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Siden sidst

Poul Schlüter fik en tidlig julegave, da han den 20. december sidste
år blev overrakt en bog med billeder fra sin 90-års fødselsdag. Det
vakte gode minder hos Schlüter, som han delte i selskab med bl.a.
Arne Bang Mikkelsen, formand for Fonden af 28. maj 1948, der
sponsorerede fejringen af den tidligere statsminister.

Mai Mercado tog imod udfordringen ’Veganuary’ og besluttede at
leve vegansk uden kød, fisk ost, mælk og æg i 22 dage. Det fortalte
hun om i Aftenshowet på DR1. For gruppeformanden var det
spændende at følge den globale grøntsagstrend, selvom det var hårdt
at undvære den fynske nationalret brunsviger.

Ikke færre end 10.000. Så mange følgere har partiet nu rundet på
det sociale medie Instagram. Her bliver der lagt såkaldte memes op,
som er billeder eller videoklip, der har et humoristisk twist. Partiet
findes ved at søge brugernavnet ’konservativedk’ frem på Instagrams
hjemmeside eller i tjenestens mobilapplikation.

Et nyt suppleantprogram er blevet søsat. Formålet er at holde
momentum og fortsætte de gode takter fra suppleanternes
valgkamp. Tre gange om året samler partiet udvalgte suppleanter til
en omgang faglig sparring på Christiansborg. Første møde var den
6. februar, og det næste af slagsen afholdes den 14. maj.

Det er ganske sjældent, at Folketinget vedtager beslutningsforslag,
fordi de ofte bliver stillet af et parti i opposition. Alligevel formåede
sundhedsordfører Per Larsen at få sit allerførste af slagsen stemt
igennem den 12. december sidste år. Forslaget handler om at hæve
prisen for en pakke cigaretter til 60 kr.

Danmark har ca. 200 soldater i Estland for at vise Natos solidaritet
med de baltiske lande og Polen, men tilstedeværelsen er også med til
at styrke sikkerheden herhjemme. Derfor var Naser Khader, Marcus
Knuth og Niels Flemming Hansen på besøg hos de danske tropper
den 17. februar for at vise deres opbakning.
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VI SKAL
TURDE
SUCCESEN
– OG HOLDE SNUDEN I SPORET
Et gammelt ordsprog siger, at hvad
kommer let, går let. Det gælder også for
meningsmålinger. Nu skal man aldrig
udfordre skæbnen, men jeg tillader
mig alligevel at være forsigtig optimist, når jeg læser, at Det Konservative
Folkeparti i meningsmålingerne har
den højeste vælgertilslutning i 10 år.
For den opbakning, som vi nyder
i øjeblikket, er vi ikke kommet let til.
Vi knokler hver dag for at forklare
vælgerne, at Det Konservative Folkeparti er den sikre borgerlige stemme,
der kæmper for lavere skat, et stærkt
politi, en balanceret udlændingepolitik, en grøn klode og et trygt sundhedsvæsen. Det tror jeg, at vælgerne
anerkender.
Nogle påstår, at Det Konservative Folkeparti oplever fremgang i
målingerne, fordi andre borgerlige
partier famler i øjeblikket. Den teori
køber jeg ikke. Altså, selvfølgelig er
det sådan i politik, at de udfordringer,
der rammer nogen, kan være til gavn
for andre. På den måde er politik jo et
nulsumsspil. Men i dag er vi et reelt
alternativ for borgerlige vælgere. Vi
har igen noget at byde på, og vælgerne
vender hjem.
Ikke bare er interessen for at
stemme på os vokset. Det samme er
interessen for at repræsentere Det
Konservative Folkeparti. I folketingsgruppen har vi nu glæde af Marcus

