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Katarina Ammitzbøll var på en smuk vandretur i Frankrig. Pludselig
skred hendes støvle, og det kostede en brækket ankel. Men
medierne sover som bekendt aldrig, og derfor stillede Ammitzbøll
naturligvis op til interview om uddannelsespolitik på TV 2 News
morgenen efter sin hjemkomst.

Flere kvinder end mænd stemte konservativt ved folketingsvalget
i juni. 51,3 procent af partiets vælgere var nemlig kvindelige,
viser ny valgforskning. Samtidig stemte mere end dobbelt så mange
kvinder på Det Konservative Folkeparti ved folketingsvalget i 2019
sammenlignet med 2015.
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Folkeflokken, der er søsterparti til Det Konservative Folkeparti
herhjemme, blev den helt store vinder, da Færøerne afholdt lagtingsvalg
i august. Partiet gik fra 18,9 procent af stemmerne i 2015 til 24,5
procent ved dette valg. Folkeflokken vandt dermed to mandater og
har nu otte i alt.

Efter valget har partiet fået nyt gruppeværelse, som nu står klar
til brug. Gruppeværelset, der før var orange, er malet i grønne,
konservative farver og mangler kun lidt kunst på væggene. Både
politikere og ansatte bruger værelset flittigt til politiske diskussioner
og sociale arrangementer.

Efter 22 år i lokalpolitik har Orla Østerby besluttet at give stafetten
videre. Han er nemlig trådt ud af kommunalbestyrelsen i Lemvig
Kommune og har overladt pladsen til Jens Lønberg. Østerby
forsætter sit politiske virke i Folketinget. Partiet siger tak for mange
års lokal tjeneste.

Dansk statsborgerskab er en gave. Derfor ønskede Det
Konservative Folkeparti de 450 nye statsborgere tillykke med at
have gjort sig fortjent til et dansk pas. Statsborgerskabsdagen bød
på udfordrende quiz, danseindslag med H.C. Andersens eventyr og
fællessang af nationalhymnen.
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VI SKAL HAVE
FOKUS PÅ
FÆLLESMÆNGDEN

Hver og ét af vores medlemmer
er værdsat, og det glæder mig, at
Det Konservative Folkeparti
kan favne bredt. Vi kan stå sammen
om et konservativt Danmark.
4

Intet er lettere end at se forskellighederne. I
den borgerlige lejr har det været en kedelig
tendens den seneste tid. Det startede med, at
Venstre forlod os dagen før valget. Siden er andre stået fast på ultimative krav, som ikke kan
eller bør indfries. Det er altså ikke fremmende
for samarbejdet.
Men nu er der en ny formand i Venstre, og
det, håber jeg, kan blive en frisk start. Det er
mit klare budskab til Venstres nye formand og
de andre borgerlige partiledere, at vi nu skal
fokusere på de ting, der samler os, i stedet
for dem, der skiller os. Den borgerlige fællesmængde, om man vil.
For det er helt afgørende, at vi finder
sammen og kæmper for borgerlig politik.
Bliver regeringen og støttepartiernes såkaldte

forståelsespapir til virkelighed, får det
store konsekvenser for helt almindelige
danskere, og det er ikke et spørgsmål, om
skatten vil stige, men hvor meget.
Tag bare de familieejede virksomheder, hvor regeringen har bebudet en tredobling af skatten. Det bliver dyrt. Ikke
bare for familien, der ejer virksomheden,
men også for alle de medarbejdere, som
risikerer at miste jobbet, fordi der skal
samles penge til at betale en urimeligt
høj skattebillet.
Selvom vi i den borgerlige lejr skal
finde den politiske fællesmængde, er
vi naturligvis stadig forskellige partier.
Partier, der hver især har sine mærkesager, og som skal have plads til at søge

indflydelsen i opposition.
Derfor taler jeg heller ikke om, at
vi i fællesskab skal definere et samlet
borgerligt projekt, hvor alt er aftalt i
regneark inden et valg. Men vi skal love
hinanden, og danskerne skal tro på, at
vi vil samarbejdet. Det har de formået på
den anden side af midten - deres mange
uenigheder til trods.
Men nok om den parlamentariske
situation for nu. For der er bestemt også
ting, der glæder mig i øjeblikket, og som
jeg gerne vil fremhæve. Siden valget har
vores parti nemlig fået over 1.100 nye
medlemmer og samtidig formået at holde på næsten alle dem, der var medlem i
forvejen.

Vores medlemmer kommer i mange
afskygninger, som du kan læse om på
næste side. Her kan du møde 91-årige Lis,
der har været medlem af partiet siden
1946, og 24-årige Malou-Cheanne, som
meldte sig ind under valgkampen. Trods
aldersforskellen har de to den konservative ånd tilfælles.
Hver og ét af vores medlemmer er
værdsat, og det glæder mig, at Det Konservative Folkeparti kan favne bredt.
Vi kan stå sammen om et konservativt
Danmark. Nu mangler vi bare, at partierne til højre for midten kan stå sammen
om et borgerligt.
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MED DEN
KONSERVATIVE
ÅND TILFÆLLES
På en villavej beliggende i Brønshøj har
91-årige Lis Valin Søkvist netop kronet eftermiddagens kaffebord med wienerstang
og marcipanbrød, da ringeklokken lyder.
Gæsten, som venter ude foran hendes
gulstenede parcelhus, er den 67 år yngre
partifælle Malou-Cheanne Ananiassen.
Grunden til, at Politisk Horisont
sætter de to kvinder stævne denne lune
septemberonsdag, er udviklingen i Det
Konservative Folkepartis medlemstal.
Siden folketingsvalget har partiet både
formået at holde på sine medlemmer og
tiltrække lidt over 1.100 nye af slagsen.
Hvorfor mon?
Lis Valin Søkvist og Malou-Cheanne
Ananiassen repræsenterer begge tendenser. Dagens vært har været medlem

Ananiassen fra at melde sig ind. Adspurgt,
hvad reaktionen i hendes omgangskreds
var på den beslutning, svarer hun:
”Mine venner og medstuderende blev
ikke overraskede, da jeg fortalte, at jeg
havde meldt mig ind. Af dem, jeg kender,
er der ikke så mange, som er i tvivl om, at
jeg er konservativ. Min mor var faktisk ret
stolt. Hun sagde, at det var det rigtige at
gøre for mig,” beretter Malou-Cheanne.
Hun tager en slurk kaffe af Royal
Copenhagen-kruset og gengælder smilet
fra den ligesindede samtalepartner, Lis,
der har ladet sig rekruttere på en lidt anden
måde. For hun var ikke alene om at beslutte
sig for konservativt medlemskab, dengang
hun meldte sig ind for 73 år siden:
”Da jeg fyldte 18 år, sagde min far til

Københavns
borgerrepræsentation og været
underviser for Dansk
Arbejdsgiverforening i
folkeskolen - for det
er her, jeg har kunnet gøre en forskel.
Derfor hjælper jeg
og er også stadig
medlem af partiet,” siger hun.

