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Siden sidst

I starten af oktober stod regeringen på række og skulle til Statsråd 
hos Majestæten. Inden Søren Pape gik ind, fik han at vide, at 

dronningen gerne ville tale med ham. Her blev han benådet med 
kommandørkorset af Dannebrogordenen.

Allerede på Mette Abildgaards første officielle barselsdag kunne 
Esther Marie ikke vente længere. Hun ville ud og se verden! Derfor 

kom Esther Marie lidt tidligere til verden end planlagt, men heldigvis 
stod hendes forældre klar med åbne arme og varme hjerter 

– det er heller ikke svært at forstå.

Justitsministeriet fik forleden besøg af en kontorhund, da Ludvig 
kom forbi. Ludvig er af racen beagle, ejeren er en af partiets 

ansatte – så bare rolig, han er i sikre hænder.

Mere end 1000 konservative medlemmer var samlet, da der i 
september blev afholdt Landsråd i Tivoli Kongrescenter. Her blev der 
som altid snakket og diskuteret, og Kerteminde løb med titlen som 

årets vælgerforening.

Den 8. oktober 2018 havde Erik Lund første dag som folketings-
medlem, da han som suppleant indtrådte for Mette Abildgaard, 

mens hun er på barsel. Erik er beskæftigelses-, grundlovs-, klima-, 
miljø- og sundhedsordfører.

Naser Khader havde en festlig aften, da han byttede Özlem Cekic’ 
”dialogkaffe” ud med Jonathan Spang og ”dialog-shots”. Det 

resulterede i et godt gammeldags bodegabesøg med hammer og 
søm, bordfodbold og barsnak. Det hele kan ses i DR2’s satireprogram 

Tæt på sandheden.
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HILSEN FRA FORMANDENEN HILSEN FRA SØREN PAPE POULSEN

Tiden flyver, når man får noget for hån-
den. Den fornemmelse kender de fleste. 
Sådan er det også, når man sidder i rege-
ringen, kan jeg afsløre. Når du læser dette, 
har Det Konservative Folkeparti siddet i 
regeringen i to år. Lad mig derfor benytte 
lejligheden til at gøre status. For der er 
sket rigtig meget på de to år, og listen med 
konservative aftryk er lang. Nu skal du, 
kære læser, holde tungen lige i munden, 
for den næste sætning bliver rigtig lang: 

Vi har lanceret en 1000-dages plan for 
udsatte børn, lagt en hjemløsestrategi, 
afsat 50 millioner kroner mere til nye 
naturmål, sat mål for uafhængighed af 
fossile brændsler i 2050, vi har givet af-
giftslettelser på el for knap 2 milliarder 
kroner i 2025,  4,2 milliarder kroner til 

vedvarende energi og tre store havvind-
mølleparker, vi har gennemført en lang 
række initiativer, der letter byrderne for 
danske virksomheder, sænket skatten 
for hårdtarbejdende danskere, løftet for-
svarets budget substantielt sikret, at 400 
bandemedlemmer nu sidder bag tremmer, 
øget antallet af betjente, skærpet straffe-
ne for grov vold, stoppet prøveløsladelse 
af bandemedlemmer, der ikke ønsker at 
komme ud af kriminalitet, strammet op i 
forhold til kriminelle udlændinge og taget 
initiativ til et nyt udvisningsfængsel, ind-
ledt et opgør med parallelsamfund, hvor vi 
kan tvinge børn i dagtilbud, så de kan lære 
at tale dansk og begå sig i vores samfund.
Og så har jeg ikke en gang det hele med.

To år er ingen alder
Ingen kan vist være uenige i, at vi har fået 
maksimalt ud af de 6 mandater, vi stod 
med efter sidste valg. Danmark er blevet 
rigere, friere og tryggere. Det kan vi godt 
tillade os at være stolte af. Og vi kan med 
tilfredshed fejre to års fødselsdag i rege-
ringen. 

Men nu er jeg ikke typen, der bruger 
lang tid på at dvæle ved succeserne – jeg 
vil videre med arbejdet. For vi er ikke fær-
dige. Der er mange ting, som vi gerne vil 
med dette land. For det første har vi slet 
ikke fået sænket skatter, afgifter og antal-
let af bureaukratiske regler tilstrækkeligt 
– hverken for almindelige borgere eller 
virksomheder. Det arbejde skal vi fortsæt-
te. Vi ønsker lavere skat og virksomheder 

i vækst, og det stopper vi ikke med at sige 
højt og kæmpe for. Et godt sted at begynde 
er arveskatten. De færreste inviterer SKAT 
med til begravelsen, som ikke desto min-
dre dukker op og tager en stor del arven – 
penge, der allerede er blevet beskattet én 
gang. Lad os få den tåbelige afgift fjernet.

For dig og for Danmark
Jeg mener også, der er mere, der skal gøres 
på sundhedsområdet. Vi har for få fami-
lielæger rundt i landet, og nogle steder 
skal man køre rigtig langt for at komme til 
egen læge. Sådan bør det ikke være. Man 
skal kunne få hjælp og omsorg, når man 
har brug for det. Det giver en tryghed, at 
familielægen er tæt på der, hvor man lever 
sit liv. Det skal vi have styrket, samtidig 

med at vi også vil afsætte flere midler 
forskningen, så vi i fremtiden kan tilbyde 
hinanden behandling i absolut verdens-
klasse.

Derfor ser jeg frem til det snarlige 
folketingsvalg. Det er nemlig en mulighed 
for at fortælle danskerne, hvorfor det er 
så vigtigt, at Det Konservative Folkeparti 
har indflydelse i dansk politik. Det bedste 
argument for at stemme konservativt er 
vores politik. Derfor glæder jeg mig til en 
valgkamp, hvor vi forhåbentligt griber 
muligheden for at snakke en masse politik 
med danskerne – det er nemlig her, vi er 
stærkest. I vores politik. En politik for dig 
og for Danmark.

