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EN HILSEN FRA FORMANDEN

politiske år, men der er også andre vigtige 
aftaler, der skal indgås. Jeg vil gerne frem-
hæve to. Vi er netop lige nu i gang med at 
forhandle om et nyt medieforlig, og vi skal 
også have samlet et flertal for et nyt forlig 
på energiområdet.

På medieområdet arbejder Det Konservati-
ve Folkeparti blandt andet for et slankere og 
mere fokuseret DR. Vi vil gerne afskaffe li-
censen, som vi kender den, så alle undtagen 
sortseerne slipper billigere. Men samtidig 
anerkender vi, at DR kan noget – særligt 
på det danskproducerede område – som vi 
bliver nødt til at støtte, hvis vi også vil have 
det i fremtiden. Og det vil vi gerne.

På energiområdet arbejder vi på at få øget 
midlerne til forskning i den grønne om-
stilling, vi vil gerne producere langt mere 
el ved hjælp af havvindmøller langt ude på 
havet, og så holder vi fokus på at få indfriet 
de ambitiøse klimamål, som vi konservati-
ve efter drøje forhandlinger fik skrevet ind i 
regeringsgrundlaget, da vi gik i regering for 
halvandet år siden.

Vi gør en forskel
Der sker altså meget i dansk po-
litik, og det er en travl, vigtig 
og alvorlig periode, vi be-
finder os i. Vi kan dog godt 
lide at have travlt, fordi det 
er sjovt, spændende og ud-
fordrende at arbejde med 
Danmarks fremtid – og vi 
kan godt lide de vigtige og 
alvorlige sager, for det er 
dem, der har størst be-
tydning for os alle sam-
men. Vores politik har 
virkelig stor betydning, 
og vi gør en forskel.

Jeg vil gerne takke jer 
alle for den konsekvente 
og solide opbakning, som 
jeg, vores ministerhold og 

vores folketingsgruppe oplever til daglig, 
og når vi er ude i landet. Det giver gejst, det 
giver tro på, at vi er på rette vej sammen – 
og det gør mig i godt humør.

Godt forår!

Søren Pape Poulsen

Foråret er godt i gang, fuglene er begyndt at 
synge, og træer og blomster spirer. Foråret 
er en dejlig tid for danskerne og deres fa-
milier – men hvis vi kigger på det politiske 
Danmark og vores arbejde her på Christi-
ansborg, er foråret i år først og fremmest 
en alvorlig tid.

Nu vil jeg ikke trække den gode forårs-
stemning ud af jer alle, for I skal selvføl-
gelig endelig fortsætte med at nyde foråret 
med familien og gode venner og bekendte 
– men hvis vi kigger på forårets vigtigste 
politiske projekter, bliver jeg bare nødt til at 
sige, at det er nogle ret alvorlige ting, der 
står øverst på dagsordenen. 

Problemer i ghettoerne
Jeg tænker selvfølgelig primært på regerin-
gens store udspil ’Ét Danmark uden paral-
lelsamfund - Ingen ghettoer i 2030,’ som vi 
præsenterede i sidste måned. Vi har nogle 
massive problemer i landets ghettoer, som 
risikerer bare at eskalere, hvis vi ikke får sat 
massivt ind lige med det samme. Og det er 
det, udspillet skal tage hånd om.

Jeg ved godt, at nogen har kritiseret udspil-
let for at være for hårdt. Nogen har sagt, 
at vi ikke kan være bekendt at tvinge små 
børn i dagtilbud i ghettoerne, eller at det 
er for groft, at vi vil skære i ydelser for ar-
bejdsløse, der flytter ind i ghettoerne, eller 
at det er forkert at hæve straffene for for-
brydelser begået i ghettoerne.

Til det må jeg bare sige, at ja, udspillet er 
alvorligt – og det er det, fordi problemet er 
alvorligt. Vi bliver simpelthen bare nødt til 
at tage nogle ekstraordinært hårde og al-
vorlige midler i brug. Du kan læse mere om 
udspillet længere inde i bladet, hvor Mai 
Mercado og jeg går mere i dybden med vo-
res initiativer.

Andre politiske armlægninger
Ghettoer og parallelsamfund kommer 
naturligt nok til at fylde en stor del af det 

Et travlt, vigtigt og alvorligt forår
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Siden sidst

Kaj Munks mindesten har alt for længe stået i en skammekrog bag 
et autoværn ti kilometer vest for Silkeborg i Ikast-Brande Kommune. 
Det har Mette Abildgaard tidligere påpeget for kulturministeren og i 
Kristeligt Dagblad. Men nu bliver der gjort noget, fortæller Årstider-
nes Arkitekter i Silkeborg. Stenen bliver flyttet væk fra vejen, og der 

bliver etableret en større plads omkring mindestenen. Stenen står på 
det sted i Hørbylunde Bakker, hvor Kaj Munk blev skudt af Gestapo 

4. januar 1944 under Anden Verdenskrig. Det blev desværre ikke til nogle medaljer til de danske sportsudøver 
ved årets vinter-OL i Sydkorea. Men opbakningen fejlede ikke noget. 
Her er vores altid meget energiske og engagerede Brian Mikkelsen 

inde og heppe på de danske curlingherrer, som vandt 9-8 over de 
sydkoreanske værter. 

Kom ikke og sig, at politikere ikke har humor, efter du har læst 
denne sms-korrespondance mellem Rasmus Jarlov og en TV 2

 journalist.

Det Konservative Folkeparti har sammen med resten af regeringen 
besluttet, at det ikke længere skal være muligt at bore efter olie og 

gas i den danske muld.

Så skal der knækkes nødder! Fra årsskiftet blev afgiften på nødder 
halveret, og fra næste år fjernes nøddeafgiften helt og aldeles. Det 

er en del af erhvervsminister Brian Mikkelsens erhvervspakke.
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Brigitte Klintskov Jerkel var i marts en tur i Japan, hvor hun sam-
men med Folketingets sundhedsudvalg blev klogere på den nyeste 

teknologi inden for sundhedsområdet. Her studerende hun sundhed, 
forebyggelse, teknologi og ældreomsorg. Det blev også til et kærligt 

gensyn med sælrobotten PARO, som allerede findes og skaber glæde 
på flere plejehjem i Danmark.

Mange dygtige konservative gik på talerstolen i forbindelse med 
kommunalpolitisk topmøde i Aalborg den 8.-9. marts. Steffen Møl-
gaard Hansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune, høstede 
mange roser for sin tale, der handlede om, at højere lønninger i det 
offentlige er det samme som serviceforringelser for borgerne. Og 
løn blev et gennemgående tema på dette års kommunalpolitiske 
topmøde, da mødet lå efter, at de kommunale overenskomstfor-

handlinger var brudt sammen.