af partiet siden 1946. For hendes gæst er
medlemskabet stadig nyt, da hun meldte
sig ind under valgkampen. Netop valgkampen var faktisk årsag til hendes indmeldelse:
”Jeg er politisk interesseret og har
altid vidst, hvem jeg vil stemme på. I valgkampen blev jeg så opslugt af det hele, at
jeg besluttede mig for at melde mig ind. Nu
er det nu, tænkte jeg. Søren Pape stod for
en ordentlighed, som jeg gerne vil støtte,”
fortæller Malou-Cheanne Ananiassen.

mig, at det var på tide, at jeg blev konservativ. Min far var fabrikant med egen
virksomhed og selv konservativ. Hans
opfordring havde jeg det glimrende med. I
begyndelsen var jeg ikke særligt aktiv, men
det er jeg blevet senere hen,” fortæller hun.

smiler hun og får et anerkendende nik fra
Lis. Hun har dog gjort sig nogle tanker om,
hvad hun håber på at få ud af sit medlemskab:
”Jeg vil rigtig gerne lære noget og
være mere med i partiet. Jeg må se tiden
an, men det kræver jo ikke noget af mig at
være medlem, og jeg kan selv bestemme,
hvor meget jeg ligger i det. Så derfor tænker jeg også, at jeg ingen undskyldning har
for ikke at være medlem,” fortæller hun.
Men hun får ikke brug for undskyldninger, forsikrer Lis Valin Søkvist. For det
er meget givende at være medlem, både
politisk og socialt. Selvom den enes hår
er gråt og den andens blåt, har de to, som
giver hinanden et håndtryk og siger tak
for i dag, jo den konservative ånd tilfælles.

Konservativ far
Danske partier har under ét blødt medlemmer i mange år. I dag er fire procent
af danskerne medlem af et parti. Men det
holdt altså ikke 24-årige Malou-Cheanne
6

Gør en forskel
Lis Valin Søkvist har nemlig i utallige år
uddelt pjecer og hængt i Brønshøj og Vanløses lygtepæle for at sætte plakater op - også
under den seneste valgkamp. Og det gør hun
gerne igen. Mange elsker jo at tage billeder
af hende, når hun laver kampagnearbejde.
Det kan man se på Facebook, ler hun.
”For mig betyder det at være konservativ, at man hjælper, hvor man kan. Jeg har
siddet i skolebestyrelser, menighedsråd,

Ingen undskyldning
Om
Malou-Cheanne
Ananiassen vil deltage i
kampagnearbejde eller stille op
til noget, ved hun ikke endnu. Der
skal også være tid til studie og arbejde,

TRE ÅRSAGER TIL MEDLEMSFREMGANG:
Ifølge Karina Kosiara-Pedersen, som er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet
og forsker i partimedlemskab, er der tre mulige årsager til den konservative medlemsfremgang:

1

Valgkampe fungerer ofte som
rekrutteringskampagner for partierne.
Her er et partis politik typisk mere
synlig. Samtidig har den politik, som Det
Konservative Folkeparti kommunikerede
under valgkampen, formået at appellere
til flere vælgere og dermed også nye
medlemmer.

2

Folk reagerer ikke kun på det parti,
som de stemmer på, men også andre
partier. Derfor er det ikke utænkeligt,
at folk melder sig ind i Det Konservative
Folkeparti, fordi de gerne vil gøre
modstand mod andre partier såsom
Stram Kurs og være en del af et
”ordentligt” borgerligt parti.

3

Søren Pape har ændret det
konservative image. Han scorer højt i
sympatiundersøgelser hos vælgerne. Det
vidner om en bredere appel hos vælgerne
og potentielle medlemmer. Personer
såsom partiformænd kan klart have en
betydning, når folk beslutter, om de vil
melde sig ind i et parti.
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KULTURPOLITIK

En fire meter høj flamingo-skulptur af
Dronning Margrethe. Sådan et værk har
den erklærede konservative designer Jim
Lyngvild kreeret. Busten af majestæten er
med til at minde om kulturens værdi for
samfundet og Danmark, mener Birgitte
Bergman, ny konservativ ordfører på området. Den skal vi huske at påskønne:
”Vi er blandt de ældste monarkier
i verden. Og dronningen er for mig en
samlingsfigur, som vi kan spejle os i. Hun
fortæller os noget om, hvad vi som folk og
nation er rundet af. Den historie skal udbredes, og det kan et værk som Lyngvilds
være med til. Vi taler for lidt om kultur.
Den skal tilbage på dagsordenen,” siger
hun.
Grænsen nået
Derfor vil Bergman arbejde for, at omprioriteringsbidraget på kulturområdet bliver
fjernet. Siden 2016 har kulturinstitutioner
været pålagt at effektivisere for to procent
om året. Det har været nødvendigt at lade
dem se på deres udgifter med et kritisk blik
i nogle år - men nu er grænset nået, pointerer kulturordføreren.
”Omprioriteringsbidraget begynder at
få konsekvenser for kulturens udvikling
og faglighed. Kulturområdet skal ikke
undskylde sin plads i de offentlige budgetter. Selvom Det Konservative Folkeparti
går meget op i at passe godt på borgernes
penge, skal kulturen prioriteres. Ikke alt
kan gøres op i penge,” siger Bergman.
Tager man et historisk tilbageblik, så
blev den borgerlige kulturpolitik fra start-

nullerne og et årti frem i høj grad tegnet af
Det Konservative Folkeparti. Siden er den
trådt en anelse i baggrunden for partiet på
grund af det antal mandater, som blev opnået ved folketingsvalgene i 2011 og 2015,
forklarer Birgitte Bergman.
”Det er klart, at vores størrelse har
sat nogle begrænsninger for, hvor mange
politiske områder vi som parti har kunnet
satse på. Derfor er det glædeligt, at vi blev
fordoblet ved folketingsvalget. Det giver
os mulighed for at markere os mere i kulturpolitikken. Det Konservative Folkeparti
skal være kulturens parti,” siger hun.
Men hvorfor er kulturen så vigtig?
Fordi den gør Danmark til Danmark, lyder svaret fra Bergman. Kulturen udgør
et solidt fundament, hvori danske rødder,
erfaringer og værdier er fæstnet. Et fun-

skal vi bevare danske kulturklenodier og
fortidsminder - men også blive ved med at
udfordre nutidens ungdom:
”Vi skal hele tiden pirre vores børn og
unges nysgerrighed og understøtte dem
i opdagelsesrejsen at være et menneske.
Derfor taler vi konservative rigtig meget
om en generationskontrakt, hvor vi forpligter os på at vække interessen for kultur hos de unge og samtidig leverer vores
kulturelle skatte videre,” siger hun.

dament, der skal bevares og udvikles ved
at understøtte den kultur, som har skabt
og stadig former Danmark, påpeger hun.
”Hvis ikke vi har en kulturel modvægt
til de store forandringer, som verden
gennemlever disse år, risikerer vi at miste
noget af vores nationale identitet. Særligt
når vi har et sprog, der ikke tales af mange
rundt om i verden. Her gælder det om at
holde fast i vores traditioner og egenart
gennem kulturen,” siger ordføreren.

ensomhed som et vigtigt område, hvor
kulturen har meget at bidrage med:
”Der er mange, især ældre, som går
rundt og savner et netværk. Kulturelle
aktiviteter kan give dem mange gode oplevelser og hjælpe med at finde nye fællesskaber. Her kan civilsamfundet være med
til at gøre en kæmpe forskel. Samtidig har
kulturen jo også meget at byde ind med i
forhold til velgørenhed,” siger hun.
Og så er artiklen tilbage, hvor den
begyndte. Et godt eksempel på velgørende
kultur er nemlig Jim Lyngvilds buste af
majestæten. Den bliver også solgt i mindre
udgaver, og al overskuddet går til Dronning Margrethes protektioner. Mon ikke
Birgitte Bergman som en ægte royalist
overvejer at tilegne sig mini-skulpturen?