Knuth, som tog skiftet fra Venstre
tilbage i november sidste år. Årsagerne
til skiftet kan du læse mere om i denne
udgave af Politisk Horisont, der tegner
et portræt af Marcus og fortæller hans
historie.
Også på kommunalt og regionalt
plan har vi rundt om i landet fået værdifuld tilgang fra andre partier. Jeg tror
ikke, at det bliver de sidste forstærkninger til Det Konservative Folkeparti
i det politiske transfervindue. Tværtimod kan jeg sagtens forestille mig, at
flere politikere fra andre partier finder
hjem til Det Konservative Folkeparti i
fremtiden. Og det er bestemt glædeligt!
Min opfordring skal lyde, at vi skal
turde succesen og tage imod såvel politikere som vælgere fra andre partier
med åbne arme. Den konservative familie har altid plads til en mere, hvis
det er her, at man holdningsmæssigt
hører til.
Jeg startede med at skrive, at vi ikke
skal ’jinxe’ succesen, som det vist hedder med et nydansk ord. Det vil jeg også
slutte af med at understrege. For det
handler om at holde snuden i sporet og
fortsætte det hårde arbejde, som politikere, medlemmer, vælgerforeninger,
frivillige, ansatte og KU’ere laver i Det
Konservative Folkepartis tjeneste. Men
det tvivler jeg nu heller ikke ét sekund
på, at vi alle sammen gør.
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FÆNGSELSSTRAF SKAL
AFSKÆRE UDLÆNDINGE
FRA AT FÅ DANSK PAS
Alle fængselsdomme skal afskære udlændinge fra at kunne få dansk statsborgerskab. Sådan lyder det i et konservativt
udspil, der strammer reglerne om indfødsret over for kriminelle udlændinge.
Dermed skal det fremover ikke være
muligt at få dansk pas, hvis man er blevet
idømt en betinget eller ubetinget fængselsstraf - uanset længden af den.
”Dansk statsborgerskab er altså en
gave - ikke et retskrav. Man skal gøre sig
fortjent til det privilegium at blive statsborger i Danmark og de rettigheder, som
følger med. Det mener vi ikke, at man har
gjort, hvis man begår alvorlig kriminalitet og får en fængselsdom,” siger den
konservative partiformand Søren Pape.
Reglerne strammes
I dag er det kun visse straffe, der fører
til permanent udelukkelse fra at kunne
opnå dansk statsborgerskab. F.eks. kan
personer, som er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf for terrorisme eller
landsforræderi, ikke få dansk statsborgerskab. Samme princip gælder, hvis
man har fået en ubetinget fængselsstraf
på et år eller længere.
Men fremover skal det altså være
umuligt at få dansk statsborgerskab,
hvis man er blevet idømt en hvilken som
helst fængselsstraf, mener Søren Pape.
Med de nuværende regler kan man f.eks.
blive idømt under et års fængsel for vold
eller indbrud og stadig få dansk statsborgerskab. Det understreger ifølge Pape
behovet for at stramme reglerne.
”Vi skal ikke belønne folk, som har
begået den slags kriminalitet og siddet
bag tremmer, med et dansk pas. Tværtimod skal vi sende et tydeligt signal om,
6

at Danmark er bygget på noget lovgivning og nogle ubøjelige principper, som
man er nødt til at respektere, hvis man
vil kalde sig dansk statsborger,” siger
den tidligere justitsminister.
Sproget afgørende
Udover kravet om at skulle holde sig på
den rigtige side af fængselsmurene foreslår Det Konservative Folkeparti også
en opstramning af sprogkravene til udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab. Som det er nu, skal ansøgere have
bestået Danskprøve 3 for at kunne blive
danske statsborgere. Det svarer til at få
karakteren 02 i dansk på 9. klassetrin i
grundskolen.
Ansøgere kan dog nøjes med at have
bestået Danskprøve 2, som er på et lavere
niveau, hvis de f.eks. ikke har været på
kontanthjælp inden for de seneste to år.
Men ifølge det konservative udspil skal
alle udlændinge - medmindre et handicap forhindrer det - som minimum
kunne tale sproget på et niveau, der svarer til Danskprøve 3, hvis de vil have det
bordeauxrøde pas fremover.
Søren Pape indskyder, at man godt
kan bo og arbejde i Danmark, selvom
man ikke taler specielt godt dansk.
Man kan endda også have permanent
opholdstilladelse, og sådan bør det også
være fremover, understreger formanden. Men for at blive en god statsborger
i Danmark skal man altså ifølge Pape
kunne tale sproget på et vist niveau.
”Hvis man skal integrere sig godt i
vores samfund og blive en del af fællesskabet, så er danskkvalifikationer helt
afgørende. Knyttet til statsborgskabet er
jo også stemmeretten, og her skal man

