 
at jeg har trukket mig som kandidat, nu 
hvor jeg har prøvet at sidde i folketinget. 

Men nej det gør jeg ikke. Det var en meget 
bevidst og velovervejet beslutning, da jeg 
trak mig som kandidat. Jeg ville gerne have 
tid til at passe mit byrådsarbejde, dyrke 
min erhvervskarriere og stifte en familie. 
I den ligning kunne jeg bare ikke få et fol-
ketingskandidatur til at passe ind – i hvert 
fald ikke hvis jeg skulle bruge den på det, 
som de opstillende vælgerforeninger for-
tjener, at man gør. Men mine 6 uger som 
vikar i folketinget har bestemt sat sig nogle 
spor og arbejdet herinde er vældigt spæn-
dende og vigtigt – så jeg kunne sagtens se 
mig selv opstillet til folketinget igen om 
nogle år.” 

Mandag d. 1. maj:Jeg snød lidt. Egentlig skulle jeg først begynde 

den 2. maj, men da jeg havde fået at vide, at 

”mit” kontor ville stå tomt, så kunne jeg alli-

gevel ikke holde mig væk. Det var en mødefri 

dag, da alle de røde var ude at fejre 1. maj, så 

jeg nød lige at kunne bruge en dag på at falde 

på plads og få læst en masse op på sagerne. Tirsdag d. 2. maj:På den første ”rigtige” dag blev jeg bare kastet 

ud i det. På gruppemødet blev der taget godt 

imod mig. Her deltager både folketingsgrup-

pen, vores ministre og nogle medarbejdere. 

Mette sidder for bordenden og styrer slagets 

gang. Efterfølgende var vi i salen for at stem-

me. Det var en særlig og meget fin oplevelse. 

Senere i salen skulle jeg på talerstolen og tale 

om først CETA (frihandelsaftalen mellem EU 

og Canada) og et beslutningsforslag i forlæn-

gelse af BREXIT. Det var en ret stor oplevelse 

at tale fra landets vigtigste talerstol – og jeg 

er glad for at både min mor, bror og kæreste 

”heppede” på mig fra tilhørerpladserne.Onsdag d. 3. majNu var jeg ligesom i gang, og så kørte møl-

len bare. Onsdag var jeg blandt andet til ord-
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• Født i 1986 og bosat i Taastrup sammen 
med kæresten Anders

• Uddannet Cand.merc fra Copenhagen  
Business School

• Byrådsmedlem i Høje-Taastrup fra 1. januar 
2006. Formand for Fritids- og Kulturudvalget 
samt medlem af Økonomiudvalget

• Kommunikationskonsulent i Midt- og  
Vestsjællands Politi

• Ordførerskaber: Beskæftigelse, EU og  
Europa, Transport, Grønland og Færøerne

• Fritid: Løb, rejser og familien

Fakta om

Merete Scheelsbeck

førermøde i Transportministeriet, hvor 
vi drøftede de aktuelle sager på området. 
Udover den politiske dagsorden blev der 
også talt en del om biler – ingen var syn-
derligt imponeret over mit ejerskab af en 

Citroen C1. 

Torsdag d. 4. majDagen stod på diverse forhandlingsmøder 

– blandt andet et i beskæftigelsesministe-
riet om Arbejdsmarkedets Feriefond. Efter 

vores gruppemøde tog vi til den månedlige 

fællessang, hvilket er en forholdsvis ny tra-

dition på Christiansborg. I anledningen af 

Danmarks befrielse sang vi En lærke letted. 

Det var meget smukt og der var ikke et øje 

tørt. 

Fredag d. 5. maj:Fredag var jeg blandt andet dommer i Sam-

fundscup. Her konkurrerer gymnasieklasser 

om, hvem der kan finde den bedste og mest 

innovative løsning på et samfundsproblem. 