Glædelig jul og godt nytår
Det er sidste gang i hører fra Politisk Ho-
risont inden jul. Derfor vil jeg skynde mig 
at ønske jer alle glædelig jul, inden det er 
for sent. Må det blive en tid, I alle får lov 
at nyde med dem, I har kær. For mange af 
os er julen en tid med hygge og nærvær 
og god tid med de nærmeste. Derfor elsker 
jeg julen. Men mange kan opleve det som 
en svær tid. Nogle oplever stress - andre 
ensomhed. Julen er også en anledning til 
at stoppe op og spørge sig selv, om nogen 
mon har brug for støtte eller omsorg. 

Næste gang I modtager Politisk Hori-
sont skriver vi 2019 – og så kan valgkam-
pen være lige op over. Jeg kan ikke vente!

Hurra for to 
år i regering
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har til hensigt at få børn og unge til at holde 
sig fra tobak. 

”Vi skal tage de her tal dybt alvorligt. 
Det handler om menneskeliv, og vi kan ikke 
bare se passivt til, imens børnelunger bliver 
ødelagt, og børn bliver afhængige af tobak,” 
lød det fra Mette Abildgaard.

Røgfri skoletid for alle under 18 år
Det Konservative Folkeparti har tidligere 
foreslået, at der indføres røgfri skoletid 

”Det er fuldstændig at undergrave lov-
givningen,” tilføjer Brigitte Klintskov Jerkel. 

Det er hensigten at et såkaldt proxy-
salg skal straffes med bøde. 

Færre unge vil ryge med prisstigning
Som det første parti i blå blok foreslår Det 
Konservative Folkeparti at hæve cigaret-
priserne. I dag koster en pakke cigaretter 
40 kroner – det vil partiet hæve til 60 
kroner. 

”Det handler om at gøre cigaretterne 
utilgængelige for børn. Kræftens Bekæm-
pelse opfordrer selv til, at man i første om-
gang hæver prisen til 60 kroner, og det vil 

vi gerne efterleve,” siger Brigitte Klintskov 
Jerkel. 

Dansk Sundhedsinstitut har tidligere 
lavet en undersøgelse, som estimerer, at 
20.000 danskere i aldersgruppen 16-19 år vil 
stoppe med at ryge med en sådan prisstig-
ning.

”Det her handler ikke om, at vi vil straf- 
fe nogen. Voksne mennesker er fortsat vel-
komne til at bestemme selv og ryge, som de 
vil. Det her handler om, at vi tager ansvar 
for vores børns fremtid, for de fortjener at 
leve et langt og sundt liv,” fortæller Brigitte 
Klintskov Jerkel.  

på alle landets grundskoler. Det vil sige, at 
eleverne ikke må ryge, mens de er i skole, 
uanset om de er på skolens grund eller ej. 
Det forslag vil partiet udvide, så det også 
gælder i 10. klasse, på efterskolerne, gym-
nasierne og erhvervsuddannelserne – men 
kun for de elever, der er under 18 år.

”Det her forslag er målrettet børn og 
unge. Vi må stole på, at når man er myn-
dig, så er man også gammel nok til at tage 
ansvar for sig selv,” siger undervisnings- og 

Af : Louise Uberg 

Hver dag begynder 40 danske børn og 
unge under 18 år at ryge. Ifølge Kræftens 
Bekæmpelse forventes hver tredje unge 
ryger at dø på grund af rygning, hvis de 
forsætter med at ryge som voksne.

Det skal der laves om på, lyder det fra 
Det Konservative Folkeparti. 

Derfor lancerede partiet i forbindelse 
med åbningsdebatten tre nye forslag, der 

forebyggelsesordfører Brigitte Klintskov 
Jerkel. 

Flere ungdoms- og erhvervsuddannel-
ser har allerede indført røgfri skoletid, og 
det er hensigten, at resten af landets skoler 
skal håndhæve reglen på samme vis som 
dem. De sender ikke lærerne ud efter ele-
verne, men de påtaler det, når de opdager 
det. Og hvis eleverne fortsat har svært ved 
at holde sig fra cigaretterne i skoletiden, 
afsættes der tid til samtaler og støtte, så de 
kan lære at klare en skoledag uden røg.

”Vi ved, at langt de fleste rygere begyn-
der med at ryge som mindreårige. Derfor 
tror vi på, at røgfri skoletid er et kæmpe 
skridt i den rigtige retning for at få dem til 
at holde sig fra tobakken som voksne,” siger 
Brigitte Klintskov Jerkel.

Slut med tobakskøb for mindreårige 
Det er i dag ulovligt at sælge tobak til 
børn og unge under 18 år. Til gengæld er 
det lovligt, at en myndig person køber en 
pakke cigaretter og giver den videre til en 
mindreårig. Det kaldes et såkaldt proxy-
salg. 

Det ønsker Det Konservative Folkeparti 
at lave om på. 

”Min egen lillesøster har fortalt, hvor-
dan de unge stiller sig foran kiosker og 
butikker, hvor de venter på den første og 
bedste voksne, der kommer forbi, og så får 
de vedkommende til at købe cigaretter for 
dem,” siger Mette Abildgaard. 

HJÆLP OG OMSORG, NÅR DU HAR BRUG FOR DET: 
Børnelunger skal ikke 
fyldes med tobaksrøg 

De tre rygepolitiske forslag:
•  Røgfri skoletid for alle under 18 år

•  Prisen for cigaretter hæves til 60 kroner

•  Køb af tobak på vegne af mindreårige ulovliggøres 

Fakta: 
• Fra 2013 til 2017 er der sket en stigning i andelen af unge, som 

ryger, på over 10 procent

•  Kun 9 % af danske rygere er begyndt efter 20-årsalderen

• To til fire gange så mange unge ryger på 
erhvervsuddannelserne i forhold til gymnasierne

I 2013 røg 14% af de unge.
I 2017 var det steget til 16% 

201716%

201314%

Kilde: Kræftens Bekæmpelse
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TREKLØVERREGERING: 
Jarlov i spidsen 

for ny stor bydel 
til København

holmen og Østlig Ringvej er netop projek-
ter, som er indgået i dette arbejde. Derfor 
betragter formanden for ministerudval-
get, erhvervsminister Rasmus Jarlov, også 
Lynetteholmen som et vigtigt pejlemærke 
i forhold til regeringens udspil om Hoved-
staden 2030. 