Politikere bliver udsat for mange ting. Det kan for eksempel være 
at puste stjerner, når der skal tages billeder til en artikel. Her ses et 

skægt fraklip, som Mette Abildgaard har delt på sin instagram. Flere 
billeder og det velskrevne portræt kan findes på Altinget.dk/maga-

sin. I portrættet kan man læse, at Mette har været aktiv konservativ, 
siden hun var 14 år gammel.

Det Konservative Folkeparti oplever for tiden en medlemsfrem-
gang. Det er skønt, og politikerne ser frem til at møde de nye med-
lemmer. I februar havde Mette Abildgaard, Anders Johansson og 

Søren Pape Poulsen fornøjelsen af at byde nogle af de nye medlem-
mer velkommen i partiet. Aftenen stod på omvisning i Folketinget og 
en snak om politik. Politikerne glæder sig til at møde endnu flere nye 
medlemmer i foråret til lignende arrangementer i Midtjylland og igen 

på Christiansborg.

Siden sidst



Ti minutter i tolv
”Og hellere i dag end i morgen,” fortsæt-
ter partiformanden og understreger, at vi 
ellers risikerer at ende som flere steder i 
Europa med store indgroede parallelsam-
fund og hele bydele, hvor det er for sent at 
vende udviklingen: 

- Og det må bare ikke ske i Danmark. Her vil vi 
være ét samlet fællesskab, der kommer hinan-
den ved. Vi kan godt nå at vende udviklingen, 
men klokken er altså ti minutter i tolv, hvad det 
angår.

Søren Papes retsområde spiller en stor rol-
le i regeringens udspil, og med de proble-
mer med høj og intens kriminalitet, som 
vi ser i mange udsatte boligområder, er det 
helt nødvendigt, mener Pape: 

Af Andreas Wind

En bidende kold marts-dag kunne regerin-
gen præsentere det længe ventede ghet-
toudspil. Hele otte ministre var taget ud i 
Mjølnerparken, det udsatte boligområde 
på Nørrebro i København, for at fremlægge 
hver deres hjørne af den plan, der skal gøre 
Danmark fri af ghettoer i 2030. 

Både justitsminister og partiformand Sø-
ren Pape Poulsen samt børne- og social-
minister Mai Mercado var tilstede fra kon-
servativ side. At så mange politikområder 
og ministre er involveret i planen, er ifølge 
Pape helt naturligt: 

- Ghettoerne skal rives op med roden. Det 
kræver en indsats over hele linjen, og vi tager 
med udspillet her meget hårde og alvorlige 
midler i brug. Men det er der behov for.

- Beboerne i disse ghettoområder er ifølge un-
dersøgelser væsentligt mere utrygge end be-
boere i resten af landet. Det skal vi tage meget 
alvorligt, for alle lovlydige borgere fortjener 
tryghed, uanset hvor de bor.

Skærpede strafzoner er et tydeligt signal
Pape vil blandt andet give politiet mulig-
hed for at udpege zoner, hvor kriminalitet 
straffes særligt hårdt i en periode. Det skal 
altså kunne være en skærpende omstæn-
dighed, når man gør hverdagen endnu 
mere utryg for beboere, der i forvejen er 
særligt plaget af vold og hærværk i nabo-
laget: 

- Det er et signal til de lovlydige borgere i 
ghettoområderne. Vi ser jer, og vi kæmper på 
jeres side mod kriminaliteten og utrygheden.

DET KONSERVATIVE OPGØR MED PARALLELSAMFUND:

Det handler om respekt for 
loven og vores fælles værdier

GHETTOUDSPIL
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LEDER

Særligt forslaget om de skærpede strafzoner 
har vakt opsigt – men beboerne i Mjølner-
parken modtog i dagene efter udspillet et 
brev fra boligselskabet, der tydeligt bakkede 
op om tiltaget. Og begrundelsen var klar:

- Det gør vi, fordi Mjølnerparken sidste år var 
udsat for minimum syv væbnede angreb, hvor 
der blev skudt imod beboere og politi.

Mere politi på gaden
Søren Pape er også klar med et markant løft 
af politiindsatsen i de udsatte boligområder. 
Her skal betjentene være synlige i gadebil-
ledet, og flere steder endda med mobile po-
litistationer. Og så skal det være lettere at 
smide kriminelle beboere ud af områderne, 
og omvendt at nægte kriminelle udefra at 
flytte til.  

Udspillet har også skabt en del debat. Nogle 
har ment, at enkelte tiltag bryder med den 
måde, vi plejer at gøre tingene på i Danmark. 
Partiformanden er ikke uforstående over for 
indvendingen, og dele af udspillet har han 
da også skulle tænke grundigt igennem: 

- Selvfølgelig skal vi tænke os om, når vi tager 
utraditionelle værktøjer i brug. Men jeg synes, vi 
rammer en balance, og for mig som konservativ 
handler det i sidste ende om det lange perspek-
tiv. Vi skal turde gøre op med ghettoerne. Det 
handler om, hvordan vores land skal se ud om 
20-30 år. Det er konservativt hjerteblod, afslut-
ter partiformanden

Foto: Scanpix

Læs mere om ghettoudspillet  
på side 8-9 og på PolitiskHorisont.dk
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GHETTOUDSPIL

VIGTIGE 
ELEMENTER I 
REGERINGENS 
GHETTOUDSPIL:
• Adgang til at opsige lejere ved salg af 

almene boliger i udsatte boligområder 

• Lavere ydelse for tilflyttere til  
ghettoområder 

• Stop for tilflytning af modtagere af 
integrationsydelse 

• Kontant belønning til kommuner, der 
lykkes med integrationsindsatsen 

• Sanktioner over for dårligt  
præsterende folkeskoler 

• Styrket forældreansvar gennem 
mulighed for bortfald af børnecheck og 
enklere forældrepålæg 

• Bedre fordeling af elever på  
gymnasier 

• Hårdere kurs over for vold i hjemmet

Hent og læs hele udspillet  
på Regeringen.dk

børnene gennemføre en sprogprøve i bør-
nehaveklassen, der sikrer, at de er sprogligt 
rustede til 1. klasse.  

- Uden dansk er man bagud på point fra 
start.Det er kun den unge selv, der kan 
skabe et bedre liv – men vi andre kan og 
skal hjælpe, og det kan vi gøre ved at styrke 
forudsætningerne allerede i barndommen.