Det var svært at vælge mellem de otte spæn-

dende projekter. Vinderen blev Egaa Gymna-

sium med projektet Bootcamp for stille piger. 
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Landmænd og virksomheder  
i fødevareklyngen skaber  
produktionsarbejdspladser  
overalt i Danmark
Hvor der er job, er der tryghed,
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De fleste kender den nu 61-årige Ole Ste-
phensen som den pæne steward, Walter, 
i filmen ”Op på fars hat” – eller måske 
kender flere ham som den folkekære vært 
i TV2´s fredagsprogram Eleva2ren. Ole 
Stephensen er en mand med mange titler 
og talenter, samt et CV der formentligt er 
længere end de flestes. Tidligere på året 
– den 26. januar for at være helt præcis – 
blev der tilføjet endnu et punkt til CV'et, da 
Ole Stephensen bekendtgjorde, at han stil-
ler op til Folketinget for Det Konservative 
Folkeparti. 
Politisk Horisont har mødt Ole Stephensen 
i hans villa i Vangede til en snak om hans 
fremtid som konservativ politiker, og hvad 
han mener at kunne tilføre dansk politik.

De konservative værdier
De to hvide statuer af hunde er det første 
man spotter, når man nærmer sig familien 
Stephensens hus. Så snart man træder in-
denfor, når Ole Stephensen knap nok at sige 
hej, før hans to hunde kommer løbende ud 
for at hilse på. Den ene hund fandt familien 
i en skraldespand i Rom. Den blev hurtigt 

bragt til Danmark, hvor den kom i bedring 
og bor nu i det gule murstenshus i Vange-
de. Et hus, der udefra viser interessen for 
de firbenede, og indefra oser af kreativitet 
– ikke mindst den to meter høje kontrabas, 
der er placeret midt i stuen, og som Ole Ste-
phensen velvilligt giver et nummer på.
Ole Stephensen er ikke kun en mand med 
mange talenter, han er også en mand med 
mange interesser. For nylig blev politik en 
officiel interesse, da han meldte sig ind i 
Det Konservative Folkeparti. At han en dag 
– måske – ender i Folketinget kom som en 
overraskelse for mange. Selv fortæller Ole 
Stephensen, at lysten til at blive politisk 
aktiv har prikket til ham i mange år.
”Det er vel omtrent 10 år siden, at idéen 
plantede sig for første gang. Jeg har, som 
journalist, altid været vant til at stille 
spørgsmål. Nu er jeg kommet til et punkt, 
hvor jeg har lyst til at give svarene."
Til spørgsmålet om hvorfor det skulle tage 10 
år, før han blev medlem af det Konservative 
Folkeparti og senere valgte at stille op til Fol-
ketinget, svarer han: ”Jeg er af den årgang, 
hvor man som journalist ikke bekender ku-

lør. Man viser ikke sit standpunkt. Det dræ-
ber den journalistiske objektivitet. Men for 
mig at se, er det meget gammeldags. Jeg pro-
ducerer journalistik præcis som før jeg meld-
te mig ind i Det Konservative Folkeparti”.
Hvorfor valget faldt på Det Konservative Fol-
keparti giver god mening, når man sidder 
over for Ole Stephensen og taler politik med 
ham. Så bliver det tydeligt, at det især er de 
konservative værdier, der gør den traditions-
bundne mand konservativ: ”Jeg tror, at Det 
Konservative Folkeparti kommer langt med 
at værne om fædrelandet, de gamle traditio-
ner og kongehuset. I denne tid vi befinder os 
i, hvor det hele går lidt stærkt, har vi hårdt 
brug for de værdier, så vi ikke mister os selv”.

Savner mangfoldigheden
Siden Ole Stephensen i 1978 blev færdigud-
dannet journalist på Danmarks Journalist-
højskole, har hans karriere været i rivende 
fart. Han har arbejdet som både instruktør, 
redaktør, producent, vært og skuespiller. 
Roller som han selv mener gør ham til en 
stærk politisk kandidat: ”Jeg kommer med 
en stor erfaringsballast. Jeg har været igen-

Ole Stephensen
GOD, GAMMELDAGS 
ANSTÆNDIGHED
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nem flere op- og nedture, haft svært ved at 
finde job og har måtte tænke alternativt for 
at få det til at løbe rundt økonomisk. Det er 
en erfaring, man ikke kan læse sig til. Og en 
erfaring som gør mig folkelig”. 
Som journalist har Ole Stephensen intervie-
wet en god portion af Christiansborgspoliti-

kere – særligt i sin tid som vært på Go´ Mor-
gen Danmark – og her har han ofte savnet 
mangfoldighed: ”Christiansborg er blevet 
et karriereræs. Der er ikke meget plads til 
den almindelige arbejder. Når man kigger på 
gruppen af politikere, så har mange af dem 
enten været formænd i ungdomspartierne 