Vigtig kontrakt
Ifølge Birgitte Bergman er det vigtigt, at
især unge mennesker bliver bevidste om
og forstår dansk historie og kulturarv, for
det er dem, som får til opgave at sikre og
udvikle fundamentet i fremtiden. Derfor

Uforløst potentiale
Men kultur er mere end klenodier og værdier. Det er også velfærd, understreger
Birgitte Bergman. Kulturen har et uforløst
potentiale i forhold til at løse opgaver for
borgerne, som ikke nødvendigvis skal varetages af det offentlige. Bergman nævner
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ET SOMMERGRUPPEMØDE
I SMUK NATUR
Hvert år skydes den politiske sæson i gang
med et sommergruppemøde, hvor folketingsgruppen og partiets medarbejdere
mødes et par dage et udvalgt sted i Danmark. I år blev mødet afholdt i den smukke
nordsjællandske natur, hvor det historiske
Egelund Slot udgjorde den perfekte ramme
for politiske drøftelser forud for Folketingets åbning.
Mens partiets 22 medarbejdere blev sat
til sjov og udfordrende teambuilding, var
den nye 12-mand store folketingsgruppe
samlet i et mødelokale, hvor der både blev
samlet op på det flotte valgresultat og dis10

kuteret vigtige og afgørende emner af stor
politisk betydning.
Livlig diskussion
Klimaudfordringerne fyldte meget i valgkampen, og gør det også i folketingsgruppens daglige arbejde. Den nye regering
skal i løbet af efteråret forsøge at lave en
ny klimalov, og her vil Det Konservative
Folkeparti gør sit for at deltage aktivt og
konstruktivt i forhandlingerne. Derfor
blev klimaudfordringerne også diskuteret
livligt i gruppen, hvor alle var enige om,
at der skal gøres en ekstra indsats for at

reducere CO2-aftrykket de kommende år.
En anden bekymring, som gruppen
drøftede, var den nye regerings - og især
støttepartiernes - holdning til udlændingepolitikken. Med den tidligere borgerlige
regerings plan for bekæmpelse af parallelsamfund er der sat gang i initiativer,
som skal sikre færre parallelsamfund i
fremtiden.
Og ambitionen om et ghettofrit Danmark i 2030 kræver hårde, men nødvendige
beslutninger. Fysisk nedrivning af udsatte
boligområder, målrettede sprogprøver i 0.
klasse og stop for tilflytning af folk på in-

tegrationsydelse er bare nogle af den tidligere borgerlige regerings initiativer. Det
bekymrer nu gruppen, at den nye regering
med sine støttepartier ser ud til at vakle,
når det kommer til opgøret med landets
ghettoer, og det blev derfor et naturligt
emne på årets sommergruppemøde.
Mere om V end K
Traditionen tro består årets sommergruppemøde også altid af et pressemøde, hvor
partiet benytter muligheden for at fortælle
befolkningen, hvad der vil blive arbejdet
for i den kommende politiske sæson.

Formand Søren Pape, gruppeformand
Mai Mercado og Rasmus Jarlov, fungerende politisk ordfører, mødte pressen
med budskaber om en ny og stærk folketingsgruppe, der kæmper for konservative
mærkesager: mindre skat og færre afgifter, beskyttelse af miljøet, omsorg for børn
og socialt udsatte, borgernes tryghed og et
stærkere erhvervsliv.
Men pressen havde en anden dagsorden, da der blev åbnet op for spørgsmål.
For med uroen i Venstre og Lars Løkke
Rasmussens flirt med Socialdemokratiet
var det spørgsmål om samarbejdet i blå

blok, der stod noteret på journalisternes
blokke. Til det kunne Søren Pape meget
enkelt sige, at Det Konservative Folkeparti
ikke blander sig i andre partiers beslutninger om formandskab, men at han selvfølgelig gerne ser, at Venstre kommer væk
fra tanker om et regeringssamarbejde med
Socialdemokratiet.
Budskabet fra den konservative formand var, at partierne i den blå lejr nu skal
samle sig, så de udgør en stærk opposition,
der kan vinde nøglerne tilbage til ministerierne ved næste folketingsvalg.
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POLITIK OG FAMILIELIV
KAN GODT FORENES
Forvilder man sig ind på Danmarks Statistiks hjemmeside, fremgår det, at cirka
halvdelen af landets befolkning er kvinder.
Zoomer man ind på Christiansborg, kan
man dog efter valget konstatere, at knap så
mange, nemlig 39 procent, af Folketingets
medlemmer er kvindelige.

regional- og kommunalpolitik - samt undren fra omverdenen. For hun er ofte blevet
mødt af spørgsmålet om, hvordan hun som
kvinde har fået et liv i politik til at hænge
sammen med hverdagen.
”Nogle kvinder frygter, at de ikke kan
forene et familieliv med politik. Men det

Stiller man skarpt på de fem regionsråd, er lidt færre - 38 procent - kvinder. Ser
man på de 98 byråd, udgør kvinders andel
33 procent. Ifølge valgforskning skyldes
den lavere andel kvinder i politik ikke, at de
bliver valgt fra. Derimod handler det om, at
færre kvinder stiller op til valg.
Brigitte Klintskov Jerkel fyldt 50 år i juli
og kan nu se tilbage på 15 år med lands-,

har godt kunnet ladet sig gøre for mig. Det
handler selvfølgelig meget om planlægning, når man som jeg har to sønner, der
nu er voksne, men som har haft skole og
fritidsaktiviteter at passe,” siger Jerkel.

POLITISK HVERDAG

mistede sine forældre som henholdsvis
30- og 35-årig og blev i starten af det nye
årtusinde skilt. Men god planlægning med
eksmanden og hans forældre har sikret, at
det hele gik op i sidste ende.
”Selvfølgelig har man travlt i politik.
Andet vil jo være forkert at sige. Men jeg vil
gerne aflive myten om, at man ikke både
kan have et familieliv med børn og samtidig være en dedikeret politiker,” siger
Brigitte Klintskov Jerkel, der tidligere har
købt lektiehjælp til sin yngste søn.
Lektiehjælpen har givet aflastning og
mere kvalitetstid med sønnerne, når hun
er kommet hjem fra arbejde. Sammen er
de ofte taget på racerbanen for at dyrke en
fælles passion for motorsport. Så ingen af
sønnerne har givet udtryk for at have lidt
et afsavn, fortæller Jerkel.

didater godt nok steget fra 31 til 39. Ved
kommunalvalg er den vokset fra 29 til 32
procent siden 1985, mens den i regionerne
er på 32 procent som under det første valg
i 2005.