Modet til at blande sig
Udspillet styrker desuden tidlig opsporing 
af udsatte børn, så man får bedre mulig-
heder i det forebyggende arbejde, før pro-
blemerne bliver alt for alvorlige. Her har 
socialministeren mødt kritik af folk, der 
mener, at tiltagene blander sig for meget i 
borgernes liv. Mercado forstår kritikken, 
men hun påpeger samtidig, at dele af ind-
vendingerne også bygger på misforståelser 
og overdrivelser i forhold til udspillets ind-
hold. Og så står hun fast på, at man nogle 
gange godt må blande sig:  

- Vi svigter disse børn, hvis vi ikke viser mod 
og gør en massiv indsats. Vi skal ikke stå med 
dobbelt så store parallelsamfund om 20 år, 
fordi vi var for bange for at blande os.

Af Andreas Wind

Alle børn fortjener en god start på livet. 
Men det kan være svært, hvis mor eller far 
ikke taler dansk eller har et arbejde. Der-
for har børnene en central plads i regerin-
gens ghettoudspil, og for den konservative  
børne- og socialminister Mai Mercado er 
børnene den måske vigtigste nøgle til at 
bryde med parallelsamfundene. Hun mener 
nemlig, at problemerne for nemt overføres 
til næste generation: 

- Vi kan ikke bare lade stå til, imens 
forældrenes dårlige danskkundskaber, lange 
arbejdsløshed eller andre problemer overføres 
til børnene. De kommende generationer er 
nøglen til at få opløst parallelsamfundene, og 
derfor tænker jeg i første omgang børnene 
som en afgørende vigtig del af den samlede 
ghettostrategi, siger Mai Mercado til PH. 

Bagud på point fra start
Et af de steder, Mai Mercado vil sætte ind, 
er i børnehaverne. Her vil hun indføre et loft 
over, hvor mange børn fra et udsat bolig-
område, der kan gå i hver institution.  

- Børn fra socialt belastede områder har 
brug for at møde børn med andre baggrunde, 
så de ikke kun oplever et samfund parallelt 
med vores. Det gør de i vores gode, danske 
dagtilbud – og jeg tror på, at legekammerater 
med forskellige baggrunde kan være en vigtig 
del af integrationen på sigt, understreger 
ministeren. 

Det danske sprog – eller mangel på samme 
– har fyldt meget i debatten om ghettoer 
og parallelsamfund. Ifølge den konserva-
tive børne- og socialminister går mors og 
fars dårlige dansk ofte i arv til børnene, og 
alt for mange begynder derfor i skole uden 
at have et alderssvarende sprog. 

Og Mai Mercado er klar til at tage hårdt 
fat. Det skal være obligatorisk for forældre 
i udsatte boligområder at sende deres barn 
i dagtilbud fra et-årsalderen. Og så skal 

MAI MERCADO: 
Børnene er nøglen
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LEDER

KONSERVATIV SOCIALRÅDGIVER:

Endelig begynder 
vi at stille krav

Af Michael Schmidt Sørensen

GHETTOUDSPIL

Iranskfødte socialrådgiver og konservative politiker, Ali Aminali, taler 
ud om  ghettoudspil, socialt arbejde og hvorfor, vi skal turde stille krav.

forventninger, og vi blev opfattet som en del af 
samfundet – og derfor gjaldt de samme krav 
for os som for alle andre. Mine forældre skulle 
arbejde. Selvfølgelig. Min søster skulle i bør-
nehave, og jeg skulle i skole og i fritidsklub. Vi 
blev ikke mødt af særhensyn.

Et arbejde integrerer 
Ifølge Ali er der ingen tvivl om, at vejen 
til integration er gennem beskæftigelse. 
Forældrene får en hverdag med dansk-
ere på arbejdspladsen. Og børnene bliver 
en del af de sociale aktiviteter, der fore-
går efter skoletid, fordi forældrene er på 
arbejde og derfor ikke har tid til at hive 
børnene hjem direkte efter skole. Ali er 
overbevist om, at det nye ghettoudspil 
tilfører redskaber, så vi kan blive bedre til 
at sige nej, stå imod og ikke nødvendigvis 
give nytilkomne et kulturelt skjold af be-
skyttelse.

- Hvis vi udelukkende møder nytilkomne, 
hvor de er, hvordan skulle de så nogensinde 
lære, hvor vi er? Nu vender vi bøtten, og det, 
synes jeg, er godt.

Det lå ikke i kortene, at Ali i bedste sende-
tid på landsdækkende tv skulle debattere 
ghettoudspil – i hvert fald ikke som poli-
tiker. Ali har altid set sig selv som en fag-
person –en socialrådgiver, der arbejdede 
med sociale indsatser som et håndværk. 
Ikke som en politiker. Men pludselig stod 
han i et tv-studie midt i DR Byen. Noget 
havde ændret sig. 

- Det skete for et lille års tid siden, hvor jeg 
simpelthen fik nok. Jeg tænkte, at nu bliver jeg 
nødt til at råbe op – for hvis jeg ikke gør det, 
hvem gør så?  Jeg mener, at en stemme som 
min mangler i debatten. Alt for længe har vi, 
ensidigt, måtte høre på meningsdannere og 
venstrefløjspolitikere, der påstår, at det er os, 
naboen, samfundet og borgerlige, der er skyld 
i ghettodannelser og parallelsamfund. Jeg fik 
nok. Min historie findes mange steder, og jeg 
synes, den fortjener en stemme i debatten.

Ali er født i Iran, og da han var fem år, 
flygtede hans familie fra regimet. Da fa-
milien kom til Danmark, kunne de hver-
ken tale det danske sprog eller forstå kul-
turen. Men det ændrede sig. Og ifølge Ali 
kan det hovedsaligt tilskrives én ting: 

- Da vi kom til Danmark, blev vi placeret i 
et ganske almindeligt kvarter i nærheden af 
Helsingør. Vi skulle bidrage, vi blev mødt med 

• 36 år 

• Jobkonsulent og socialrådgiver, 
Aarhus Kommune 

• Konservativ byrådskandidat ved 
kommunalvalget i Aarhus i 2017

• Kæreste med Christina. Sammen har 
de sønnen Alexander på halvandet år.

Ali Aminali

Lige meget om man er vokset op i Gellerup  
eller i Nordsjælland, har man et ansvar for sig 
selv og sit samfund. 
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Mette Abildgaard:

Danmark har brug for  
sin egen plasthandlingsplan

Når vi køber vores madvarer, er de pak-
ket ind i plastik, mange bærer dem hjem i 
en plastikpose, sommetider gange spises 
maden måske på en plastiktallerken, og 
bagefter vasker vi op med en plastikbør-
ste og børster vores tænder med tandpa-
sta, der indeholder mikroplastik. Det er 
allevegne.

Plastik er et godt og solidt materiale, men 
det skal bruges med omtanke og genan-
vendes, når det er muligt. For plastik er 
lavet af olie og belaster klimaet. Derfor 
præsenterede EU i begyndelsen af året 
deres længe ventede plaststrategi i Bru-
xelles.