”Vi vil have Hovedstaden op i gear. 
Det her bliver den største landvinding for 
Hovedstaden i mange årtier, og det er vel 
at mærke kun første skridt. Ved årsskiftet 
kommer der meget mere, når vi fremlæg-
ger en større plan for hele hovedstaden, så 
den kan udvikle sig i de kommende årtier,” 
siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Af Filip Lauritzen 

I oktober præsenterede Hovedstadsud-
valget en helt ny bydel, Lynetteholmen, 
til København. Bydelen bliver en historisk 
udvidelse af København, som vi kender det 
i dag. Formanden for Hovedstadsudvalget 
hedder Rasmus Jarlov, og han glæder sig 
over de storstilede fremtidsplaner.

”Vi vil gøre Danmark større, og vi 
ønsker os en stærk hovedstad. Det her er 
en historisk beslutning, og det er noget, 
som jeg har drømt om i mange år,” sagde 
Rasmus Jarlov, da han sammen med Lars 
Løkke Rasmussen, Frank Jensen og Ole 
Birk Olesen løftede sløret for hele projektet 
i Statsministeriet. 

Partierne i Folketinget med undtagelse 
af Enhedslisten og Alternativet har allere-
de blåstemplet projektet. København har 
brug for et nyt og stort boligområde, og så 
har Lynetteholmen hele tre formål ifølge 
Rasmus Jarlov.

”Med Lynetteholmen skaber vi både 
boliger til 35.000 mennesker og tilsva-
rende arbejdspladser. Men vi sikrer også 
infrastrukturen med en havnetunnel 
igennem København. Og så klimasikrer vi 
byen, da Lynetteholmen vil fungere som 
en dæmning for byens havn,” fortalte 
Rasmus Jarlov.

Vigtigt pejlemærke
Lynetteholmen er starten og den første 
præsentation, man har set fra Hoved-
stadsudvalget, som arbejder på en vision 
for København fra 2030 og frem. Lynette-

Fakta om 
Lynetteholmen:
• Lynetteholmen forventes 

at huse omkring 35.000 
beboere og et tilsvarende 
antal arbejdspladser

• Bydelen anlægges som 
en ny ø på ca. 2 mio. m2 i 
forlængelse af Refshaleøen 
og Lynetten

• Byggeriet ventes at beg-
ynde omkring år 2035 og 
forventes fuldt færdigt og 
beboet omkring 2070

• Indtægterne fra byud-
viklingen skal bidrage til at 
finansiere infrastrukturen 
til området

08  09

NY BYDEL TIL KØBENHAVN
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POLITIUDSPILXXX

Af Frederik Hilstrøm

Bandekrig, terrorsikring og grænsekon-
trol. Det skorter ikke på opgaver for det 
danske politi, som da også har været sat 
under massivt pres i de forgangne år. Især 
har det lokale politi været under pres – det 
vil Søren Pape Poulsen nu lave om på.

”Politiet er ligesom mange andre 

myndigheder i Danmark kommet for langt 
væk fra borgerne. Andre vigtige opga-
ver har haft konsekvenser for borgernes 
oplevelse af politiet som nærværende og 
tryghedsskabende. Nu tager vi et kæmpe 
skridt i retning af et styrket og borgernært 
lokalt politi – blandt andet ved at tilføre 
150 ekstra betjente til det lokale politiar-
bejde,” siger partiformanden. 

Tryghed er altafgørende
Udspillet hedder Nærhed og Tryghed og 
består af 14 konkrete initiativer, som alle 
har til formål at sikre, at politiet kommer 
tættere på borgerne. 

”Det er den nære tryghed, der er al-
lervigtigst. Den tryghed, man oplever i 
hverdagen. Når man kender de lokale po-
litibetjente og ved, de er der, hvis man får 

brug for dem,” siger Søren Pape Poulsen og 
fortsætter:

”Den tillid vi danskere har til politiet, 
må vi ikke tage for givet, og det handler 
i høj grad om, at politiet skaber tryghed. 
Tryghed er simpelthen altafgørende for 
mig. Man skal kunne føle sig tryg overalt i 
Danmark – fra København til Vestjylland.” 

Hvor fokus de seneste år har været på 
at løse komplekse opgaver som terrorsik-
ring og grænseoverskridende kriminalitet, 
udtrykkes der altså nu et ønske om, at de 
små – men vigtige – opgaver i hverdagen 
opprioriteres. Det er nemlig i høj grad dem, 
som sikrer tryghed i samfundet, lyder det 
fra Søren Pape Poulsen.

Et synligt politi
Politiet skal være mere synligt i alle af-
kroge af Danmark. Sådan lyder en af mål-
sætningerne fra udspillet. Derfor handler 
en række af de 14 konkrete initiativer om 
netop det. Eksempelvis skal der flere mo-
bile politistationer på de danske veje:

”Et borgernært og tryghedsskaben-
de politi er lig med et synligt politi. Med 
initiativet om flere mobile politistationer 
understreger vi, at politiet skal ud og være 
synligt blandt borgerne. Det er politiet, der 
skal komme til borgerne – ikke omvendt,” 
siger den konservative justitsminister. 

At politiet i højere grad skal komme til 
borgerne bliver meget tydeligt med ini-

tiativet ”Bestil en betjent”. Borgere i hele 
landet skal simpelthen kunne ”bestille” 
en betjent, hvis man ønsker information, 
vejledning eller hjælp fra politiet. 

”Det kunne eksempelvis være til en 
snak om indbrudssikring eller tryg adfærd 
på internettet,” siger Søren Pape Poulsen 
og afslutter:

”Det handler helt grundlæggende om, 
at borgeren skal sættes i centrum. Nær-
heden skal tilbage – til gavn for borgerne, 
trygheden og politiet.”