eller bærer titlen Cand. scient. pol. Jeg savner 
”arbejdsmanden” på Christiansborg. Derfor 
tror jeg, at min stemme er yderst relevant”.
Når vi nu er i gang med at kigge tilbage i 
tiden, så mangler samfundet anstændig-
heden, ordentligheden og (til tider) den 
sunde fornuft. Klichéen om ”de gode gam-
le dage” lever i bedste velgående hos Ole 
Stephensen, og det er da også de værdier, 
som han mener Det Konservative Folke-
parti afspejler: ”Der er for meget mudder-
kastning inde på Christiansborg. For mig 
at se, er det en styrke, at vores politikere 
fra Det Konservative Folkeparti altid har 
respekten for øje, når vi går i dialog med 
andre politikere. Vi er et yderst anstændigt 
parti, og det er noget jeg er meget stolt af 
at være blevet en del af”.
 
Enkelthed,   
gennemsigtighed og forståelse 
Efter at Ole Stephensen i januar bekendte 
politisk kulør og fortalte, at han stillede 
op til Folketinget, er han ofte blevet stillet 
spørgsmålet: ”Hvad kan du tilføje dansk 
politik”. Her er han ikke et sekund i tvivl. 

Enkelthed, gennemsigtighed og forståel-
se er de tre begreber, som Ole Stephensen 
håber at få indført i dansk politik. Især 
vil han kæmpe for den sociale omsorg og 
forsøge at få mindsket indrapporterings-
pligten, som mange sundhedsansatte er 
pålagt. Rent ud sagt, så ønsker han at gøre 
det hele mere enkelt og give nogle svar på 
de spørgsmål – han som journalist – for-
gæves altid har forsøgt at få svar på: 
”Mit mål er at få formuleret nogle af de svar 
befolkningen mangler, og at få debatten til-
bage på et urbant niveau. Jeg ønsker at få den 
sunde fornuft ind på borgen og ikke mindst 
rydde op i al det administrative besvær, som 
sundhedspersonalet er underlagt”.

Jeg har, som journalist, altid  
været vant til at stille spørgsmål. Nu 

er jeg kommet til et  
punkt, hvor jeg har lyst til  

at give svarene

Mere indhold på  
Politisk Horisont Online

Kig ind på politiskhorisont.dk og 
mød en side af Ole Stephensen, som 
du måske ikke har mødt eller set før. 
Vi kan afsløre, at det har noget med 
hunde at gøre...



VÆKST PÅ VEJ 

Dansk økonomi
i fremgang
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Der er vækst i Danmark, og fi-
nanskrisen er lagt bag os. Hvis 
forudsigelserne og de hidtidi-
ge prognoser holder stik, vil vi 
i 2017 opleve et bredt funde-
ret opsving med en estimeret 
vækstrate på omkring to pro-
cent. Det er den højeste vækst 
i ti år, men det er selvfølgelig 
ikke så meget, som vi godt kun-
ne ønske os, når vi også ser på 
de øvrige EU- og OECD-lande.
Væksten skyldes ikke alene 
en stigning i beskæftigelsen 
og reallønnen, men også stig-
ningen i danskernes privat-
forbrug må tilskrives en vigtig 
rolle. I kølvandet på finanskri-
sen valgte mange danskere at 
spare op til en uvis fremtid, og 
de låste dermed store summer 
på deres bankkonti. Men den 
tid er forbi, forbrugskvoten 
stiger, og optimismen spirer 
stille og roligt.

Omstillingsparate  
virksomheder
Det er heldigvis ikke kun i de 
private økonomier, at optimis-
men lever. Også det danske er-
hvervsliv har det bedre. Faktisk 
oplever vi lige nu, at mange af 
de arbejdspladser, der tidligere 
blev flyttet til Østeuropa og Asi-
en, flyttes tilbage til Danmark, 
blandt andet fordi digitaliserin-
gen af arbejdsprocesser sænker 
omkostninger men også øger 
produktiviteten. Hver medarbej-
der i virksomheder med høj di-
gitalisering bidrager med 135.000 
kroner mere i værditilvækst end 
medarbejdere i lavt digitalisere-
de virksomheder.
Det kan i høj grad tilskrives 
virksomhedernes omstillings-
parathed og deres evne til at 