Strategien skal føre til mindre plastaffald 
og mere genanvendelse. Målsætningen 
lyder, at al plastik på EU-markedet i 2030 
skal være lavet af genbrugsplast. Det er 
rigtig ambitiøst, og Det Konservative Fol-
keparti hilser derfor strategien velkom-
men. Derfor vil vi nu også følge op med en 
national plastikhandlingsplan.  

- Det er så vigtigt, at vi får fokus på plastik i 
Danmark og EU. Vi har store problemer med 
plast i verdenshavene, men også i Danmark 
oplever vi problemer med eksempelvis mi-
kroplast i vandløb. Vi skylder de kommende 
generationer at få styr på vores håndtering af 
plastik.  Derudover er der et spændende er-
hvervspotentiale i genanvendelse af plastik, 
som Danmark ikke skal gå glip af, siger parti-
ets miljøordfører Mette Abildgaard.

5-13 tons plastik i havet om året
Ifølge Europakommission ender mellem 
fem og tretten millioner ton plastik hvert 
år i havene, og Dansk Affaldsforening pe-

ger på, at der er to hovedproblemer med 
vores nuværende plastikforbrug.  Det ene 
er, at vores nuværende plastik er svært at 
genanvende. Eksempelvis kan en kakaof-
laske være lavet af tre forskellige typer 
plast på én gang, hvilket gør den umulig 
at genanvende. Det andet er, at markedet 
ikke efterspørger genanvendelige plastik. 

- Når man genanvender ét kilo plast frem 
for at producere det fra ny, sparer vi kloden 
for 2,4 ton CO2-udledning. Samtidig kan den 
genanvendte plast sælges 20 procent billigere 
til industrien, end hvis plasten produceres fra 
ny, så det er også en rigtig god forretning for 
erhvervslivet at genbruge plastik. Her går hen-
synet til erhvervslivet og miljøet hånd i hånd, 
siger Mette Abildgaard.

Plastik genanvendes i Danmark
Hvis genanvendelsen skal øges, og en cir-
kulær økonomi skal vokse frem, kræver 
det, at den nuværende genanvendelsesin-
dustri bliver styrket markant. Heldigvis er 
der allerede flere steder i Danmark, hvor 
industrien genanvender plastik. Det ople-
vede Mette Abildgaard, da hun i marts be-
søgte Færch Plast i Holstebro, der er føre-
nde på markedet inden for plastemballage 
til fødevareindustrien. 

- Når vi afleverer vores vandflasker i pantsy-
stemet, så ender rigtige mange af dem i Hol-
stebro hos Færch. Her laves de om til emballa-
ger til fødevarer, eksempelvis den bakke, som 
kødet opbevares i. Faktisk ville virksomheden 
gerne aftage endnu mere plastik i høj kvalitet 
til genanvendelse på fabrikken, men Danmark 
kan ikke levere nok, og derfor er man nødt til 
at importere fra udlandet, siger Mette Abild-
gaard.

Som det ser ud i dag, er det op til de en-
kelte kommuner at bestemme, hvor me-
get affaldssortering der skal være. Hus-
holdningernes plast sendes i rigtig mange 
tilfælde til udlandet, men kun en lille del 
sorteres og genanvendes i Danmark. Det 
er ærgerligt, for det er en værdifuld res-
source vi bare sender ud af landet.   

Pant på plastikflasker  
Mette Abildgaard foreslog sidste år, at der 
bliver gjort mere for at få genanvendt pla-
stikflasker, som der i dag ikke er pant på. 
Det kan være juiceflasker og saftflasker, 
som man finder i kølediske i det lokale su-
permarked. 

- Jeg tror, at mange mennesker har svært ved 
at forstå, hvorfor de smider så mange flasker i 
skraldespanden, som er lavet af præcist sam-
me slags plastik, som flaskerne de afleverer 
til genbrug. Det fører til et ressourcespild af en 
anden verden, siger Mette Abildgaard.  

Forslaget har mødt politisk opbakning, og 
det kan meget vel ende med at blive en del 
af Danmarks nye plasthandlingsplan. For 
noget skal der gøres, hvis Danmark skal 
leve op til EU’s målsætning om, at mindst 
50 procent af plastanfald skal genanven-
des i 2030.

10 
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K har større ambitioner 
Aftalen giver også danskerne mulighed for 
at få et fradrag på deres pensionsindbe-
talinger op til 70.000 kroner. Dermed gør 
regeringen op med det såkaldte ’samspils-
problem’, der betyder, at det for mange 
ikke kan betale sig at spare op til alder-
dommen. 

Ifølge finansordfører Rasmus Jarlov er det 
alt i alt to vigtige konservative resultater, 
som er med til at skabe en forskel.  Men 
han slår samtidig fast, at selvom aftalen er 
god, så er partiets position på skatteområ-
det klar og tydelig: 

- Stod det til os, så sænkede vi skatten end-
nu mere. For vi er et parti med ambitioner. 
Men ser vi tilbage på aftalen, så står vi med 
et resultat, hvor staten får mindre, og borger-
ne får mere. Det siger vi selvfølgelig ja til. Vi 
stod samtidig med en bunden opgave i at få 
løst samspilsproblemet. For selvfølgelig skal 
det betale sig at spare op til pension. Det siger 
sig selv. Derfor giver vi nu et fradrag målrettet 
pensionsindbetalinger, afslutter finansord-
fører Rasmus Jarlov.  

Efter langstrakte forhandlinger kunne re-
geringen i det nye år præsentere en aftale, 
der i alt giver skattelettelser for fem milli-
arder kroner hvert år. Hovedelementerne i 
skatteaftalen er et nyt jobfradrag til dan-
skere i arbejde og et nyt fradrag på pen-
sionsindbetalinger. For skatteordfører An-
ders Johansson betyder skatteaftalen dog 
ikke, at det er tid til at glemme kampen for 
lavere skat for en tid –tværtimod:   

– For os er det resultaterne, der tæller. Hver 
gang vi sænker skatten, er vi gået et skridt i 
den rigtige retning. For mig handler det om, 
at vi konservative har et særligt ansvar for at 
sikre, at borgernes penge ender i borgernes 
lommer – ikke i statskassen. Det er et ansvar, 
som vi ikke må tage for givet. Derfor kæmper 
vi videre for lavere skatter, siger skatteord-
fører Anders Johansson. 

Selvom Det Konservative Folkepartis vi-
sioner er større end aftalen, så er resulta-
terne alligevel mærkbare, mener Anders 
Johansson. Eksempelvis kan en HK’er på 
mindsteløn se frem til en skattelettelse på 
1.800 kroner om året. 

Den nye skatteaftale:

Flere lettelser til  
danskere i arbejde

Af Nicolaj Larsen

Det får du ud af skatteaftalen:
Lavere skat på arbejde

Blandt andet igennem et nyt jobfradrag på op til 2.500 kroner.