POLITIUDSPIL: 
Politiet skal endnu 

tættere på borgerne 

POLITIUDSPIL
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Et forrygende Landsråd
Af Andreas Wind

Endnu et landsråd er afholdt i Det Konservative Folkeparti. 1000 
veloplagte gæster mødtes i København og Tivoli Hotel & Con-
gress Center. 160 af dem var med for første gang.

Det var en weekend fyldt op med politik. Lørdag kunne for-
mand Søren Pape indtage scenen og levere årets hovedtale – ikke 
kun for gæsterne i salen, men også for de tv-seere, der fulgte 
livetransmissionen hjemme i stuerne, og alle de der fulgte talen 
via partiets facebookside.

En tale med flere budskaber
Pape fortalte om, hvordan borgerlige reformer har været med til 
at sikre 55 milliarder til velfærd, og hvordan Det Konservative 
Folkeparti har været med til at løfte det ansvar – selvom det ikke 
altid har været populært. Formanden kunne også forsikre, at  

 
man vil fortsætte den stramme og fornuftige udlændingepolitik 
og opgøret med parallelsamfundene. Men han påpegede også, 
at udlændingedebatten trænger til nuancer, så vi ikke forhin-
drer danske virksomheder i at tiltrække kvalificeret udenlandsk  
arbejdskraft. Både respekten for loven og vores fælles værdier 
men også kampen for lavere skat og virksomheder i vækst var 
nogle af talens hovedpointer.

I et mere personligt øjeblik fortalte Pape om sin egen  
opvækst som adoptivbarn og om vigtigheden af at få en god start 
på livet. Og så fik han også slået fast, at sundhedspolitikken er  
et stort fokusområde frem mod det kommende folketingsvalg. 
Folk skal have hjælp og omsorg, når der er brug for det.

Hele landsrådstalen kan ses i sin fulde længde på Søren Pape 
Poulsens facebookside.

En overraskelse
Herefter gik Lars Løkke Rasmussen på talerstolen til salens store 
overraskelse. Den veloplagte statsminister leverede en humør-
fyldt tale, hvor han roste samarbejdet i regeringen og de resul- 
tater, der sammen er opnået.

Herefter kunne partiets andre politiske profiler indtage 
scenen en efter en og hver især sætte fokus på partiets fire valg-
temaer: Respekt for loven og vores fælles værdier, lavere skat og 
virksomheder i vækst, hjælp og omsorg, når du har brug for det 
og en god start på livet. 

Det var også i år, at Det Konservative Folkeparti blev  
demensven. Direktør for Alzheimersforeningen, Nis Peter Nis-
sen, var på scenen for at fortælle om sygdommen, og der blev 
samlet et bidrag på 16.921 kroner ind til foreningen.  

Ny spidskandidat til EP
Søndag skulle Bendt Bendtsens afløser som partiets spidskan- 
didat til Europa-Parlamentet findes. Valget faldt på Pernille 
Weiss, der har sin politiske erfaring fra sin tid som amtsråds-
politiker. Herefter kunne den nye spidskandidat præsentere sit 
stærke hold af medkandidater til EP-valget næste år.

Søndagen gik også med drøftelser af indstillingerne til par-
tiets politiske program. Mange greb muligheden for at få ordet, 
og vanen tro blev der debatteret på livet løs, inden Søren Pape 
rundede dette års konservative landsråd af.

LANDSRÅD 2018LANDSRÅD 2018

12  13
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LANDSRÅD 2018

Af Louise Uberg  

Festmiddagen var lejfig, komikeren var fra 
O’ense, og på scenens storskærm rullede 
billeder forbi af det fynske landskab.

Landsrådsfesten var svøbt ind i Fyn 
– til ære for Bendt Bendtsen, der om lør-
dagen holdt sin karrieres sidste landsråds-
tale, inden han stopper i politik til foråret.

”Jeg blev både overrasket og personligt 
rørt. Det er så flot et farvel, partiet har 
givet mig,” fortalte Bendt Bendtsen dagen 
efter festen.

Den fynske politiker vidste ikke, hvad 
der var i vente, da han blev kaldt op på sce-
nen, samtidig med at en flok medlemmer 
fra Konservativ Ungdom løb jublende op 
bag ham med skilte: 
”Tak Bendt” og ”Simply the Bendt” stod der.

”Det er vemodigt at tænke på, at nu slutter 
det. Det her parti har givet mig så ufat-
teligt meget, og jeg håber bare, jeg også 
har givet dem det, jeg kunne,” lød det fra 
Bendt Bendtsen. 

Hilsen fra kollegaerne
Hele salen sang med på melodien til Man-
dalay med en omskrevet tekst om Bendt 
Bendtsen, og en video med hilsner fra nu-
værende og tidligere politiske kollegaer fra 
både ind- og udland blev vist for gæsterne.

”Nu stopper du og skal hjem til alle de 
dyr, der har fået lov til at løbe frit omkring, 
mens du har gået dernede, og dine jagtvå-
ben har stået ubrugt i skabet derhjemme,” 
lød det fra Uffe Ellemann-Jensen. 

”Du er et retskaffent og troværdigt 
menneske. Man kan altid regne med, at en 

aftale er en aftale,” sagde Anders Fogh, der 
blev bakket op af en anden forhenværende 
statsminister: 

”Jeg er glad for, at du har tilbragt så 
meget energi og investeret så meget af 
dig selv i Europa, som er så vigtig for os,” 
sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Bendt Bendtsen stopper efter 30 år i 
politik for at prioritere familien. Han lover 
dog, at det ikke er sidste gang vi har set 
ham til landsrådet.

”Jeg har holdt hovedtalen i 10 år. Nu 
er tiden inde til, at der kommer en yngre 
generation på. Jeg tror, jeg har holdt min 
allersidste landsrådstale - men så skal I 
også opføre jer ordentligt,” sagde Bendt 
Bendtsen. 

Civilsamfundet og frivillighed har altid 
været konservativ hjerteblod. For vi men-
nesker har brug for hinanden, og i et stærkt 
samfund, er det ikke altid staten, der løser 
alle opgaver. Derfor er det også et politisk 
mål for Det Konservative Folkeparti, at 
styrke frivilligheden og civilsamfundet.