gribe de nye teknologiske mu-
ligheder. Vi møder ofte selv 
virksomheder, der griber den 
nye teknologi, og som udnytter 
de fantastisk ting, den bringer 
med sig. Det skaber vækst og 
endnu flere arbejdspladser, og 
det sikrer et godt erhvervskli-
ma, som er essentielt for et land 
som Danmark.
Så bidrager det naturligvis også 
til optimismen, når regeringen 
alene i 2016 har fjernet byrder 
for 1,1 milliarder kroner med 
udgangspunkt i byrdestoppet 
og virksomhedernes regelfor-
enklingsforslag via det såkaldte 
Virksomhedsforum.

Bedre vilkår for vækst
Det er virksomheder og vækst, 
der skal drive Danmark frem-
ad, og det er vores virksomhe-
der, der er hele fundamentet for 
vores velfærd. Derfor arbejder 
vi hver dag for, at danske virk-
somheder får de bedste vilkår 
for udvikling og vækst. Og vi 
skal have vækst i hele Danmark. 
Derfor moderniserer vi planlo-
ven, så det bliver mere fleksibelt 
for kommunerne at udstykke 
grunde til erhvervsformål. Bu-
reaukratiet skal væk, og virk-
somhederne skal sættes fri.
Vi ønsker at gøre Danmark til 
et af de bedste iværksætter-
lande i Europa. Det skal det 
nye iværksætterpanel bidrage 
til. Panelet skal kaste lys over, 
hvordan rammevilkårene for 
både iværksættere og vækst-
virksomheder i Danmark bli-
ver bedre. Vi skal opmuntre 
iværksætteri, og vi skal hylde 
de iværksættere, der modigt 
griber fremtidens muligheder 
og skaber arbejdspladser. 

Til efteråret vil vi med udgangs-
punkt i det digitale vækstpanels 
33 hovedanbefalinger lancere en 
digital vækststrategi, som skal 
gøre det endnu mere attraktivt 
at udnytte og skabe gevinsterne 
ved netop digitalisering.

Nyt råd skal sikre  
konkurrencevilkår
Som vi skrev ind allerede i rege-
ringsgrundlaget, vil regeringen 
løbende overvåge danske virk-
somheders konkurrencevilkår 
og årligt benchmarke dem op 
imod andre lande. Det skal sik-
re, at vi skal holde øje med, at 
Danmark fortsat kan følge med. 
Vi nedsætter også et råd om 
gode konkurrencevilkår, som 
får til opgave løbende at følge 
og efterse erhvervsvilkårene for 
virksomheder i Danmark. Rådet 
skal blandt andet se på skat-
te- og afgiftsregler, herunder 
selskabsskatten, personskatter, 
kapitalbeskatningen, regulerin-
gen generelt, rapporteringskrav 
og meget mere.
Rådet skal rådgive regeringen 
om områder, hvor virksomhe-
derne oplever de største udfor-
dringer, identificere konkre-
te problemer og komme med 
specifikke forslag til at styrke 
erhvervsvilkårene. Rådet sam-
mensættes af erhvervsfolk, re-
præsentanter for organisatio-
nerne og eksperter med indsigt 
i erhvervslivets vilkår.
Væksten er som sagt ikke oppe, 
hvor vi godt kunne tænke os, at 
den var. Men vi er stille og ro-
ligt på rette vej, og vi kæmper 
dagligt videre for erhvervslivets 
bedste. De trækker læsset for os 
alle.
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FOLKEMØDE 2017

Den Konservative Stue 
Kom forbi til en kop kaffe og deltag i debatterne i  

Den Konservative Stue på Cirkuspladsen i Allinge (C18)

TORSDAG D. 15. JUNI FREDAG D. 16. JUNI

OFFICIEL ÅBNING kl. 12.00 

MØD DANMARKS ”TRYGHEDSMINISTER” 
Kl. 14.00 -15.00  

Som justitsminister er det Søren Pape Poulsens job 
at passe på danskerne og sikre tryghed i samfun-
det. Kom og hør om livet som "Tryghedsminister" 
og de holdninger og værdier, der er vigtigst for den 
konservative partiformand.