Noget, hun til gengæld selv kan savne, er flere kvinder i politik. Siden 1990 er
procentdelen af kvindelige folketingskan-

Efterlyser kvinder
Men Brigitte Klintskov Jerkel så fortsat
gerne, at flere kvinder, yngre som ældre,
meldte deres kandidatur til folketings-,

Fortryder ikke
Derimod mener hun, at det er udbredelsen
af fortællinger som hendes egen, der kan

kommunal- og regionsrådsvalg. Såvel Det
Konservative Folkeparti som demokratiet har nemlig brug for alle gode kræfter,
pointerer Brigitte Klintskov Jerkel.
Hun mener dog ikke, at kvoter for,
hvor mange kvinder der skal figurere på
stemmesedlen, er løsningen. Partierne må
selv beslutte, hvilke kandidater de vælger
at opstille, og køn er ikke en kvalifikation.

være med til at sikre mere kvindeligt islæt
rundt om i landets kommunalbestyrelser,
regionsråd og på Christiansborg. Derfor
håber fødselaren, at den kan fungere som
inspiration for andre:
”Jeg har ikke fortrudt min tid i politik
ét sekund. Og jeg har slet ikke fået nok
endnu. Det er et utroligt spændende univers at komme ind i. Man giver afkald på

Man skal vælges på baggrund af sine kompetencer og holdninger, fastslår Jerkel:
”Problemet er bare, at der i dag går

nogle ting, selvfølgelig, men får samtidig
et helt unikt arbejdsliv med indflydelse på
samfundsudviklingen. Det er så fedt.”

Lektiehjælp hjalp
Mulighederne for børnepasning har ellers
været mere begrænsede end andres. Hun

kvindelige

ANDEL
FOLKETINGSMEDLEMMER 2019:

kvindelige

ANDEL
FOLKETINGSKANDIDATER 2019:
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masser af dygtige og passionerede kvinder
rundt, som er tilbageholdende med at stille
op. Dem skal vi appellere til. Men vi skal
ikke tvinge partierne til at opstille nogen.
Hvem har lyst til at sidde i politik for at
opfylde en kvote,” spørger hun.

SF: 79 procent

DF: 38 procent

R: 56 procent

V: 34 procent

K: 50 procent

S: 25 procent

NB: 50 procent

Å: 20 procent

EL: 46 procent

LA: 0 procent

SF: 48 procent

DF: 32 procent

R: 48 procent

V: 30 procent

EL: 46 procent

S: 28 procent

Å: 44 procent

NB: 26 procent

K: 33 procent

LA: 18 procent
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UNGDOMMENS FOLKEMØDE

UNGDOMMENS FOLKEMØDE

EN SMULE REGN STOPPER

IKKE UNGDOMMEN
Skyerne hænger tungt over Ungdommens
Folkemøde i Valbyparken og indikerer, at
der er et regnskyl på vej. Alligevel stimler
folk sammen foran talerpulten, der bærer
navnet ”Ølkassen’’. Ungdommens Folkemøde lader sig ikke skræmme.
Et par minutter senere gør den konservative partiformand sin entré. Budskaberne til ungdommen fra den store ølkasse er
klare og enkle:
’’Der er tre ting, som jeg tager på mig
som politiker. Vi skal give jer frihed til at
tage en uddannelse og et job, uden at vi
tager det hele i skat bagefter. Tryghed, så

bl.a. om klimaet skal komme foran den
økonomiske vækst.
Men klimadebatten skal tages i samråd
med Danmarks virksomheder. De skal ikke
modarbejdes, lyder budskabet fra Anders
Storgaard, formand for Konservativ Ungdom, da han indtager Ølkassen:
’’Danmark skal arbejde for 100 procent
vedvarende energi. For vi skal tage ansvar
for vores klode. Gratis er det ikke, men vi
skal turde at afsætte penge til klimaet, og
vi skal turde at stramme miljølovgivningen for den danske industri. Vi skal skabe
rammerne for, at danske virksomheder

og det skal vi værne om,’’ siger formanden
for Konservativ Ungdom fra talerstolen.

man kan gå hjem fra byen i sikkerhed. Og
så skal vi tage ansvar for klimaet og sikre
en god og sund jord til de kommende generationer,” siger Søren Pape og fortsætter:
’’Men jeg har kun ét krav til jer: I skal
turde at engagere jer!’’ afslutter formanden
og modtager en klapsalve fra publikum.

kan indfri deres 2050-mål allerede i 2040,’’
siger han.

turde engagere sig i politik for at gøre
netop dét!’’ lyder opfordringen fra Pernille
Weiss, inden hun appellerer til de unges
stædighed:
’’Politik er noget, som man holder af.
Man brænder for en sag, der er større end
en selv. Det vigtige er bagefter, at man også
holder ud, når man kommer i modvind. Til
sidst skal man holde ved, så man når de
mål, man har sat sig. For vi skal i mål med
klimaet,” siger Pernille Weiss.
Meldingen vækker jubel og ikke mindst
optimisme blandt tilskuerne, til trods for
at de står halvvåde tilbage denne efterårsdag i september. En smule regn stopper
dem ikke. Ungdommen er klar til at tage
ansvar. Det vidner dens folkemøde om.

Ansvar for kloden
Netop engagement er til at spore på Ungdommens Folkemøde. Boderne er i høj
grad drevet af frivillige unge mennesker,
som ønsker at få deres budskab frem i den
politiske debat.
Besøgende unge står også klar med
skarpe spørgsmål i det velbesøgte konservative telt. Dagen igennem har de unge
kunnet stemme i den konservative bod,
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Samarbejde vigtigt
Ifølge Storgaard skal politikerne ikke
straffe virksomhederne, men derimod gå
i dialog med dem om at opstille realistiske
mål og samtidig give mulighed for, at de
kan blive indfriet. Derfor må de politiske
partier samarbejde på tværs af fløjene,
mener han:
’’Virksomhederne er en del af løsningen. Derfor er det ikke et spørgsmål, om
man er blå eller rød. Det er et spørgsmål,
om man er grøn. Det kan man være, uanset
om man er borgerlig eller venstreorienteret. Vi skal huske, at virksomhederne er
rygraden i det danske velfærdssamfund,

Hold af, ud og ved
Klimaet er også omdrejningspunktet, da
en tredje konservativ politiker, nemlig
EU-parlamentarikeren Pernille Weiss,
gæster Ølkassen. Hun giver i sin tale et
flashback til sin egen ungdom:
’’At turde tage ansvar for en sag er vigtigt. Da jeg var 15 år gammel, meldte jeg
mig ind i KU. Forelskelsen i en konkret sag
var dét, som startede det for mig. Ønsket
om at forbedre verden. Ungdommen skal
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ERHVERVSERFARING

ERHVERVSERFARING

SKAL POLITIKERE HAVE
ERHVERVSERFARING?
Mere end 130 års erfaring fra erhvervslivet.
Det er, hvad de fem nye politikere, som blev
valgt ind under partiets grønne C-logo ved
folketingsvalget den 5. juni, kan mønstre.
Men kan man kun blive en god politiker eller sågar minister, hvis cv’et tæller mange
års erhvervserfaring?
Debatten er blevet aktuel, efter Mette

er man utilfreds med, hvem der sidder på
mandaterne, kan man vælge nogle andre
politikere senest hvert fjerde år. Folk må
selv bestemme, hvad de lægger til grund
for deres valg,” siger hun.
Værdifuld erfaring
Heller ikke Niels Flemming Hansen, li-