Lavere skat på pensionsindbetalinger 
Du kan nu få et pensionsfradrag på op til 70.000 kroner på  

dine pensionsindbetalinger.

Rasmus Jarlov, finansordfører Anders Johansson, skatteordfører  13
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Af Søren Pape Poulsen 

Lavere skat og virksomheder i vækst har 
altid været konservative mærkesager. Og 
hvis nogen skulle have glemt det, skal 
jeg gerne gentage det: Vi skal have sæn-
ket skatten, og vi skal gøre det nemmere 
at drive virksomhed. Det arbejder vi for 
hver dag, det gjorde vi inden seneste fol-
ketingsvalg, og det gør vi også efter det 
næste. 

Vi kommer til at gå på valg på det, når fol-
ketingsvalget kommer, og inden da vil vi 
selvfølgelig præsentere nye konkrete for-
slag på området. For selvom lavere skat er 
en dagsorden, vi deler med andre parti-

er, får det ikke os til at glemme det eller 
skubbe det i baggrunden. Så kæmper vi 
hellere videre om det sammen. 

Men det er ikke altid let at sænke skatten 
og gøre det nemmere at drive virksom-
hed. I Danmark lever janteloven nemlig i 
bedste velgående – det må jeg desværre 
indrømme – og det gør altså, at det som-
metider godt kan være lidt svært. Men det 
lykkes os faktisk – skridt for skridt. 

Konkrete konservative resultater
Vi har været med til at redde de danske 
boligejere for stigende boligskatter for 28 
milliarder frem mod 2025, så folk ikke be-
skattes fra hus og hjem. 

Vi dropper udligningsskatten, så det giver 
bedre mening at spare op til alderdom-
men. 

Vi har sænket arveafgiften fra 15 til 5 pro-
cent for familieejede virksomheder, så det 
bedre kan betale sig at give livsværket vi-
dere til sine børn. 

Vi har fået vedtaget en stor erhvervspak-
ke med hele 35 forskellige initiativer, som 
blandt andet betyder, at vi afskaffer afgift 
på nødder, te og en lang række andre ting. 

Og så har vi sænket skatten på arbejde og 
pensionsindbetalinger for fem milliarder 
årligt, så det nu bliver nemmere at tage 

LAVERE SKAT OG 
VIRKSOMHEDER I VÆKST
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ansvar for sig selv, sin alderdom og sine 
nærmeste.  

Fortsat klare visioner
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg 
gerne ville have haft det hele til at gå lidt 
stærkere, og hvis Det Konservative Folke-
parti havde haft 90 mandater, havde det 
selvfølgelig set helt anderledes ud. Det 
er klart. For min og partiets vision er et 
Danmark med langt færre begrænsnin-
ger for virksomheder og hårdtarbejdende 
borgere. 

En dag skal vi have en flad indkomstskat 
på 33 procent. Det er enkelt og retfærdigt: 
Hver gang du tjener tre kroner, så behol-

der du to til dig selv og din familie, og så 
giver du én krone til fællesskabet. Det 
lyder faktisk meget rimeligt i mine ører. 
For nok er det vigtigt at bidrage til fælles-
skabet, men din familie og dine nærmeste 
er endnu vigtigere. En skat på 33 procent 
rammer denne balance.  

Stod det til mig, skulle der i fremtiden 
ikke være nogen selskabsskat. Et stærkt 
erhvervsliv sikrer vækst, velstand og ikke 
mindst arbejdspladser, og derfor skal vo-
res virksomheder generes mindst muligt, 
når de løfter så vigtig en samfundsopgave. 

Og så drømmer jeg om et Danmark uden 
unødvendige punktafgifter og gebyrer, 

tilfældige fradrag, et dyrt feriepengesy-
stem, skat på arv og en tårnhøj registre-
ringsafgift. 
Denne vision får vi ikke gennemført i 
morgen og heller ikke efter næste valg. 
Men vi konservative ved, at forandring 
kræver vilje og tålmodighed. Når vi for-
bedrer samfundet, gør vi det skridt for 
skridt. 

 
Min og partiets vision er et Danmark 
med langt færre begrænsninger for 
virksomheder og hårdtarbejdende  

borgere. 

Søren Pape Poulsen foran 
Grundfos i Bjerringbro, hvor han 
tidligere har arbejdet.

Foto: Scanpix
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Kandidattræning

Folketingskandidaterne  
kommer i gear til valg

Efter et veloverstået kommunal- og regionsvalg er 
Det Konservative Folkeparti nu gået i ’folketings-
valgmodus’. Det har vi faktisk været siden årsskif-
tet, for den kommende valgkamp skal planlægges, 
og valgtemaer og mærkesager er allerede nu ved at 
blive skåret til.  

De fleste regner med, at folketingsvalget kommer til 
næste forår, og selvom et år kan virke som lang tid, 
kræver et valg jo også en massiv planlægning. Tiden 
går hurtigt, og vi er allerede i fuldt sving. 

Valget er på vej, 
og hvis vi skal ud og vinde det, 

skal vi være toptrænede og 
fuldstændigt forberedte.

 
Vi kæmper for flere mandater, end vi har i dag – og 
det skal vi nok også få på valgdagen – men det kræ-
ver skarpe folketingskandidater i hele landet, og 
med fremgang er der selvfølgelig også endnu stør-
re chancer for at blive valgt. 

Derfor er vi netop nu ved at lægge sidste hånd på 
et meget omfattende forløb. I resten af 2018 vil vi 
samle alle vores mere end 50 folketingskandidater i 
et forløb med det formål at gøre dem alle til endnu 
stærkere kandidater. 

 
 
 
 
 

 
Alle folketingskandidater bliver i første omgang in-
viteret til et stort opstartsmøde på Christiansborg. 
Herefter opdeles de i øst og vest (delt ved Store-
bælt) og mødes to gange mere over sommer og ef-
terår, inden de igen samles alle sammen til én stor 
afslutning. 

På konferencedagene inddeles kandidaterne i to 
grupper, og her vil der blive kørt to sideløbende un-
dervisningsspor. På denne måde er der bedre plads 
og tid til den enkeltes spørgsmål og praktiske træ-
ning. 

Vi kommer til at skifte mellem interne og eksterne 
oplægsholdere og undervisere, så vi både kan ud-
nytte vores egne ressourcer og samtidig hente nye 
indspark udefra. Der bliver fokus på alt fra presse-
håndtering og politisk udvikling til SoMe-optime-
ring og kampagnearbejde. 

Hvis du er folketingskandidat, kan du allerede nu 
skrive datoerne i din kalender, så du kan være med 
på hele turen – og hvis du bare er almindeligt aktivt 
medlem ude i en vælgerforening, så husk endelig 
din lokale folketingskandidat på, at han eller hun 
skal gribe denne mulighed.  