Ø-VÆKST 
Kl. 17.00 – 18.00 

HOUSEWARMING
Kl. 19.00 – 22.00 

"Søren Pap" passer på hanerne

LØVENS HULE: FREMTIDENS  
DIGITALE IVÆRKSÆTTER
Kl. 11.00 – 12.00 

Mød Danmarks erhvervsminister Brian Mikkelsen, der 
sammen med et stærkt panel bestående af repræ-
sentanter fra ITB (IT-branchen) vil bedømme og kåre 
Danmarks næste store, digitale iværksætter.

ER DER RUMMELIGHED NOK I DANMARK? 
Kl. 12.00 – 13.00 

Diskrimination, mobning på sociale medier og en hård 
tone fylder alt for meget i danskernes hverdag – så 
hvordan skaber vi et mere rummeligt samfund? Det vil 
social- og børneminister Mai Mercado sammen med 
Jim Lyngvild og andre borgere give deres bud på, når de 
diskuterer, hvordan Danmark bliver mere rummeligt.  

FOLKESKOLE FOR ALLE 
Kl. 14.00 – 15.00 

TRUSLEN FRA ØST 
Kl. 15.00 – 16.00  

Skal Danmark og EU acceptere Ruslands annektering 
af Ukraine? Skal vi frygte flere annektering i fremti-
den? Er Rusland og Putin i det hele taget en trussel 
mod EU og vestlig demokrati eller en ven af natio-
nalstaten? Hør Rasmus Jarlov (K, formand for Folke-
tingets Forsvarsudvalg) debatterer emnet med Nick 
Hækkerup (S) og Marie Krarup (DF).

KU RECEPTION 
Kl. 18.00 – 23.00 
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LØRDAG D. 17. JUNI SØNDAG D. 18. JUNI

PLASTIK – PROBLEM ELLER POTENTIALE? 
Kl. 11.00 – 12.00 

MOSKÉ FOLKEKIRKE? 
Kl. 14.00 – 15.00  

Folketingspolitiker og teolog Naser Khader og sog-
nepræst Kathrine Lilleør diskuterer forholdet mel-
lem kristendom og islam anno 2017. Debatbogen 
”Tro mod tro” udkom i kølvandet på Muhammed 
krisen, og 11 år senere sætter de to forfattere hin-
anden stævne igen. Fra hvert sit udgangspunkt 
taler Naser og Kathrine om religion, tro og trossam-
fund og ser fremad mod de udfordringer, der lurer 
i religions- og kultursammenstødet mellem kristen-
dom og islam.

FEM SCENARIER FOR EU’S FREMTID  
MED KONSERVATIVE BRILLER  
Kl. 15.00 – 16.00 

MORGENSANG  
Kl. 10.00 – 11.00  

ÅBENT HUS 
Kl. 12.00 – 13.30 

Opvarmning til Søren Papes tale:  
FÆLLESSANG PÅ HOVEDSCENEN 
Kl. 13.30 – 13.40 på Hovedscenen 

SØREN PAPES PARTILEDERTALE 
Kl. 13.40 – 14.00 på Hovedscenen 

OFFICIEL AFSLUTNING kl. 14.00 – 15.00
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Omkring valgudskrivelsen i begyndelsen 
af 1977 blev der indkaldt til møde på Poul 
Schlüters kontor på Christiansborg. Si-
tuationen i den konservative højborg var 
mildt sagt en anelse anspændt. Ved sene-
ste valg – den 9. januar 1975 for at være 
helt præcis – gik Det Konservative Folke-
parti markant tilbage og fik kun 10 man-
dater ved valget. Det var partiets dårligste 
resultat siden stiftelsen tilbage i 1915. Det 
var derfor en presset Poul Schlüter, Flem-
ming Nyborg (kreativ chef) og Jens Karoli 
(generalsekretær) der sad på partiforman-
dens kontor, og diskuterede strategien for 
det kommende valg, som Anker Jørgensen 
netop havde udskrevet og som skulle af-
holdes den 15. februar 1977. 