Drop indblanding

Frederiksen har udnævnt den 33-årige
Simon Kollerup til erhvervsminister i sin
regering. Kollerup har ingen erfaring fra
danske virksomheder, men været konsulent i Københavns Kommune og studentermedhjælper hos Udenrigsministeriet.
I dag er der ingen lov, som tilsiger, at
man skal have erhvervserfaring for at
kunne blive valgt til Folketinget. Men i
foråret var Tine Thygesen, direktør for
The Creators Community, ude at foreslå et
minimumskrav på syv års erfaring fra erhvervslivet, før man skal kunne vælges ind.

geledes nyvalgt konservativt folketingsmedlem, synes, at der skal indføres et
minimumskrav. Han tilføjer dog ligesom
Birgitte Bergman, at erfaring fra virksomheder er rigtig godt, fordi det giver en god
føling med, hvad der rør sig i erhvervslivet.
”Det er i danske virksomheder, at pengene tjenes, og velstanden skabes. Derfor
skal politikere sikre dem gode vilkår. Hvis
man selv har baggrund i erhvervslivet, giver det ofte en meget god forståelse af den
virkelighed, som virksomhederne opererer
i,” siger Niels Flemming Hansen.
Men Niels Flemming Hansen køber
ikke præmissen om, at erfaring inden for
det område, som ens ordførerskab dækker,
er påkrævet, hvis man skal kunne begå sig
på Christiansborg. Inden han blev valgt ind,
arbejdede han som markedschef for Politiken og var derefter selvstændig.
Nu er han så blevet transport- og for-

Betegnelsen ”levebrødspolitiker” bliver
ofte brugt nedsættende om parlamentarikere uden så meget erfaring fra private
virksomheder. Men parlamentarisk erfaring bør også regnes for en faglighed og
ikke ringeagtes, betoner Mona Juul, som er
nyvalgt konservativ erhvervsordfører.
”Jeg står gerne ved, at jeg ikke har
erfaring fra Christiansborg, og det kan jeg
godt mærke som nyt folketingsmedlem.
Her er det rart at kunne læne sig op ad mere
erfarne politikere. Det har også en værdi at
have været længe i politik, så man kender
til procedurerne,” siger Mona Juul.
Hun mener, at det er sundt med en
blandet sammensætning af partiets folketingsgruppe. Det afspejler i højere grad befolkningen. Indførte man et minimumskrav
om erhvervserfaring, ville man samtidig
også stille nogle kriterier op, som hverken
er ønskelige eller til at administrere:

svarsordfører. Niels Flemming Hansen
mener ikke, at han er diskvalificeret som
politiker, fordi han ikke har erfaring
med de to konkrete områder fra
sin erhvervskarriere. Det handler
mere om, hvordan man griber
sine opgaver an, pointerer han:
”Jeg har hverken erfaring
med at bygge motorveje eller

”Hvilke baggrunde er så mest relevante at have? Og hvad med de yngre
kandidater – hvordan skal de så
blive valgt ind? Nej, vi skal
ikke blande os i, hvem der
er berettiget til at stille
op. Vi har præcis de politikere, som vi fortjener. For vælgerne har
stemt på dem,” siger
Mona Juul.

Risikerer skævvridning
Det mener Birgitte Bergman, nyt folketingsmedlem valgt for Det Konservative
Folkeparti, dog ikke er nogen god idé. Ikke
fordi erfaring fra private virksomheder og
forskellige brancher er dårligt - tværtimod. Men et sådant krav risikerer at
skævvride repræsentationen i Folketinget:
”Alle, som
kommer
i
Fol k e t i ng e t,
er
valgt
af
folket. Det er
demok r at iet s
spilleregler, og

Niels Flemming Hansen

militære øvelser. Men hvis man gør en
indsats for at komme ud til steder og se,
hvordan tingene fungerer, og man også
taler med de mennesker, som ens politik
vedrører, kan man sagtens lave et godt
stykke arbejde,” siger han.

Mona Juul

Erhvervskarriere
MONA JUUL

Erhvervskarriere
KATARINA AMMITZBØLL

Erhvervskarriere
BIRGITTE BERGMAN

•

Bestyrelsesmedlem og partner,
Envision A/S fra 2018.

•

Senior Manager, A.P. Møller Mærsk,
2017–2019.

•

Cruise Manager, Helsingør Havne,
2018–2019.

•

Adm. direktør og partner, Envision A/S,
2007–2018.

•

Risk Advisory Manager, Deloitte,
2016–2017.

•

Udviklings- og marketingschef,
VisitNordsjælland, 2014–2018.

•

Strategisk direktør og partner,
Envision A/S, 2003–2007.

•

Senior Manager, Peace Nexus
Foundation, 2012–2015.

•

Projektchef, Wonderful Copenhagen,
2011–2014.

•

Kontaktchef og teamchef, Envision A/S,
1999–2003.

•

Ministerråd, Den Danske Mission til FN,
2011–2012.

•

Projekt- og eventchef, Vækst & Viden A/S,
2007–2011.

•

Account Manager, Gynther & Company,
1998–1999.

•

Seniorrådgiver, Udenrigsministeriet,
2007–2011.

•

Citychef, Helsingør City, 2002–2007.

•
•

Forskellige jobs indenfor salg og
marketing, MD Foods (Arla), 1991–1998.

•

Vicedirektør, Control Risks, 2006–2007.

Key Account Manager, Williams Reklame
Bureau A/S, 1999–2002.

•
Salgsassistent, Danline Software,
1990–1991.

Seniorrådgiver, NATO Aligned Transformation Command, 2006.

•

•

Marketingkonsulent, Semco A/S,
1995–1999.

•
•

Studenterjob som interviewer og koordinator i markedsresearch, I & A, 1990.

Forskningskonsulent, Norwegian
Institute of Foreign Affairs, 2006.

•
•

Kassedame, Føtex, 1986–1987.

Demokratiseringsekspert, Electoral
Commission to Afghanistan, 2005.

•

Vicedirektør, United Nations Development Programme, 2002–2004.

•

Associeret rådgiver, African Centre of
Constructive Resolution of Disputes,
2002.

•

Konsulent, UN Development
Programme, 2002.

Erhvervskarriere
NIELS FLEMMING HANSEN
•

Medejer, wine-direct.dk fra 2009.

•

Selvstændig skohandler, Holst Sko fra
2008.

•

Markedschef, Politiken, 2006–2008.

•

Salgschef, De Gule Sider, 2000–2006.

•

Butikschef, Hallgren Sko, 1997–2000.

Katarina Ammitzbøll

•

Seniorrådgiver, UN Department of
Peacekeeping Operations, 2000–2001.

Birgitte Bergman

Erhvervskarriere
PER LARSEN
•

Produktchef, Hedegaard A/S, 2008–2019.

•

Produktkonsulent, Vitfoss A/S, 1993–2008.

•

Repræsentant, Korn og Foderstof
Kompagniet, 1989–1993.

•

Beskæftiget i landbrug, 1981–1987.

Per Larsen

EMNE

KLIMALOV
EMNE

SPOR er mere end 200 offentligt
tilgængelige trampestier på privat
jord i Danmark. SPOR åbner naturen
for danskerne og skaber dialog
mellem land og by.