Vi glæder os til at komme i gang, og vi håber at se 
alle kandidater! 

 
 
 
Søren Vandsø 
Partisekretær

Intensiv træning 
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Træningssprogram  
for kandidater

Vores nuværende  
51 kandidater til

Folketinget

...men der er plads til flere!

Kender du en, der burde stå på liste C eller er du selv interesseret i at  
stille op?  Find og kontakt din lokale storkredsformand på  

konservative.dk/partiet/storkredse 

Opstartsmøde 
Lørdag den 19. maj kl. 10.00-16.00 

Sted: Kommer senere 
Fokus på motivation og det kommende valg. 

Oplæg ved blandt andre Hans Engell.

Konferencedag 
Lørdag den 2. juni kl. 10.00-17.15  

Sted: Christiansborg 
Modul 1 - øst

Konferencedag 
Lørdag den 8. september kl. 10.00-17.15  
Sted: Aarhus  
Modul 1 - vest 

Konferencedag 
Lørdag den 6. oktober kl. 10.00-17.15  

Sted: Christiansborg 
Modul 2 - øst

Konferencedag 
Lørdag den 17. november kl. 10.00-17.15  
Sted: Aarhus 
Modul 2 - vest 

Opsamling og evaluering 
Lørdag den 1. december kl. 10.00-16.00

Sted: Christiansborg 
Motivation og kampgejst – nu vinder vi valget!

Anders Johansson 
Anders Lund 

Anne Pedersen 
Bjarne Lundgaard 
Brian Mikkelsen 

Brigitte Klintskov Jerkel 
Camilla Louise Lydiksen 

Caspar Stefani 
Daniel Rugholm 

David Munk-Bogballe 
Emilie Lundblad 

Frederik Bloch Münster 
Helle Bonnesen 

Henrik Dalgaard Christensen 
Henrik Sørensen Lanto 
Tryfan Davies Gerdes 

Jens Salling 
Jens-Henrik Kirk 

Jette Kjær 
Jonas Christensen

Jonathan Bitzow Pedersen 
Katharina Fræer Grundholm 

Lars Arne Christensen 
Lars Jensen 

Lasse Vogel Andersen 
Line Damgaard Lauritsen 

Louise Lindhagen 
Mads Andersen 

Mai Mercado 
Mette Abildgaard 
Morten Thiessen 

Naser Khader 
Niels Flemming Hansen 

Nikolaj Bøgh
Ole Stephensen 

Pernille Weiss Terkildsen 
Peter Andreas Brinch 

Peter E. Nielsen 
Peter Neumann 

Peter Stakemann 
Pia Olivia Christensen 

Rasmus Jarlov 
Rasmus Norup 

René Nord Hansen 
Stefan Agger 

Steffen Mølgaard Hansen 
Søren Pape Poulsen 

Søren Thomsen 
Søren Tylvad Andersen 

Tine Roos Nørgaard 
Torben Overgaard 
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Landmænd og virksomheder  
i fødevareklyngen skaber  
produktionsarbejdspladser  
overalt i Danmark
Hvor der er job, er der tryghed,
økonomi og en vej til velfærd.
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Hans Kongelige Højhed

PRINS HENRIK
11. juni 1934 – 13. februar 2018

Per Stig Møller 

Jeg har mange gange været i selskab med prinsen 
i embedsmedhør til blandt andet frokoster på 

Fredensborg Slot og nytårstafler. Hans Kongelige 
Højhed var altid munter og havde let til latter. 

Han spurgte interesseret ind til udenrigspolitiske 
spørgsmål, og man kunne være sikker på,  

at han altid sagde sin mening.

Mette Abildgaard 

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik var en 
vaskeægte verdensmand, der talte seks sprog, blev 

uddannet over hele verden og forstod fremmede 
kulturer. Han var en kunstnerisk, filosofisk og belæst 
mand, som har spillet en vigtig rolle i opdragelsen og 

uddannelsen af den næste generations  
kongelige.

Søren Pape Poulsen 

Det berører mig dybt, at vi måtte tage afsked med en 
mand, der i mere end et halvt århundrede har tjent 
vor nation. Med sit engagement og sin karismatiske 

personlighed har prins Henrik ydet et stort og 
værdifuldt arbejde for Danmark. Et arbejde, hele den 

danske befolkning kan være stolt af.

Brian Mikkelsen 

Jeg har mødt prins Henrik rigtigt mange gange på 
rejser, ved middage, møder og ved andre officielle 
lejligheder. Prinsen var altid et meget nysgerrigt 

menneske med god humor og højt humør. Han var 
utroligt vidende, og vi har især talt meget om historie 
og kultur. Han var et behageligt menneske og altid en 
stor fornøjelse at være sammen med. Ham kommer  

vi alle sammen til at savne.

Mai Mercado 

Det var en sørgelig dag, da vi måtte tage afsked med 
en mand, der igennem årtier har ydet et stort og flot 

stykke arbejde for Danmark. Jeg vil mindes prins 
Henriks karisma, humor og varme, og jeg er sikker 

på, at han altid vil have en særlig plads i  
danskernes hjerter.

Bendt Bendtsen 

Prins Henrik var en fantastisk ambassadør for 
dansk erhvervsliv, når han deltog i erhvervslivets 
fremstød i udlandet. Det har jeg selv oplevet ved 

mange lejligheder. Prinsen var et varmt og begavet 
menneske med stort indblik i den verden, vi lever i. 

Han mestrede adskillige sprog og var  
et stort aktiv for Danmark.

Æret være prinsens minde
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kan ikke række hånden op, og nogle kan ikke 
modtage en besked. Det er et stort problem, 
for selvom det kan dreje sig om få, går det ud 
over de fleste. Opdragelse er noget, man skal 
have med hjemmefra, for det går ud over fæl-
lesskabet, og det er de svage elever, som beta-
ler for, at nogle forældre ikke opdrager deres 
børn godt nok.

Skal politikerne overhovedet blande sig?
Initiativet er også blevet mødt af kritik. For 
er det overhovedet politikeres opgave at 
blande sig i forældres opdragelse af deres 
børn? Det må da være op til forældrene ale-
ne, har nogen indvendt. 

- Og ja, det må det da bestemt også, 
medgiver ministeren og fortsætter: 

- Men børneopdragelsen har altså også 
betydning for hele skolesystemet og for, 
hvordan barnet senere bliver dannet som 
menneske. Det er i sig selv grund nok til at 
sætte børneopdragelse på dagsordenen, 
mener Mai Mercado. 