En brainstorm eller brainbrise, som den 
daværende generalsekretær Jens Karoli vil 
betegne kampagnemødet, strakte sig over 
et par timer. Der var langt imellem brugba-
re idéer til kampagnen, der skulle bruges i 
valgkampen. Pludselig sad Poul Schlüter ef-
tertænksomt inden han udbryd: ”Borgerlige 
stemmer, der arbejder, ”. De kiggede på hin-
anden med et enigt blik, for det var nemlig 
hvad Det Konservative Folkeparti var – og 
stadig er den dag i dag – et parti der arbej-
der for at høre borgernes stemmer. De tre 
konservative chefer vedtog idéen på mødet 
og præsenterede den for gruppen. En idé 
ikke bare folketingsgruppen synes om, men 
en idé de senere fandt ud af blev et kendt 
varemærke for Det Konservative Folkeparti: 

”Jeg husker, at vi fremlagde idéen for grup-
pen. De tog pænt imod den. Derefter gik vi 
i gang med at få sloganet implementeret i 
alle annoncer. Det gik faktisk overraskende 
let – sloganet passede til alle vores sager”.  

Vi havde intet at miste
Imens de nye partier efter Jordskredsvalget, 
Fremskridtspartiet og Centrum-Demokra-
terne, tordnede frem, var Det Konservative 
Folkeparti nødt til at nytænke deres poli-
tik: ”Det er klart, at vi var meget pressede. 
Og da der blev udskrevet valg, var vi usik-
re på, hvordan det ville gå. Borgerne hav-
de svært ved at se meningen med endnu et 
folketingsvalg kun to år efter det forrige. 
Vi anede simpelthen ikke, hvordan de ville 

Historien bag
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stemme,” forklarer Jens Karoli. Med et nyt 
hold i partiets sekretariat gjorde man klar 
til at føre valgkamp. En valgkamp der se-
nere skulle vise sig at rykke partiet tættere 
på en statsministerpost og tættere på den 
største konservative sejr i historien. Under 
det slogan som Schlüter, Nyborg og Karo-
li havde opfundet, borgerlige stemmer, der 
arbejder, søgte partiet indflydelse, samtidig 
med at det markerede en klar oppositions-
politik: ”Valget gik fremragende. Især vores 
kampagne fik en del opmærksomhed. Selv i 
dag ved jeg ikke helt, hvad det var, der gjor-
de det. Men timingen har helt sikkert haft 
indflydelse. Sloganet passede til den tid, vi 
befandt os i”. Efter valget havde partiet nu 15 
mandater - en sikker fremgang, der skabte 

Jens Karoli var generalsekretær 
i Det Konservative Folkeparti fra 
1974-81 og en af Poul Schlüters 
nærmeste samarbejdspartnere 
gennem mange år. 

Fra 1982-2004 var han 
sekretariatschef for Europæiske 
Konservative i Europa-Parlamentet.

Jens Karoli har siden 2004 været 
formand for FOF ved Køge Bugt.

Jens Karoli
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glæde i den konservative lejr: ”Folk kunne 
næsten ikke få armene ned. Det var ligesom 
om, at nu havde vi knækket koden”, forkla-
rer Jens Karoli, imens det er tydeligt at se, at 
han tænker tilbage på opturen efter valget 
i 1977”.

Et parti i fremgang
Hvor meget af succesen man bør tildele 
kampagnen er dog begrænset, mener den 
daværende generalsekretær, Jens Karoli: 
”Kampagnen var vigtig. Den blev et va-
remærke for partiet. Men det er Schlüter, 
der skal have æren. Han var en fantastisk 

partiformand for Det Konservativ Folke-
parti. Han var det, partiet havde brug for. 
Vi trængte til en, der kunne pege partiet 
i den rigtige retning. Det kunne han”. Ef-
ter valget i 1977 hvor kampagnen; ”bor-
gerlige stemmer, der arbejder” blev ført, 
gik det kun en vej for partiet – og det var 
fremad. Efter katastrofevalget i 1975 sikre-
de Poul Schlüter en konservativ fremgang 
ved de næste fire valg. Et klart højdepunkt 
var valget i 1984, hvor partiet opnåede 42 
mandater og blev det største parti på Chri-
stiansborg.
I år er det 40 år siden, at Det Konservative 

Folkeparti blev kendt under sloganet; Bor-
gerlige stemmer, der arbejder. En tid vi her 
i Politisk Horisont gerne vil hylde. Tillykke 
med jubilæet til kampagnens bagmænd 
og tak for at have givet Det Konservative 
Folkeparti et troværdigt varemærke, der 
holder ved.
”Det er en skøn tid at kigge tilbage på. 
Det sjove ved kampagnen er, at folk stadig 
husker den. Både når det går os godt og 
mindre godt, så er det et slogan, vi bliver 
mindet om. Et varemærke vi får svært ved 
at ryste af os,” afslutter den tidligere gene-
ralsekretær Jens Karoli interviewet.