Naturen
er åben
SPOR er på en mission for at åbne det danske
landskab op for alle. Derfor hjælper vi med at etablere
trampestier i hele Danmark. Sammen med frivillige
kræfter skaber vi adgang til oplevelser i naturen.

DER FINDES BORGERLIGE
KLIMALØSNINGER
Foto: Thomas Arnbo

En reduktion på 70 procent frem mod 2030
er et nødvendigt skridt på vejen for at nå
et C02-neutralt samfund i 2050 og dermed
indfri Paris-aftalens målsætning om en
global temperaturstigning på maksimalt
halvanden grad celsius.
Derfor var meldingen, at Det Konservative Folkeparti er indstillet på at
stemme for en ny klimalov, som reducerer
Danmarks udledning af drivhusgasser
med 70 procent i 2030, da Dansk Industri
holdt topmøde i september.
”Vi er klar til at sige, at vi støtter
70-procentsmålsætningen. Dog skal det
stå klart, at vi selvfølgelig har nogle ting,
som vi vil stå fast på, for at vi vil deltage.
Vores hovedkrav er, at klimaaftalen ikke
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må koste arbejdspladser og vækst,” sagde
formand Søren Pape.
Nej tak til socialisme
Meldingen om konservativ støtte til målsætningen om en reduktion af drivhusgasser på 70 procent kom i forlængelse
af DI’s klimaplan med titlen ”Sammen
skaber vi grøn vækst”. Ifølge planen kan
investeringer for 16 milliarder kroner i
grønne tiltag samt reformer frem mod
2030 skabe op til 120.000 private arbejdspladser i Danmark.
”DI viser så flot med rapporten, at vi
ikke behøver at hæve skatterne, mindske
væksten og indskrænke den personlige
frihed for at nå klimamålsætningen. I ste-

det kan vi gå direkte efter en CO2-reduktion på 70 procent via reformer, vedvarende
energi og skattelettelser, der skaber arbejdspladser og vækst,” sagde Søren Pape.
Rapporten viser ifølge formanden,
at der er en borgerlig vej at gå på klimaspørgsmålet, som står i modsætning til
visse røde partiers løsninger. Der skal
derfor ikke skal laves klimaløsninger, som
indfører socialisme ad bagdøren:
”Hvis de kommer og siger, at vi skal
hæve selskabsskatten med 10 procent,
siger Det Konservative Folkeparti nej tak.
Klimaet skal prioriteres, uden at det koster arbejdspladser eller får store negative
konsekvenser for Danmarks økonomi,”
slog Søren Pape fast.
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LANDSRÅD

JUBELBRØL OG
ALVORSTUNGE
ORD VED
LANDSRÅDET

LANDSRÅD
”Den bedste tid er sammen med dig” af
gruppen One Two hamrer ud af højtalerne i Herning Kongrescenter. Det er første
landsråd siden valget i juni, hvor folketingsgruppen blev fordoblet, så partiet nu har 12
mandater.
Lyset kaster et grønt skær over den
store kongressal, så væggene bliver ”racing
green” i bedste konservative ånd. Der er
en følelse af optimisme i den konservative
forsamling. Men der er også en stemning af
ydmyghed. Benene skal forblive solidt plantet på jorden.
”Vi skal være ydmyge og taknemmelige,
men også stolte. Musklerne til at søge reel
indflydelse er blevet genskabt,”
indleder generalsekretæren for
Det Konservative Folkeparti,
Søren Vandsø, som første
taler på scenen.
Og netop indflydelse er
noget, som partiet skal gå
benhårdt efter. Især hvis
Det Konservative Folkeparti skal have yderligere
fremgang. Det mener den
tidligere formand for
partiet Bendt Bendtsen,
da Politisk Horisont
fanger ham i foyeren
inden formandens tale.
”Vi skal vise, at vi
er borgerlige stemmer, der arbejder.
Specielt på den

grønne
dagsorden, som
vi altid har stået i
spidsen for. Her skal partiet slå til nu og gøre sin indflydelse gældende, selvom vi ikke
er i nærheden af regeringsmagten,”
siger Bendt Bendtsen.
Alvorlig mine
Efter fædrelandshymnen ”I Danmark
er jeg født” er blevet sunget, træder formanden for Det Konservative Folkeparti,
Søren Pape Poulsen, ind på scenen. Stående klapsalver skyller ind over salen.
”Nå, er det ikke, som om vi er
blevet lidt flere til landsråd i år?”
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indleder Søren Pape Poulsen til stor jubel for
tilhørerne i salen, der også giver formanden
et rungende bifald mere.
Det er tydeligt, at Pape har meget at
glæde sig over og takke for, ikke mindst på
grund af valgresultatet og den store indsats,

”Vi skal fortsat være dem, der har klare,
borgerlige holdninger. Vi skal søge indflydelse, og vi skal ikke stå og være sure. Jeg
er en fortrøstningsfuld konservativ,” siger
Helge Adam Møller.
Ifølge formand Søren Pape Poulsen

der blev lagt i valgkampen. Men undervejs i
talen gør han også en alvorlig mine.
”Politik er ikke noget, vi leger. Det
handler om at tage ansvar,” slår formanden
fast.
Ansvar er noget, som Det Konservative
Folkeparti altid har taget. Traditionelt har
partiet også haft stor indflydelse. Alligevel
skal man passe på med at måle sig selv
på fortiden. Det mener borgmester i Høje
Taastrup og politisk næstformand for Det
Konservative Folkeparti Michael Ziegler.
”Vi har sat os selv i en stærk position, så
nu skal vi fokusere på fremgang. Før i tiden
har vi målt os op mod Poul Schlüter, Bendt
Bendtsen og så videre. Der er vi jo ikke mere.
Og det er vigtigt, fordi det blokerede for at
komme videre. Vi skal ikke kigge mod fortiden, men fremtiden,” lyder opfordringen
fra Michael Ziegler i den tætpakkede kongressal.

bliver partiets rolle i opposition todelt. Det
Konservative Folkeparti skal være borgerlige stemmer, der arbejder, og forhandle
resultater hjem til danskerne.
”Mette Frederiksen skal nok få problemer med Pernille Skipper, Enhedslisten
og deres aparte krav. Så står vi klar. Vi har
12 mandater og kan erstatte Enhedslisten.
Det giver regeringen mulighed for et andet
flertal, som vi selvfølgelig vil tage os betalt
for at stille til rådighed,” siger formanden
fra talerstolen.

Ingen surmuleri
Selvom man ikke skal skule for meget til
fortiden, er det dog stadig de traditionelle
konservative dyder, der skal føre partiet til
yderligere succes, mener et af partiets koryfæer Helge Adam Møller.
Faglighed og dannelse i folkeskolen skal
op. Skatten skal ned. De kriminelle skal i
fængsel, og miljø og klima skal i centrum,
siger han.

Ideologisk rolle
Altså en konstruktiv og resultatsøgende
rolle. Men der er også den ideologiske rolle, som er særdeles vigtig, pointerer Søren
Pape Poulsen.
”Vi skal igen og igen vise, at der er et
alternativ til høje skatter, slap udlændingepolitik, opgøret med karakterer og dannelse i folkeskolen og blødsødenhed over for
kriminelle. Konservative værdier er vejen
til et trygt, rigt og frit samfund. Det har vi
tænkt os at minde danskerne og regeringen
om,” siger han.
For der er behov for nogen, som man
kan regne med. Nogen, der tager ansvar.
Dét parti skal Det Konservative Folkeparti
være, afslutter Søren Pape Poulsen og skyder et spændende landsråd i gang.