Hvert år uddeler Det Konservative Fol-
keparti samfundsprisen til deres Lands-
råds – en pris, der går til organisation, 
der gør et vigtigt stykke arbejde blandt 
borgere, der har brug for hjælp. 

I år gik prisen til Søndagskaffe i Viborg. 
Søndagskaffe er et projekt af frivillige, der  
hver måned inviterer til fællesskab i pri-
vate hjem for ældre, der måtte opleve en-
somhed i hverdagen. Her drikker de kaffer 
sig og hygger sig i godt selskab. 

Udover prisen kunne Søndagskaffe i 
Viborg også modtage en indsamlet gave 
fra landsrådsdeltagerne på 11.470 kroner. 

TAK BENDT

Kaffeklub vandt Samfundsprisen

EP-holdet

Så er holdet sat. Kandidaterne til næste 
års valg til Europa-Parlamentet er fundet 
– og sikke et hold. Sammen skal de ud og 
fortælle danskerne, hvorfor EU-politik er 

vigtigt, og hvorfor de skal stemme konser-
vativt. Men de har brug for hjælp. Tag ger-
ne fat i en kandidat, hvis du vil hjælpe til 
med forberedelserne til valgkampen i maj. 

Du kan finde flere oplysninger på partiets 
hjemmeside: 
www.konservative.dk

Vidste du?Sidste år modtog SAND samfundsprisen – en orga-nisation, der sørger for støtte 
og medmenneskelighed til hjemløse borgere
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NYT KLIMAUDSPIL EU-KONFERENCE

NYT KLIMAUDSPIL:  
Der skal skub i den 
grønne omstilling 

”Sammen om en grønnere fremtid”. Sådan 
lyder titlen på det klimaudspil, regeringen 
præsenterede tilbage i starten af oktober. 
Og netop en grønnere fremtid er det klare 
mål med udspillet – det skal nemlig sikre, 
at Danmark formår at leve op til EU’s kli-
mamål for 2030. 

Det kræver, at der kommer skub i den 
grønne omstilling. Hvordan der helt kon-
kret skal komme det, er klimaudspillet 
regeringens bud på. 

Renere transport – i byen og på landet
Transportområdet er et af udspillets klare 
fokusområder, og derfor berører en stor 
del af de konkrete initiativer netop dette 
område. Det mest markante går ud på, at 
det skal være slut med at sælge nye ben-
zin- og dieselbiler i 2030. 

Det er et konservativt forslag, som 
politisk ordfører Anders Johansson glæder 
sig over er blevet regeringens politik.

”Vi har et mål om, at Danmark i 2050 
skal være et lavemissionssamfund. For at 
det kan lade sig gøre, er der brug for en 
stærk grøn omstilling på transportområ-
det. Derfor glæder det mig, at det er lykke-
des at få skrevet ind i udspillet, at vi i 2030 
skal have stoppet salget af nye diesel- og 
benzinbiler,” siger politisk ordfører Anders 
Johansson.

Mai Mercado var en af de ministre, der 
deltog i præsentationen af klimaudspillet.

”Klimaet er konservativt hjerteblod. Vi 
tror på generationskontrakten, og derfor 
er jeg stolt over det klimaudspil, vi har 
fremlagt,” siger hun og fremhæver et an-
det konkret konservativt initiativ:

”Vi skal gøre det mere attraktivt at 
vælge grønne biler som firmabiler, og 
derfor vil vi indføre lavere beskatning på 
elfirmabiler. Det skal simpelthen være 
billigere at vælge en grøn firmabil.” 

Sammen med andre lande
Når regeringen kalder udspillet ”Sammen 

om en grønnere fremtid”, skal det for-
stås ganske bogstaveligt. Dels ligger der 
en forventning om, at danskerne træder 
sammen og tager ansvar for vores fælles 
klode, men det er i høj grad også et udtryk 
for, at Danmark alene ikke kan gøre den 
store forskel. Vi er nødt til at få andre lande 
med.

”Klimaudfordringen er et globalt 
problem, og det er selvfølgelig utopi at 
tro, at vi kan løse problemet alene. Men vi 
kan fortsætte med at være foregangsland. 
Når vi sætter nye standarder for klima og 
miljø, så inspirerer vi andre til handling. 
På den måde kan vi være med til at præge 
udviklingen i Europa og i hele verden,” 
afslutter Anders Johansson. 

Foruden transportområdet vil regerin-
gen – med de i alt 38 initiativer – sætte 
ind på landbrugsområdet og inden for 
skibsfart, boliger og erhverv. Klima- og 
energiforskningen skal også styrkes, så 
kursen kan sættes mod et CO2-neutralt 
samfund i 2050. 

Af Frederik Hilstrøm

EU-konference om 
Brexit og frihandel

Eksempler på konkrete initiativer: 
• Stop for salg af nye benzin-  

og dieselbiler i 2030
• Lavere beskatning på  

klimavenlige firmabiler
• Forskning i elbilers samspil  

med energisystemet
• Benzin og diesel ud af taxidriften
• Klimavenlig asfalt
• Slut med udledning af CO2  

og luftforurening fra busser  
i byerne fra 2030.
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Anders Ladefoged, underdirek-
tør i Dansk Industri, fortalte om, 
hvilken betydning brexit kan få 
for dansk erhvervsliv. Dansk In-
dustri arbejder blandt andet for 
et stærkere og bedre nærmarked 
for danske virksomheder og mere 
global samhandel og mindre pro-
tektionisme. 

Ordstyrer ved arrangementet var  
Det Konservative Folkepartis spids-
kandidat til Europa-Parlaments-
valget Pernille Weiss. 

Peter Thagesen, underdirektør i 
Dansk Industri, talte om protek-
tionisme og Donald Trumps han-
dels-krige. Blandt landmænd og 
virksomhedsejere er der stor util-
fredshed med Trumps straftold, 
som gør det dyrere at producere.

Den britiske ambassadør Dominic 
Schroeder talte om brexit-forhand-
lingerne, og hvilke konsekvenser 
en aftale eller en no-deal kan få for 
briterne og for europæerne.