Mere indhold på  
Politisk Horisont Online

Gå ind på vores hjemmeside og hør 
den velkendte konservative opsang: 
Åh, disse minder.
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Vi oplever det dagligt. Især her i 
sommerperioden er det et stort 
problem, som vi ofte støder på, 
når vi nyder det danske som-
mervejr, benytter os af de danske 
strande eller går en tur i skoven. 
Natursvineri. Ikke nok med at det 
ødelægger glæden ved at bruge 
de offentlige udearealer – det er 
også permanent med til at øde-
lægge naturen. Derfor var det en 
stor glæde at se, at så mange væl-
gerforeninger igen i år støttede 
den landsdækkende affaldsind-
samling den 2. april. Med sæk og 
havehandsker begav cirka 15 kon-
servative vælgerforeninger sig 
ud i den danske natur og fik gjort 
forårsrent. På landsplan blev der 
samlet i alt 155.000 kilo affald ind 
– det er altså noget der kan ses, 
og noget som naturen kan mærke. 

K handler på problemet
Den seneste tids historier om af-
fald i naturen og den store interes-
se for Danmarks Naturfrednings-
forenings affaldsindsamling den 

2. april bekræftede, at der er et be-
hov for at tænke i nye baner for at 
holde naturen ren. Derfor kom Det 
Konservative Folkeparti med et 
politisk forslag i forbindelse med 
affaldsindsamlingsdagen. Forsla-
get går ud på, at Det Konservative 
Folkeparti vil undersøge mulig-
hederne for at lade ansatte i kom-
munerne udstede administrative 
bøder for henkastning af affald i 
naturen. Når en opgørelse fra Mil-
jøstyrelsen viser, at der i perioden 
fra april 2008 frem til juli 2015 kun 
blev udstedt 36 bødeforelæg for 
overtrædelse af naturbeskyttel-
sesloven og miljøbeskyttelseslo-
ven for henkastning af affald på 
gaden eller i naturen, så er vi nødt 
til at indføre andre værktøjer så vi 
kan stoppe natursvineriet. For-
slaget blev mødt positivt fra både 
interesseorganisationer, vores po-
litiske kollegaer og i de landsdæk-
kende medier – derfor arbejder vi 
videre med forslaget.
Vi håber, at se endnu flere vælger-
foreninger til næste år.

KONSERVATIVE GJORDE  
FORÅRSRENT I NATUREN

Køb den på C-Shoppen.dk nu for kun

Vi har fået genoptrykt 
den berømte plakat i et 

begrænset antal.

inkl. moms, ekskl. levering. Overskudet går 
til fremtidige kampagneaktiviteter.
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Sommerferien er en fantastisk tid på året. Sol, strand, grillmad og tid til familien og venner. Ferien 
er også et tiltrængt pusterum, hvor batterierne kan lades op til et travlt og spændende efterår!

Jeg tager til den Dominikanske Republik.  
Min bedre halvdel arbejder der om sommeren,  

så det er en perfekt anledning til at nyde de hvide 
sandstrande og det klare blå vand, som landet blandt andet 

byder på. En god sommerferie for mig indebærer, at jeg 
kommer langt væk - også mentalt - og giver mig selv det 
frirum, som gør, at jeg kan vende tilbage til Slotsholmen  

med opladte batterier.

-
Søren Pape

Jeg rejser så meget normalt, at jeg foretrækker sommerhuset 
om sommeren. Her har jeg planter fra det meste af verden, som 
jeg har taget med til Danmark som små stiklinger. Kirsebær fra 
Aleppo. Figner og morbær fra Damaskus. Jasminer fra Bagdad. 
Blommer fra Cairo. Mandler fra Nablus på Vestbredden. Der er 

Ikke noget smukkere end den danske sommer.