INDSTILLINGER PÅ LANDSRÅDET
✔ Synlig og aktiv politik for
Rigsfællesskabet
✔ Borgernes retssikkerhed
skal styrkes
Ensartet brug af brugerbetaling
på veje og broer
Opgør med rygeloven
✔ Demokrati kræver åbenhed
✔ Mindre støj er også velfærd
✔ Danmark: Foreningernes
hjemland
✔ Vi vil sikre rent drikkevand til
næste generation
✔ Målret overførselsindkomsterne
til de svageste
✔ Afskaf uddannelsesloftet og
stop omprioriteringsbidraget
på uddannelser
✔ Et grønnere Danmark
Læs mere om indstillingerne på:
www.lr.konservative.dk/forslag/
indstillinger/

SAMFUNDSPRISEN 2019

32.800 kr. Det var beløbet, som blev indsamlet til Thin Blue Line, der vandt Samfundsprisen ved det konservative landsråd i år. Thin Blue Line er en frivillig forening, der hjælper tilskadekomne politifolk, deres pårørende og
deres efterladte. Partiet siger tusind tak for alle donationerne.
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PORTRÆT

PORTRÆTSERIE
Niels Flemming Hansen starter altid med
at kigge på folks sko. En slags omvendt
elevatorblik. Den gamle skosælger skal
først se, hvad folk har på fødderne. En
gammel vane, som han fik af at stå i butik
i sammenlagt 15 år. Sko siger meget om
folk - og slidte sko er no-go, mener han.
Niels Flemming Hansen er iført et såkaldt Racing Green-slips med matchende
manchetknapper og klud, da Politisk Horisont møder det nyvalgte folketingsmedlem ved Det Kongelige Biblioteks Have på
Slotsholmen i København.
Det er ikke tilfældige farver. Han har

han forlod et job som direktør i sin egen
virksomhed for at blive folketingspolitiker, så er det præcis derfor.

nemlig været konservativ, så længe han
kan huske.
”Min far var konservativ minister, så
jeg har fået det ind under huden tidligt.
Allerede da jeg var ni år gammel, tog jeg
med til de første vælgermøder og blev sidenhen KU’er. Så det ligger i blodet,” siger
Niels Flemming Hansen, mens han vinker
til en af de nye folketingskollegaer, der går
forbi den stadig sommerlune bænk.

er han jo bare far Flemming,” siger Niels
Flemming Hansen, der også er opkaldt
efter sin far.
Mange på Christiansborgs bonede
gulve beskriver ham som en frisk og sjov
mand. En slags spasmager, der bestemt
ikke lever op til stereotypen af en politiker
- nemlig glat som en ål og en smule tør.

Kendt far
Netop konservatismen er hans mantra.
Han drømmer om et samfund, hvor vi
passer på de svageste - uden at skræmme
de stærkeste. Staten skal heller ikke være
en ”frihedsberøvende mor” over for borgerne. Mærkesagerne er et stærkt forsvar
og en god infrastruktur.

EN SPASMAGER MED

KONSERVATIVT DNA
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I valgkampen var der flere,
der kom hen og klappede
mig på skulderen og sagde,
at jeg skulle hilse min
far. Da jeg så kom ind på
Christiansborg, kunne jeg
tydeligt fornemme, at der er
noget legendarisk over min
far i partiet. Men for mig er
han jo bare far Flemming

Med andre ord kerer han sig om det
samfund, som han nu er med til at præge
politisk. Og når folk spørger ham, hvorfor

En spasmager
Noget, som han - som tidligere nævnt ikke har et fremmed sted fra. Æblet falder
ikke langt fra stammen.
”I valgkampen var der flere, der kom
hen og klappede mig på skulderen og
sagde, at jeg skulle hilse min far. Da jeg
så kom ind på Christiansborg, kunne jeg
tydeligt fornemme, at der er noget legendarisk over min far i partiet. Men for mig

Jeg vil gerne have, at der
bliver strammet op generelt.
For undskyld mig - det er
respektløst at komme i
folketingssalen på landets
fornemmeste talerstol eller
på Christiansborg generelt i
shorts og sandaler

”Jeg er da en munter mand - nogen vil
sige morsom. Man skal passe på med, at
ting bliver alt for alvorlige. Der må også
godt være en smule løssluppenhed i det
her. Vi er jo også mennesker,” siger Niels
Flemming Hansen.
Han er typen, som - hvis han er presset - bliver virkelig nørdet og går i detaljen
med tingene. Man skal kunne sit stof, som
han siger.
Alligevel har han det bedst i et afslappet miljø. Noget, som er sjældent inde bag
Christiansborgs mure. Men det er vigtigt
at bevare en munter og god tone. Både
blandt politiske venner, men så sandelig
også politiske fjender.

Denne artikel er den
første i Politisk Horisonts
portrætserie.
Læs flere portrætter af
partiets nye folketingsmedlemmer i de
kommende udgaver.

”Vi behøver ikke at være så kedelige
- det er jo et arbejde ligesom alt andet,”
siger Niels Flemming Hansen.
Reserve-slips
Men dresscoden på Christiansborg er ikke
som på alle andre arbejdspladser - i hvert
fald ikke for Niels Flemming Hansen. Han
går - i modsætning til mange andre - med
slips hver dag. Det er en god, konservativ
dyd, mener det nye folketingsmedlem.
”Jeg vil gerne have, at der bliver
strammet op generelt. For undskyld mig det er respektløst at komme i folketingssalen på landets fornemmeste talerstol
eller på Christiansborg generelt i shorts og
sandaler,” siger Niels Flemming Hansen,
der altid har et backup-slips i skabet, med
et smil på læben.

Så det der med at gå til
bageren om søndagen uden
at have været i bad kan man
altså godt glemme. Den går
ikke længere

Apropos at klæde sig ordentligt, så
er Niels Flemming Hansen også blevet
opmærksom på, at folk nu lægger mere
mærke til ham - specielt i lokalområdet.
De kigger lige op en ekstra gang, når han
går forbi.
”Så det der med at gå til bageren om
søndagen uden at have været i bad kan
man altså godt glemme. Den går ikke
længere,” griner han.
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FLAGDAG

KÆMP FOR ALT, HVAD DU HAR KÆRT

FLAGDAG

Dø, om så det gælder. Sætter man overskriften på denne artikel sammen med
dens første sætning, får man de bevingede
ord fra salmen ”Altid frejdig, når du går”.
Ord, som danske soldater i den grad har
taget til sig. Derfor flokkedes borgere også
til flagdagen, hvor de kunne hædre Danmarks udsendte, hjemkomne og faldne
soldater.
Solen skinnede indledningsvist på
rytterstatuen af Kong Frederik den Syvende - der er bedre kendt som Frederik
Folkekær - på Christiansborgs Slotsplads
i København, der dannede rammen om
denne vigtige dag.
En dag, hvor danskere hylder Danmarks soldater for den kæmpe indsats,