Samtidig er påpeger hun, at ’Opdragelses-
debatten’ aldrig har været tiltænkt som en 
recept på den endegyldigt ’rigtige’ opdra-
gelse. Den findes nemlig ikke:  

- Det er vigtigt for mig at understrege, 
at god opdragelse hverken kan eller skal 
defineres endegyldigt – og at der er mange 

Da Mai Mercado i slutningen af januar lan-
cerede Opdragelsesdebatten, som både be-
står af en aktiv debatside på Facebook og et 
panel med eksperter og meningsdannere, 
var hensigten klar: 

- Jeg vil gerne starte en større og bredere 
og mere generel debat om opdragelse, 
hvor vi først og fremmest får skabt et større 
grundlag at diskutere ud fra. Formålet er ikke 
at slå forældrene oven i hovedet og fortælle 
dem, hvad opdragelse er, for børnefamilier 
kan være pressede i forvejen. Det kender 
jeg jo selv. Men vi har alle sammen godt af 
debatten, tror jeg, og så kan man jo gå ind 
i det, man får noget ud af, forklarer Mai 
Mercado. 

Halter opdragelsen?
Og meget tyder på, at debatten om opdra-
gelse er yderst relevant. Undersøgelser vi-
ser, at mange forældre er usikre på, hvad 
der er det rigtige at gøre i forhold til op-
dragelse. Samtidig beretter skoleledere om 
flere og flere børn, som ikke er skolepara-
te i børnehaveklassealderen. Og ifølge Mai 
Mercado er det bestemt værd at debattere 
den helt basale opdragelse, som forældre-
ne skal give børnene, inden de begynder i 
skole:  

- Det bekymrer mig, at for mange børn 
mangler basal opdragelse, når de begynder i 
skole. Nogle kan ikke sidde på en stol, nogle 

rigtige måder at opdrage på. For både børn 
og forældre er forskellige. Det kan godt 
være, at nogen mener, der er tale om utidig 
indblanding. Men det har aldrig været 
hensigten at fortælle folk, hvordan de skal 
opdrage. Jeg hejser bare et bekymringsflag, 
når jeg for eksempel ser en undersøgelse, 
hvor 10-15 procent i en skoleklasse ikke har 
de basale redskaber inden for opdragelse. 
Det er egentlig bare den debat, jeg gerne vil 
facilitere, og så tror jeg, at vi alle sammen 
kan få noget ud af det, siger Mai Mercado og 
afslutter: 

- Og så synes jeg, at det her er et godt 
eksempel på et område, hvor der er forskel 
på at være konservativ og være liberal. 
En liberal vil sige, at staten overhovedet 
ikke skal blande sig i, hvordan børn bliver 
opdraget. Som konservativ er jeg ikke bange 
for debatten. Jeg vil gerne have en åben og 
ærlig snak om, hvordan vi opdrager vores 
børn i Danmark  – og jeg er sikker på, at vi 
alle sammen kan lære noget af hinanden.

Du kan selv følge og deltage i 
opdragelsesdebatten på  
fb.com/Opdragelsesdebatten.

Se også bonusindhold på 
PolitiskHorisont.dk

Af Frederik Hilstrøm

Mai Mercado vil have 
opdragelse til debat 

Vi har alle en holdning til børneopdragelse, og vores holdninger er ofte forskellige. 
Børne- og socialminister Mai Mercado vil lade holdninger brydes i  

Opdragelsesdebatten på Facebook. Men er opdragelse overhovedet noget,  
politikerne skal blande sig i? Politisk Horisont har talt med den  

konservative minister om hendes nye initiativ.
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Vi forældre opdrager 
ikke kun vores egne 

børn. Vi har også et stort 
ansvar for vores børns 

venner. Invitér dem 
indenfor. Hjælp dem på 

vejen i livet.

Peter Mygind,
Skuespiller og foredragsholder

Hvis jeg skal give ét råd 
om opdragelse, så er 
der én ting, man skal 
opdrage sine børn til: 

Hele tiden, hver eneste 
dag og i alt hvad de 

foretager sig, at gøre sig 
umage. For hvis man har 
gjort sig umage, så har 
man gjort lige det, man 

skal.

Peter Lund Madsen,
Hjerneforsker og speciallæge  

i psykiatri

Ligesom forældre står på 
sidelinjen til deres børns 

fodboldkamp, så skal 
de også involvere sig i, 
hvad deres børn ser på 

internettet.

Kristine Sloth,
Youtuber og forfatter
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BENDT BENDTSEN 
PASSER STADIG  

PÅ DANMARK I EU
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Da Bendt Bendtsen blev genvalgt i 2014, var det for at 
passe på danske interesser i EU. Danske virksomheders 
vilkår er centralt for Bendt Bendtsens virke som ene 
dansker i EPP, og vedbliver med at være det tre år inde 
i valgperioden. Politisk Horisont har talt med Bendt 
Bendtsen om politiske resultater, og hvad der aktuelt 
fylder i den konservative kalender i Bruxelles.

 
Af Frederik Bloch Münster

Det parlamentariske arbejde i Euro-
pa-Parlamentet påvirker ikke blot Dan-
mark, men også resten af Europa. Her 
er danskerne og det borgerlige Dan-
mark repræsenteret af den erfarne Bendt 
Bendtsen, der har været medlem af Euro-
pa-Parlamentet siden 2009. På trods af 
at være godt i gang med sin sidste valg-
periode, mangler Bendtsen ikke sager at 
fordybe sig i. 

EU skal være fri af Putins gas
Spørger man ham om, hvad der er den 
vigtigste sag for ham i denne periode, er 
han ikke i tvivl. Det er den nylige vedta-
gelse af EU’s nye bygningsdirektiv, som 
Bendtsen har været forhandlingsansvar-
lig for.  

EU’s samlede bygningsmasse skal være 
mere energieffektiv, og direktivet sætter 
et mål om, at eksisterende bygninger i EU 
skal gøres energineutrale inden år 2050. 

- 40 procent af den energi, vi bruger i EU, bru-
ges i vores bygninger, så det er nødvendigt, at 
de gøres mere energieffektive, hvis vi vil sikre 
et bedre klima og nå vores internationale kli-
mamålsætninger mest omkostningseffektivt. 
Det er det, jeg har arbejdet meget intenst for 
det seneste år, fortæller Bendt Bendtsen. 

Gevinsterne ved det nye direktiv stopper 
dog ikke ved de miljømæssige fordele, un-
derstreger Bendt Bendtsen: 

- Hvis vi ønsker at gøre EU fri af Putins gas 
og Mellemøstens olie, samtidig med at vi får 
skabt grønne arbejdspladser både i Danmark 
og resten af EU, så er bygningsdirektivet den 
rette vej at gå.