kunne følge den politiske debat for at
træffe et oplyst valg,” siger Pape.
Nuanceret billede
Ikke bare skal man kunne deltage i demokratiet - man er også nødt til at støtte
det, hvis man vil gøre sig forhåbning om
dansk statsborgerskab. Derfor har Det
Konservative Folkeparti tidligere forslået
at indføre samtaler, hvor ansøgere bliver
interviewet om deres synspunkter, inden
der tages stilling til, om de skal tildeles
dansk statsborgerskab.
”De senere år har vi set tilfælde, hvor
der er givet statsborgerskab til folk, som
går ind for at afskaffe vores folkestyre,
og så bør man sorteres fra. En samtale
med ansøgeren vil give et mere nuanceret billede af personen, der ønsker at få
dansk statsborgerskab. Det vil hjælpe os
med at passe bedre på Danmark,” siger
Pape.
I dag skal man allerede love troskab og
loyalitet over for Danmark, erklære
at ville overholde lovgivningen og
følge danske værdier, før man kan
blive statsborger. Men en mundtlig samtale kan være med til at
screene bedre for, om ansøgere i
virkeligheden ønsker at omkalfatre samfundet og f.eks. indføre et
kalifat, forklarer Søren Pape.
”Mange tilhængere af organisationer som Hizb ut-Tahrir lever i dag
fuldt ud op til kravene for at få dansk
statsborgerskab, fordi de opfylder en
række objektive kriterier. Men samtidig
er de fjender af demokratiet og vores levevis. Derfor bør de ikke tildeles noget så
værdifuldt som dansk statsborgerskab,”
fastslår den konservative partiformand.

STATSBORGERSKAB

Det Konservative
Folkeparti vil:

Afskære udlændinge, der er blevet
idømt en fængselsstraf, fra at kunne
få dansk statsborgerskab

Skærpe sprogkravene, så ansøgere
skal have bestået Danskprøve 3 for
at kunne få dansk statsborgerskab

Indføre samtaler, hvor ansøgere,
der ønsker dansk statsborgerskab,
interviewes om deres holdninger

DEN FORTABTE VÆRDIKRIGER
ER VENDT HJEM
Ligesom Rembrandts kendte maleri ’Den
fortabte søns hjemkomst’ skildrer, har
43-årige Marcus Knuth også været ude
på en lang rejse. Om ikke åndeligt, så i
hvert fald politisk. Nu er den ellers fortabte søn Knuth nemlig vendt hjem til
Det Konservative Folkeparti. Hvor værdikrigeren i virkeligheden hører til.
Mange har nok også tænkt: ’Ham
dér, han er jo konservativ’ efter at have
8

lyttet til Marcus Knuth. Det forstår han
også godt selv. Så hvorfor valgte Knuth,
der efter skiftet i november 2019 nu er
konservativt folketingsmedlem, egentlig
at stille op for Venstre i første omgang?
Valget stod ifølge Knuth mellem at
gå ind i Det Konservative Folkeparti,
som dengang i 2015 flirtede med spærregrænsen, og et stærkt Venstre, hvor
der var en erklæret konservativ fløj. Efter

folketingsvalget i sommeren 2019 følte
Knuth dog ikke, at der var plads til en
konservativ som ham i Venstre mere.
”Jeg måtte ikke længere sige, hvad
jeg mente. Man taler altid om, at der er
højt til loftet i Venstre. Men det er der
altså ikke. Jeg tror, at Venstre har brændt
sig på at have en konservativ fløj, der evig
og altid er i krig med resten af partiet. Nu
er jeg i et konservativt parti, hvor værdi-