Anne H. Steffensen, som er ad-
ministrerende direktør for Danske 
Rederier, fortalte i sit oplæg om 
Danmarks særlige plads som ver-
dens sjettestørste søfartsnation 
med verdens 12. største skibs- 
register. 

Af Ida House 

Den 13. oktober havde det Konservative 
Folkeparti arrangeret en EU-konfe-
rence i samarbejde med EU-Nævnet. 
Temaet for konferencen var brexit og 
frihandel. 

Blandt talerne var partiets EU-ord-
fører, Merete Scheelsbeck, den britiske 
ambassadør Dominic Schroeder, un-
derdirektør i Dansk Industri Anders 
Ladefoged, underdirektør i Dansk 
Industri Peter Thagesen, og admini-
strerende direktør for Danske Rederier 
Anne H. Steffensen.



 JONAS WÜRTZ MIDTGÅRD, 
GRISEPRODUCENT
SATTRUP KL. 22:19

* Dansk grisekød er meget værdsat i Japan på grund af den høje kvalitet.
  MR. KAZUA WATANABE, DIREKTØR, MARBEST TRADING, MARUDAI FOOD CO., JAPAN

NOGET AF DET BEDSTE I VERDEN

NYT KLIMAUDSPIL
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POLITIDIMISISON 

Sjældent har antallet af dimittender 
været så stort – hele 295 betjente og kadet-
ter blev færdiguddannet.

”Jeg nyder det, når jeg står og taler og 
har udsigt over alle de mange nye betjente, 
som skal gøre Danmark tryggere. Det er bare 
en fornøjelse,” fortalte Søren Pape Poulsen.

Normalt foregår dimissionerne på Poli-
tiskolen. Men på grund af de ekstraordinært 
mange betjente og deres familier, var de 
nødt til at rykke til større lokaler i Glostrup 
Hallen.

”Det er et resultat af, at vi optager langt 
flere politielever. Vi kommer til på fire år at 

optage op mod 2800, og det gør, at vi hæver 
antallet af betjente med netto 600. Det er 
vigtigt for trygheden i Danmark, og jeg er 
så glad og stolt, når jeg står og kigger på de 
her unge mænd og kvinder, som er klar til at 
gå ud og sikre vores alles tryghed,” fortalte 
Søren Pape Poulsen.

Foruden Søren Pape Poulsen holdt også 
rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg tale for 
de nye betjente, der startede i tjeneste alle-
rede dagen efter dimissionen. 

Nyudklækkede politibetjente fyldte hallen 
fra ende til anden. På tilskuerrækkerne sad 
kærester, forældre, søskende og børn og så 
til, mens der blev delt eksamensbeviser og 
håndtryk ud i stribevis. 

Den 31. oktober deltog Søren Pape Poul-
sen ved Politiskolens dimission, og selvom 
det var niende gang, at han var med, så var 
dette arrangement alligevel helt speciel.

”Det er ikke bare rørende – det er hi-
storisk,” lød det fra Søren Pape Poulsen, der 
skulle holde tale for de fremmødte. 

Historisk mange 
dimitterede fra 

Politiskolen

Der var stille på den brostensbelagte plads 
ved Kastellet i København. Solen skinnede, 
mens tre rækker af soldater, der netop var 
vendt hjem fra missioner rundt om i ver-
den, så lige frem på Naser Khader.

”Ærede soldater. Velkommen hjem. Da 
jeg blev bedt om at holde tale for jer i dag, 
blev jeg meget glad,” indledte han sin tale. 

Det var den 5. september – officiel 
flagdag for Danmarks udsendte. Her holdt 
Naser Khader sin første officielle tale som 
forsvarsordfører og formand for forsvars-
udvalget, efter han overtog posten, da 
Rasmus Jarlov blev erhvervsminister.

”Jeg ved om nogen, hvad krig og 
ustabilitet koster. Min familie i Syrien har 
betalt en meget høj pris. Vore soldater er 
langt fra deres familier i ukendte og ofte 
farlige omgivelser. Det er hårdt, og derfor 
er det vigtigt, at vi minder dem om, at 
deres arbejde er højt værdsat,” fortæller 
Naser Khader.

70 år siden de første drog af sted
Flagdagen blev første gang afholdt i 2008, 
og derfor fyldte dagen for første gang 
rundt i år. De seneste 10 år er flaget blevet 
hejst, og rundt om i landet har der hvert år 
været taler, optog og andre arrangementer 
til ære for de danske veteraner. 

”Flagdagen er en vigtig mærkedag, 
som vi skal holde fast i. Når vi hejser 
Dannebrog og marcherer gennem gaderne 
for de udsendtes skyld, så kan de se, at vi 
påskønner det, de har været ude og lave. 
Det tror jeg på betyder meget,” fortæller 
Naser Khader.

Foruden at være 10-året for flagdagen, 
markerer 2018 også 70-året for, hvornår 
Danmark for første gang bidrog med sol-
dater på internationale missioner. Ifølge 
FN har 50.000 danske soldater været ud-
sendt på mission siden 1948. 

I dag har Danmark fortsat soldater 
udsendt i blandt andet Afghanistan, Irak, 
Kosovo og Estland. 

10 års jubilæum for 
flagdag i Danmark

Af Louise Uberg

Af Louise Uberg

FLAGDAG
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Mette Abildgaard 
åbnede Folketinget med 

16 dage til termin

Den 4. oktober 2018 talte politisk ordfører 
og gruppeformand Mette Abildgaard for 
sidste gang fra Folketingets talerstol for en 
stund. Det er nemlig blevet tid til en pause 
fra Christiansborg og politik – til fordel for 
søvnløse nætter, bleskift og samvær med 
den lille ny.

Men inden da var der en tale til Folke-
tingets åbningsdebat, der skulle fuldføres. 
Med den nærmest kendetegnende balance 
af humor og politisk indhold leverede Met-
te Abildgaard – vanen tro – en af de mest 
personlige og kommentatorroste taler på 
dagen.