-
Naser Khader

Jeg bliver hjemme og nyder de lange lyse sommerdage og 
aftener i vores smukke Danmark – med masser af hygge på 
terrassen, grillmad, rødvin og vores favoritbrætspil Partners

-
Brian Mikkelsen

Normalt tilbringer jeg min sommerferie på Ærø med familien. 
Jeg tror faktisk ikke, at der findes noget bedre sted at tilbringe 

sommerferien. Der er liv, mange turister og øen tager sig ud 
fra sin smukkeste side på sådan en sommerdag.

-
Anders Johansson

Jeg skal slappe af i vores dejlige sommerhus ”Rolighed” ved 
Sejerøbugten. Derefter skal min mand og jeg udforske Cuba, 
hvor kommunismen jo er på tilbagetog – så er det tid for en 

konservativ at rykke ind!

-
Mette Abildgaard

Jeg skal til Mongoliet som valgobservatør for OSCE. Jeg bruger 
stort set alle mine ferier på at rejse til et land, som jeg ikke har 
besøgt før. Mongoliet bliver mit land nr. 142 i rækken af lande, 

som jeg har besøgt.

-
Rasmus Jarlov

Jeg glæder mig til at hele 
familien er samlet i vores 

hus på Kreta. Det er en 
sommertradition, vi har haft 

gennem 10 år.

-
Orla Østerby

Jeg skal sejle fra ø til ø 
i Caribien, blandt andet 

Barbados, Puerto Rico og St. 
Thomas.

-
Brigitte Klintskov Jerkel

Jeg skal en uge til Cypern med 
min kæreste Anders. Bagefter 
skal jeg på Roskilde Festival, 

hvor jeg de seneste år har 
arbejdet som frivillig for en 
idrætsklub i Høje-Taastrup 

Kommune.

-
Merete Scheelsbeck

Jeg glæder mig til lange 
lyse (og forhåbentlig 

lune) sommeraftener med 
nyopgravede kartofler, grill 
og hygge med familien. Vi 

elsker sommer i Danmark og 
krydser fingre for et dejligt 

sommervejr.

-
Mai Mercado
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Blandede 
  bolsjer fra  
hovedkontoret 

Den 21. november er der kommunal- 
og regionsrådsvalg. Det Konservative 
Folkeparti arbejder for mere tryghed og 
flere muligheder i hele Danmark, men 
konservative kandidater og kandidathold 
går selvfølgelig også til valg på forskellige 

lokale mærkesager. Ét budskab har alle dog 
til fælles: Stem KONSERVATIVT. 
Kampagnelogoet kan bruges af alle 
vælgerforeninger og kandidater, som 
selvstændigt budskab eller i forlængelse af 
et budskab. Designet er selvsikkert og har 

en diskret, grafisk reference til "Borgerlige 
stemmer, der arbejder" i form af et irgrønt 
penselstrøg og "kryds ved C". 

Logoet kan hentes i forskellige formater til både 
tryk og digital brug på konsdesign.dk

Nye kuglepenne

1 stk. 

kr. 7,50

Køb den nye kuglepen i racing green, mat metal 
med sort blæk og kampagnelogo på C-Shoppen.dk. 

50 stk. 

kr. 249

Det danske vejr er 
kampagnejakkevejr

MitC 2.0

Det kan godt være 
kalenderen siger “Sommer”, 
men det er desværre ikke en 
garanti for høj sol og 25 
grader! Heldigvis er den 
nye kampagnejakke 
som skabt til både 
kølige sommeraftener 
og blæsende 
novemberdage. Den er 
regn- og vindtæt og koster 
kun 399 kr. på C-Shoppen.dk.

Det Konservative Folkepartis 
intranet, eller "Mit C", er 
for nylig lanceret i en ny 
udgave. Her finder man 
partiets kampagneguide, 
vejledninger til bl.a. oprettelse 
og design af kandidat- eller 
vælgerforeningshjemmesider, 
idé- og kompetencekataloger, 
samt nyttige links til 
partiværktøjer.

Pris kun

399,-

Lige nu kan man blive medlem af 
Det Konservative Folkeparti for 

kun 100 kroner. Har du en ven eller 
kollega, som kunne have glæde af et 
medlemskab? Så få dem til at sende 

en SMS med "Kons" til 1910. 

Tilbuddet gælder resten af 2017.

HVERVEKAMPAGNE