MARCUS KNUTH

politikken er det, der samler - ikke det,
der splitter,” siger Marcus Knuth, som
glæder sig til at kunne slås for konservatismen i Danmark.
Historisk familie
Netop konservatismen lægger som bekendt vægt på det bestående. Og bestået,
det har Marcus Knuths familie gjort længe. Navnet Knuth er at finde mange gange
op gennem Danmarks historie. Marcus
Knuths opvækst starter da også et historisk sted. Han er vokset op på familiegodset Knuthenborg, der med sin engelskinspirerede arkitektoniske stil pryder
landskabet nord for den gamle købstad
Maribo på Lolland.
Knuth-slægten, som er en mecklenburgsk uradelsslægt, kom til Danmark i
1600-tallet, men kan spores helt tilbage til
ridderen Heinrich Knuth, der levede omkring 1234. Og ja, så har Knuth-slægten
også sit eget våbenskjold. Alligevel mener
grev Marcus Knuth ikke, at hans familie
adskiller sig markant fra andre familier.
”Der følger ikke som sådan privilegier
med en grevetitel, men personligt synes
jeg selvfølgelig, at det er sjovt at have den
her familiehistorie,” siger Marcus Knuth
om sine forfædre.
Marcus Knuths egne forældre blev
skilt i hans tidlige år, men han var tæt
knyttet til dem begge, som han beskriver
som to vidt forskellige mennesker.
Hos faderen, lensgreve Adam Wilhelm Knuth, der bl.a. stiftede Knuthenborg Safaripark, voksede Marcus op med
jagt, fiskeri og vilde dyr, som var en stor
passion for både far og søn.
Moderen, Helle Stangerup, beskriver han som en hjertelig og excentrisk
forfatter med stor kærlighed til danmarkshistorien. Marcus boede hos
hende i Gentofte under gymnasietiden
og beskriver, hvordan han husker lyden
af skrivemaskinen inde fra stuen, hvor
der altid hang lidt røg fra hendes Prince
Light-cigaretter.
Begge hans forældre gik bort for en
håndfuld år siden, og storebroderen
Christoffer Knuth ejer og driver i dag
Knuthenborg Safaripark.
”Jeg er jo vokset op med, at den ældste overtager. Jeg har altid set det som en
befrielse at kunne skabe mit eget liv og
have friheden til at forfølge de ting, som
jeg gerne ville,” siger Marcus Knuth.
Efter gymnasiet i slutningen af 90’erne

blev Marcus Knuth reserveofficer i Gardehusarregimentet under en særdeles
fredelig periode i verdenshistorien. Så
den unge lollik tog videre på studier i
USA og dernæst et job som økonom i først
New York og siden hos investeringsbanken Lehman Brothers i London. Men det
stoppede, da finanskrisen brød ud i 2008.
Kugler om ørene
Pludselig stod Marcus Knuth uden job
midt i en verdensøkonomisk nedtur.
Samtidig stod de danske styrker i Afghanistans Helmand-provins over for krævende kampoperationer mod Taliban. Så
Knuth var ikke ét sekund i tvivl om, at han
ville til Afghanistan som dansk soldat og
kæmpe for demokrati og frihed. At være i
krig er noget, der har gjort stærkt indtryk
på ham.
”At blive skudt på for første gang er
en helt forfærdelig fornemmelse. Jeg går
selv på jagt, så jeg ved godt, hvordan man
kan ramme et mål på 100-200 meters
afstand. Når du først hører kuglerne flyve
om ørene på dig, så tænker du virkelig:
’Åh nej, nu dør jeg’ og får sat livet i perspektiv,” beretter Knuth.
Selvom Knuth kom levende hjem fra
Afghanistan, slap han desværre ikke for at
få døden tæt på. I Afghanistan brugte han
meget tid på at opbygge et sammenhold
med lokalbefolkningen. Knuth samarbejdede med en afghansk stammeældre ved
navn Abdul Khaliq, og sammen grundlagde de en lokal skole og andre projekter for
de lokale landsbyer. En nat kom Taliban
på motorcykler og kørte Abdul ud på en
mark, hvor han blev henrettet som straf
for at have samarbejdet med Knuth og de
danske soldater.
”Derefter var der ingen i området,
som turde at tale eller samarbejde med
os. Så alt det, som vi havde bygget op
over et halvt år, faldt til jorden som et
korthus, lige inden jeg skulle tilbage til
Danmark. Det var virkelig en forfærdelig
fornemmelse,” siger Marcus Knuth.
Selvom danske soldater gik ud i en
deling på 30-40 mand og havde mulighed for luftstøtte fra fly og helikoptere,
så kunne 10 talibanere i sandaler alligevel finde på at angribe dem med gamle
Kalashnikov-geværer, husker Knuth.
”Fanatismen ligger dybt i rigtig mange af dem, og det gør også, at jeg frygter
islamismen mere, når jeg ser hadprædikanter og rabiate moskéer i Danmark,