Med et glimt i øjet og en gennemgå-
ende reference til den forestående fødsel 
kredsede talen om Det Konservative Fol-
kepartis fire mærkesager: En god start på 
livet, Hjælp og omsorg, når du har brug for 

HØJGRAVID PÅ TALERSTOLEN

det, Lavere skat og virksomheder i vækst 
samt Respekt for loven og vores fælles 
værdier. 

Røgfri skoletid
Talen blev imidlertid også brugt som an-
ledning til at præsentere et helt konkret 
forslag; nemlig røgfri skoletid over hele 
landet. Både i folkeskoler, men også på 
efterskoler, ungdomsuddannelser og er-
hvervsskoler – for alle elever under 18 år. 
Derudover lægger folketingsgruppen op 
til, at prisen på en pakke cigaretter hæves 
til 60 kroner.

”Jeg vil gøre alt i verden for at undgå, at 
min datter nogensinde kommer til at ryge. 
Sådan tror jeg, at de fleste forældre har det, 
og alligevel starter 40 børn og unge med at 
ryge hver evig eneste dag. Otte procent af 
de børn der fødes i år, vil ende med at dø af 
rygning. Det hverken kan eller skal vi bare 

acceptere,” begrundede Mette Abildgaard 
blandt andet forslaget med. 

Opgør med arveskatten
Der blev også tid til at lufte en af Det Kon-
servative Folkepartis hovedprioriteter op 
til valget. Det kan efterhånden ikke være 
gået nogens næse forbi, at arveafgiften er 
en konservativ kæphest. Mette Abildgaard 
var da også klar i spyttet:

”Vi mener, at arveafgiften helt skal 
afskaffes. For når borgerne ser deres mor 
eller far blive lagt i graven, så skal poli-
tikere ikke se en skattekiste. Hårdttjente 
penge skal blive i borgernes lommer, når 
man allerede har betalt skat af dem én 
gang”, lød det.

Mette Abildgaard blev på sin første 
barselsdag, den 8. oktober 2018 – kun fire 
dage efter talen – mor til en velskabt pige. 

Den konservative 
valgplakats anatomi
Valgkampen nærmer sig, og folketingskandidaterne er allerede i fuld gang med at forberede sig. 

En af de helt væsentlige ting at have på plads, inden statsministeren kalder til kamp, er selvfølgelig valgplakaten. 
Men hvad skal man egentlig huske, når man designer en valgplakat? Se tjeklisten fra 

Det Konservative Folkepartis kampagnekontor her

JOHANSSON
Københavns Konservative Vælgerforening, David Brian Stuhr Madsen, Siciliensgade 13, 1. Tv. 2300 København S, Tlf: 25383406, david-madsen@hotmail.com

Anders

Folketingsmedlem, Det Konservative Folkeparti

Fjern arveafgiften

Af Frederik Hilstrøm

1. Baggrund: 
Vi anbefaler vores kandidater at få taget et foto med en naturlig, grøn baggrund. Det er dejligt konservativt og giver 
ro og perspektiv til billedet. Nogle kandidater får dog taget billedet i et studie og vælger i stedet at sætte en af vores 

flotte, grønne standardbaggrunde på.

2. Kandidatfoto: 
Altid farvefoto med fokus på 
øjnene og gerne med et ægte og 
imødekommende smil! Billedet er 
i nogle tilfælde afgørende for om 
vælgerne tror på, at kandidaten 
er kompetent og troværdig. Det 
er Anders uden tvivl!

7. Budskab: 
Et kort og klart budskab kan 

være en god måde at skille sig 
ud i mængden af kandidater. Det 

er en fordel, hvis budskabet er 
målbart, som her. Anders vil ger-
ne måles på, om det lykkes ham 

at fjerne arveafgiften eller ej.
3. Logo: 
Det store “kryds ved C”-valglogo er 
tydeligt at se på afstand.

4. Kandidatens navn: 
Her er plakaten vist med kandidat-
navnet på to linjer. Der findes også 
en skabelon til kandidater med kor-
te navne, der sagtens kan stå på én 

linje (fx “Søren Pape”).

5. Partiet: 
Ikke alle ved, hvad bogstavet “C” repræsenterer, 

så det er vigtigt at have partinavnet med. 

6. Ansvarlig: 
Det går nogle gange lidt stærkt 

med at hænge plakater op. Nogle 
gange er det frivillige, som aldrig 

har prøvet det før og nogle gange 
kommer en storm på tværs. Derfor 

sker det desværre en gang i mel-
lem, at en konservativ plakat hæn-
ger forkert eller måske endda fal-

der ned. I de tilfælde er det vigtigt, 
at de lokale myndigheder både kan 

se, hvem der er juridisk ansvarlig 
(typisk vælgerforeningen), og hvem 

der er ansvarlig for det praktiske 
(typisk en kampagneleder, vælger-

foreningsformand eller et besty-
relsesmedlem). Derfor skal der stå 

kontaktoplysninger i bunden.

8. Huller: 
Der er i alt 8 huller i en valg-

plakat, så den kan hænges godt 
fast på en lygtepæl eller et hegn.

ÅBNINGSDEBAT FOLKETINGSVALG 
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STØT TEAM PAPE

Team Pape blev lanceret i juni, og i skriven-
de stund er der mere end 1200 medlemmer 
af Team Pape-gruppen på Facebook. 
Men der er plads til mange flere - og ikke 
kun medlemmer af Det Konservative Fol-
keparti. Team Pape er for alle, der godt kan 
lide Søren og ønsker at lære ham bedre at 

kende, se hyggelige videoer og billeder og 
støtte op om ham. Det er et fællesskab, 
hvor vi kan dele gode, positive hændelser 
og begivenheder både med og uden Søren. 
For Søren er mere end den toppolitiker, vi 
ser i fjernsynet. Og dén person skal dan-
skerne lære at kende.