Også en hær af pressefolk var dukket
op. Der var ingen tvivl om betydningen
af denne begivenhed. Alligevel var det
vigtigt for en berørt Søren Pape Poulsen at
understrege i den begyndende støvregn:
”Danske soldater er rundt på verdens
brændpunkter for at kæmpe for vores
levevis, og de sætter deres liv på spil hver
dag. Det skal vi være dybt taknemmelige
over. Vi skal huske at hædre dem, der er
udsendt i krig eller har været det. Jeg tror
ikke, at man kan forestille sig, hvad det
gør ved folk, hvis man ikke selv har prøvet
det,” sagde han.

som de yder. Danskerne lever trygt og
godt. Men frihed er ikke gratis. Det koster,
og det er netop dét, som flagdagen symboliserer, pointerede formanden for Det
Konservative Folkeparti, Søren Pape.
”Vores flagdag er til ære for Danmarks
udsendte. Dét at se paraden og være med
i Holmens Kirke gør noget ved mig hvert
eneste år. Når jeg møder folk, der har været
udsendt til verdens brændpunkter. Når vi
sætter navn på soldaterne. Så rejser hårene
sig på mig. Jeg bliver rørt og påvirket af
det. Det er noget helt særligt,” sagde han.

sten foran Christiansborgs smukke facade. Kongefamilien blev kørt ind på pladsen
til fuld musik fra livgarden. Nu kom det
ventede skybrud.
Men soldaterne blev stående på trods
af den silende regn, der løb ned ad deres
ansigter. De stålfaste blikke rokkede sig
ikke. De mest disciplinerede mænd og
kvinder i landet.
De er trådt villigt frem og har meldt
sig med det største mod for at tjene Danmark. De har ofret deres tid med familien,
og de er taget afsted med livet på spil. Alt
sammen for, at danskerne kan leve i et frit
Danmark, påpegede Søren Pape Poulsen.
”Og det er fortsat altafgørende, hvis vi
skal opretholde vores måde at leve på. Ellers er det ondskaben, der sejrer. Vi kan ikke
læne os tilbage og håbe på, at amerikanerne klarer det hele for os. Vi må tage del i det
og forsvare en fri verden,” sagde han.

Stor bevågenhed
Ansatte i det danske forsvar stod på rad og
række i flere kolonner. Livgarden. Søværnet. Hæren. Folk i forskellige uniformer
med én ting til fælles: Kærligheden til
deres fædreland. Den militære æstetik var
overvældende.
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Bekæmper ondskab
Folk stimlede sammen bag de store, runde

Derfor skylder Danmark også sine
udsendte at gøre alt for at hjælpe dem, når
de vender hjem efter at have bekæmpet
ondskab ude i verden. Ikke mindst skal
samfundet have for øje, hvordan de udsendtes traumer bliver håndteret:
”Mange veteraner lever et almindeligt
liv, men der er også nogle, som kommer
hjem med ar på sjælen og skader på psyken. Andre kommer desværre slet ikke
hjem. Der er nogle organisationer, som
gør et fantastisk stykke arbejde for disse
familier og deres pårørende. Det skal vi
også sørge for at gøre fra politisk hold,”
afsluttede formanden.

Konservativ
veteranpolitik
• Der er nu en jobordning, som gør det
mere attraktivt for virksomheder at
ansætte raske veteraner.
• Veteraner har fået ret til et ekstra
lægetjek, når det gælder afviste sager
af psykisk omfang.
• Der er blevet afsat over 20 millioner
kroner til hurtigere sagsbehandling.
• Der er blevet rettet op på den
urimelige skævhed i forhold til
veteraners mulighed for at få
erstatning.
• Den forudgående psykiske indsats,
inden veteranerne sendes afsted, er
blevet styrket.
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Hvis du indsender ordet på den lilla linje, deltager du i konkurrencen
om den konservative jubilæumsbog ”En sikker borgerlig stemme” af
Lars Christensen. Derudover trækkes to rigtige svar til at modtage
lakridser fra Bagsværd Lakrids.

Dit svar skal enten indsendes til Det Konservative Folkeparti,
Christiansborg, 1240 København K eller ph@konservative.dk.
Husk at skrive dine kontaktoplysninger.
Svaret på sidste krydsord var:
HÅNDBOLDSPILLER
Vi sender en bog til Bente fra Albertslund
og lakridser til Claus fra Hårbølle og Lili fra
Gentofte.
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dyr
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Belgien

vinkene
nyhedsbureau
lidelse

Birgitte er en af de nye i klassen på Christiansborg. Hun er
gift med Peter, har to døtre og
bor i ____________.
melding

DI BUSINESS

volt
hellig
ko

En måling foretaget i august af
______ viser, at Søren er landets mest populære partileder.
tone
protokol

kæle

vulkan

svovl

rækken

kødstykke

_
fartøjet

Kom tæt på dansk erhvervsliv

land
drik

skjul

kort

spise

karisma
uran

lære

kilo

Grøn omstilling, eksport, medarbejdere, konkurrencevilkår, digitalisering …
Dansk Industris medier giver dig overblik, indsigt og inspiration om og med
dansk erhvervsliv.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på di.dk/nyhedsbrevet
og få daglige nyheder, månedligt magasin, nyt om navne,
nøgletal og meget mere.

tin
granater

grine

stævne

dyr

fransk
jul

svovl

Har vi
din e-mail?
Meget af vores information sendes ud via
e-mail. Hvis ikke du vil gå glip af vigtige
nyheder og invitationer, vil vi derfor gerne
sikre os, at vi har din e-mailadresse. Du kan
sende den til medlem@konservative.dk.

smart

oplagte

dræne

rest

socialister

land

_

_

glose

retning

smal

Belgien

netkryds.dk
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Skønt at være i arbejdstøjet igen
Kære læser
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Her, efter vi er gået ind i oktober, er vi gået et pænt gear op. Nu
begynder de lange aftener med lovforslag i folketingssalen, og nu
begynder de lange, udmarvende forhandlingsforløb. En række
spændende forhandlinger venter forude eller er allerede i gang.

Vi er begyndt på forhandlinger om
en ny klimalov, og der vil komme flere
forhandlinger om f.eks. en medieaftale og
en infrastrukturplan.

to

Mona Juul har godt fat i erhvervsområdet, Per Larsen har
kastet sig ind i sundhedsforhandlingerne, Birgitte Bergmann
blander sig i kulturdebatten, Katarina Ammitzbøll har fokus på
uddannelsesområdet og Niels Flemming Hansen knokler for
at videreføre de gode konservative trafikambitioner fra vores
tidligere regerings infrastrukturplan.

Fo

Sommer er blevet til efterår, og vores dobbelt så store
folketingsgruppe har efterhånden fået godt fat i Christiansborgarbejdet. Som gruppeformand er det en fornøjelse at se,
hvordan de nye medlemmer frygtløst har kastet sig ud i de
parlamentariske opgaver, som er svære for alle, når man ikke har
været på tinge før.
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Hvordan det hele ender afhænger i høj grad af den nye regering,
som nu sidder med serveretten. Men ingen må være i tvivl om
vores position. Vi vil gøre vores 12 mandater gældende i samtlige
forhandlinger og kæmpe indædt for konservativ politik. Vi er
borgerlige stemmer, der arbejder - og det er skønt at være i
arbejdstøjet igen.
Gruppen og jeg ønsker jer alle et godt efterår.

De bedste hilsner
Mai Mercado