Ros fra byggebranchen
Direktivet modtager ros fra den danske 
byggebranche. Dansk Byggeri udtrykker 
stor tilfredshed med aftalen: 

- Den nye aftale sender et klart og vigtigt sig-
nal til de danske politikere, når de skal for-
handle en ny energiaftale på plads i det nye 
år. Energieffektivisering af vores bygninger er 
ikke til at komme uden om i omstillingen af 
energisystemet frem mod 2050 og ikke nok 
med, at omstillingen bliver billigere, så er der 
et kæmpe potentiale for eksport af energief-
fektive løsninger til resten af EU.

Europa-Parlamentets industriudvalg 
vedtog i øvrigt direktivet med 52 ud af 61 
afgivne stemmer, og den brede tilslut-
ning har glædet Bendt Bendtsen, for det 
betyder, at aftalen er langtidsholdbar. 

Fokus på små og 
mellemstore virksomheder
Selvom bygningsdirektivet har fyldt me-
get i kalenderen, er der dog rigeligt med 
andre sager på bordet. Bendt Bendtsen 
sidder blandt andet som formand for SME 
Europe, en organisation affilieret med 
den kristendemokratisk-konservative 
EPP-gruppe i Europa-Parlamentet, der 
kæmper for at sikre bedre vilkår for små 
og mellemstore virksomheder i EU. 

I indeværende periode er Bendt Bendtsen 
også med til at drive realiseringen af EU's 
energiunion, så eksempelvis dansk vind-
energi kan sælges på det tyske marked. 
Og så arbejder han for, at EU’s forbud mod 
sælfangst heller ikke i fremtiden kommer 
til at gælde Grønland, således at grøn-
lænderne stadig kan sælge deres varer i 
det indre marked: 

- Jeg gik til valg på at passe på Danmark i 
EU, og derfor er det vigtigt for mig at sikre de 
bedst mulige vilkår for dansk erhvervsliv. Ikke 
bare for Danmark i snæver forstand, men det 
gælder hele Rigsfællesskabet.

2018 bliver endnu et travlt år for Bendt 
Bendtsen, der som ene dansker i EPP, 
Europa-Parlamentets største gruppe, får 
hænderne fulde med vigtige sager, både 
for Danmark og for resten af EU.

Energieffektivisering af vores 
bygninger er ikke til at komme uden 
om i omstillingen af energisystemet 
frem mod 2050. Og ikke nok med, 

at omstillingen bliver billigere – der 
er et kæmpe potentiale for eksport 

af energieffektive løsninger fra 
Danmark til resten af EU.

BENDT BENDTSEN 
PASSER STADIG  

PÅ DANMARK I EU
 25





Folkemødet 2018
14.-17. juni i Allinge, Bornholm

Det Konservative Folkeparti tager igen i 
år på Folkemødet sammen med 100.000 
andre politisk interesserede på det smukke 
Bornholm. 

I partiets telt, Den Konservative Stue, vil du 
få rig mulighed for at møde vores dygtige 
politikere både til en snak over en kop kaffe 
og til spændende debatter, quizzer og 
konkurrencer med andre politiske partier. 
Over 1.000 forskellige organisationer 
arrangerer taler, debatter, seminarer og 
workshops om stort set alle tænkelige 
politiske emner. Der er noget for enhver smag 
og helt sikkert også noget, der interesserer 
netop dig.  

Det er gratis at deltage i Folkemødet, og du 
kan læse meget mere på www.folkemoedet.
dk. Kom og vær med til Danmarks største 
politiske fest. 

Vi glæder os til at se dig!

Landsråd 2018 
22.-23. september i København

Lørdag og søndag den 22.-23. september 2018 
afholder Det Konservative Folkeparti landsråd 
i København, og alle medlemmer er velkomne. 

Glæd dig til et par spændende dage 
med konservative visioner for dig og for 
Danmark. Her skal vi lytte til politiske taler 
og spændende debatter men også nyde god 
mad og hinandens selskab. Landsrådet er en 
mulighed for at møde andre medlemmer fra 
hele landet.   

Dagsordenen for landsrådet fremsendes 
til alle tilmeldte og delegerede senest otte 
dage før mødets afholdelse. Forslag til 
behandling på landsrådet skal være sendt til 
hovedkontoret på e-mail lr@konservative.
dk senest den 22. juli. Tilmeldingsfrist til 
landsrådet er mandag den 3. september 
klokken 12.00.

Sæt         i kalenderen
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Denne tidligere IBM-med-
arbejder fik sin studenterhue 
på ________ Gymnasium.

Og denne tidligere IBM-med-
arbejder fik sin studenterhue 
på ______ Gymnasium.

Hvis du indsender ordet på den lysegrønne linje, deltager du 
i konkurrencen om den konservative jubilæumsbog 'En sikker 
borgerlig stemme' af Lars Christensen. 

Derudover udtrækkes to rigtige svar til at modtage lakridser fra 
Bagsværd Lakrids. 

Dit svar skal indsendes til  
ph@konservative.dk inden 
den 1. maj. Husk at skrive dine 
kontaktoplysninger.

2x 1x
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Det Konservative Folkeparti

Så er det endelig forår
Jeg elsker foråret. De lysegrønne blade på træerne og 
sanglærkens smukke sang. Endelig kan vi pakke de varme trøjer 
væk og mærke solens varme på vores vinterblege hud. 

På Christiansborg kan man også mærke foråret på sin helt egen 
måde. Nu starter slutspurten i det politiske folketingsår, og vi 
skal have stemt en masse god politik igennem, inden Folketinget 
indstiller arbejdet omkring grundlovsdag.  

Partiets 47 ordførerskaber fordelt på seks folketingsmedlemmer 
holder gruppen godt beskæftiget. Og de tre ministre har travlt 
på deres områder. Men stemningen er i top for tiden, og både 
på det professionelle og på det sociale plan fungerer vores 
samarbejde i gruppen så fint. 

Foråret byder også på store forhandlinger. Her skal vi alle steder 
sætte tydelige konservative fodaftryk, og bare rolig – det skal 
vi nok. Heldigvis byder foråret også altid på en række skønne 
arrangementer uden for Christiansborg. 

Jeg glæder mig eksempelvis til 
at holde oplæg hos Odsherred 
Vælgerforening og åbne natur-
fotofestival i Nordjylland. Og jeg ved, 
at de andre politikere også har fyldt 
kalenderen op med mange spændende 
arrangementer.

Og for at slutte, hvor jeg startede. Jeg elsker foråret! Og jeg skal 
nyde weekenderne og helligdagene i mit og min mands hyggelige 
sommerhus ved Sejerøbugten. Beboerforeningens årlige 
arbejdsdag skal lige overstås, havemøblerne skal slibes, men så 
står den også på bøffer på grillen og dasen i haven.  

Rigtig godt forår fra mig og fra hele gruppen.

Kærlig hilsen