Skal du være med i Team Pape? Her er der 
plads til alle – jo flere jo bedre! Team Pape 
er et fællesskab omkring vores formand 
for Det Konservative Folkeparti, Søren 
Pape Poulsen. Her får du lov til at komme 
med bag kulisserne og lære justitsmini-
steren bedre at kende. 

teampape.dk

Kom med i

Hvad sker der i

BLIV EN DEL AF TEAM PAPE FORDI...

• Du gerne vil bakke op om Søren Pape

• Du gerne vil lære Søren Pape bedre at kende

• Du gerne vil opleve Søren Papes valg kampagne i fællesskab med andre

HVORDAN?Bliv en del af Team Pape på 
teampape.dk og bliv en del 

af Team Pape-gruppen på Facebook24 

Pape havde besøg af unge journalister på sit kontor 
i justitsministeriet. Team Pape var selvfølgelig på pletten.

I kan glæde jer til en masse flere Team Pape-videoer i 
fremtiden. Her er vi med ham hjemme i hans lejlighed i Viborg.

Vores formand er vellidt af sine politiske kolleger. 
Her har  Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen 
taget sin datter Ingrid med til møde hos justitsministeren.

Interessen for at møde Pape er stor! I en video opfordrede 
han til, at man fortalte hvor i landet, man boede. Et døgn efter 
havde mere end 250 mennesker svaret ham.

Det fik stor opmærksomhed, da Pape fik besøg af 
hunden Ludvig. Opslaget fik over 30 kommentarer fra 
medlemmer af Team Pape, der også gerne ville dele 
billeder af deres hunde.
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En folketingspolitiker ses her i karret. Hvem, mon?
En borgmester ses her i 
"forklædning". Hvem, mon?

Dit svar indsendes til enten Det Konservative Folkeparti, 
Christiansborg, 1240 København K eller 
ph@konservative.dk inden den 1. februar. 
Husk at skrive dine kontaktoplysninger.

Folkemøde 2019 
13.-16. juni 
i Allinge 
Kom og besøg Det Konservative Folkepartis telt i Al-
linge på Bornholm ved næste års folkemøde. Her kan 
du møde de konservative politikere ansigt til ansigt og 
stille dem spørgsmål om alt mellem himmel og jord. 
Du kan også tage plads på tilskuerrækkerne med en 
kop konservativ kaffe og lytte med, når vi afholder 
spændende debatter med både vores egne og andre 
politikere samt relevante meningsdannere.

Landsråd 2019
28.-29. september 
i Herning 
Næste års landsråd afholdes i Herning, hvor der som 
altid er mulighed for at møde konservative medlem-
mer fra hele landet. Her skal vi lytte til politiske taler 
og debatter, og så skal vi nyde god mad og hinandens 
selskab. 

Vi glæder os til at se jer!
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Svaret på sidste krydsord var: REGERINGSPARTIER
Vi sender en bog til Daniel Madie fra Randers og 
lakridser til Sonja fra Vallensbæk og Niels fra Viby. 

Sæt

i kalenderen



Humøret er i top

Her på bagsiden får I som altid en hilsen fra gruppeformanden. 
Denne gang har jeg fået fornøjelsen af at fortælle lidt om folke-
tingsgruppens arbejde som vikarierende gruppeformand. 
Mette Abildgaard blev mor til lille Esther Marie i starten af 
oktober, og siden da har jeg styret vores gruppemøder. 

Vi afholder gruppemøder tre gange om ugen i partiets gruppe-
værelse. Her gennemgår vi sagerne i salen, diskuterer politiske 
udmeldinger og drøfter vores holdning til forskellige aktuelle 
emner. Humøret er i top og stemningen i gruppen høj, hvilket er 
utrolig vigtigt, når alle har lange dage med mange møder.

En arbejdsdag i Folketinget går ofte fra tidlig morgen til sen aften. 
De mange politiske ordførerskaber, som vi har hver især, er om-
fangsrige og tidskrævende. Det kan være en stor mundfuld for 
selv en garvet politiker, og jeg vil gerne benytte muligheden her 
til at rose Erik Lund, der som barselsvikar for Mette Abildgaard 
lynhurtigt er kommet godt ind i sine mange nye sager på beskæf-
tigelses-, grundlovs-, klima-, miljø- og sundhedsområdet, som han 
er ordfører for.

Det er heldigvis ikke kun tunge sager og papirarbejde det 
hele. Det har Erik Lund også fundet ud af, da han og resten 
af folketingsgruppen den 24. oktober deltog i hofbal, hvor 
Hendes Majestæt Dronningen traditionen tro havde inviteret 
til aftenselskab. En fest, der kun afholdes en gang i hver valg-
periode. Jeg kan godt sige uden at overdrive, at det var en 
kæmpe oplevelse for os alle sammen, da vi hver især fik lov til 
at hilse personligt på hele Danmarks dronning.

I de sidste par numre har 
vi nævnt det kommende 
folketingsvalg, og denne bagside 
bliver ingen undtagelse. Selvfølgelig 
fylder det kommende folketingsvalg 
meget i øjeblikket. Ingen ved med sikkerhed, 
hvornår det kommer, bortset fra at det bliver senest i 
juni næste år. Mit gæt er ligeså godt som dit, men når jeg bliver 
spurgt, plejer jeg at svare 12. marts.  

Men vi skal naturligvis være klar, uanset om det bliver før 
eller efter den 12. marts. Kampagnearbejdet er i fuld gang, 
valgkampsplanerne er lagt, og vi glæder os til et vigtigt og 
spændende valg. Det er nemlig nu, vi skal skabe fremgang for 
partiet. Jeg er overbevist om, at det nok skal lykkes, men vi får 
brug for al den hjælp, vi kan få. Derfor håber jeg, at mange 
af Jer vil tage aktivt del i valgkampen og hjælpe vores dygtige 
folketingskandidater rundt omkring i hele landet. Vi har brug for 
alle gode kræfter, så partiet får det stærkest mulige afsæt for 
valget og fremtiden. 

Vi skal være klar til valg, men indtil statsministeren trykker på 
knappen, arbejder vi naturligvis videre med at skabe konservative 
resultater her i Folketinget og i regeringen. Konservative 
resultater til gavn for dig og for Danmark.