end andre danskere måske gør,” siger
Marcus Knuth om tiden i Afghanistan.
Knuth vendte aldrig tilbage til Londons finanssektor. Efter sin tid som soldat i Helmand-provinsen blev han ansat
af Udenrigsministeriet og gennem de
følgende år udsendt til både Afghanistan
og Mellemøsten, nu dog som diplomat og
med jakkesæt på i stedet for den militære uniform.
”Tiden som dansk diplomat lærte mig
rigtig meget om politiske forhandlinger,
som jeg stadig bruger i dag på Christiansborg. Og jeg mødtes ofte med danske politikere, der kom på besøg, hvilket var med
til at inspirere mig til at gå ind i politik,”
siger Marcus Knuth, der efterfølgende
tog en kandidatgrad i administration på
Harvard University i USA.
Hemmelige samtaler
Nu er han så vendt hjem til Danmark og
Det Konservative Folkeparti. For Knuth
er det en lettelse endelig at kunne tale
åbent om. Efter flere hemmelige møder
med den konservative formand Søren
Pape skulle der i november sidste år
eksekveres hurtigt, før rygtebørsen på
Christiansborg ville opsnappe historien.
”Det var en beslutning, der var så
privat og delikat, at udover min hustru
og Søren Pape var der ikke mange, der
vidste det. Det var vigtigt for mig selv at
kunne styre processen, så jeg kunne ringe personligt til Jakob Ellemann-Jensen
og Inger Støjberg og fortælle dem om
min beslutning,” siger Marcus Knuth, der
ikke fik lukket et øje natten før skiftet.
Men nu ser Marcus Knuth fremad.
Hvad angår hans personlige ambitioner i
Det Konservative Folkeparti, tager han ét
skridt ad gangen. Modsat overvejelserne
om at skifte parti er det dog ikke nogen
hemmelighed, at han drømmer om at
genvinde regeringsmagten og måske en
dag blive minister.
I første omgang glæder han sig til
at få et hus og en hund med sin hustru,
Josephine, som han i sommeren 2019
blev gift med i Horsens, hvor Josephine
kommer fra.
”Jeg har jo fået en sød pige fra Horsens, så det er rigtig dejligt. Nu håber jeg
på, at vi - når vi får børn - kan finde et
sted med mere luft og natur, og så ville
det ikke være dårligt med en labrador
eller en Jack Russell-terrier. Det ville jeg
elske at komme hjem til.”
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ALTERNATIV BEHANDLING

KVAKSALVERE SKAL
FORBYDES AT BEHANDLE
ALVORLIGE SYGDOMME
Urtete, der helbreder kræft. Tarmskylning mod depression. Healing, som kurerer Parkinson. Det er tre eksempler på
brodne kar inden for alternativ behandling herhjemme. Bag svindelnumrene
står amatører, som udsteder falske løfter til patienter om at blive helbredt for
alvorlige sygdomme og bringer hæderlige alternative behandlere i miskredit.
Derfor er Det Konservative Folkeparti klar med et udspil, der skal beskytte
danskerne bedre mod disse bedragere
og styrke patientsikkerheden. Bl.a. skal
alternative behandlere ikke længere
have lov at tilbyde behandling af livstruende sygdomme og lidelser. Strafferammen, når alternative behandlere
bringer patienter i fare, skal ifølge det
konservative udspil samtidig fordobles.
”Det skal afskrække løgnagtige ’mirakeldoktorer’ fra at udsætte alvorligt
syge danskere for manipulerende fupnumre. De hævder at kunne behandle
dødelige sygdomme uden medicin eller
operationer - kun for at tjene kassen.
Ingen dokumentation. Ingen virkning.
Den her kyniske måde at udnytte patienter på skal vi have stoppet nu,” fastslår den konservative sundhedsordfører
Per Larsen.
Dybt amoralsk
Med det nye udspil skal der også indføres fængselsstraf på op til fire måneder
ved grove brud på markedsføringsloven
om alternativ behandling. I dag kan
alternative behandlere, der lyver sig til
syge danskeres penge, kun blive idømt
en bødestraf, hvis deres anbefalinger
10

ikke bringer patienten i direkte fare.
F.eks. er det ikke direkte til fare, når en
alternativ behandler hævder, at urtete
kan helbrede kræftsygdom.
”Men det er dybt amoralsk, når man
udnytter syge menneskers desperation
og franarrer dem penge ved at lyve om
urteteens effekt. Vi foreslår derfor, at
de her skruppelløse kræftsvindlere skal
kunne idømmes en fængselsstraf for at
føre patienter bag lyset,” siger Per Larsen.
Liv eller død
Særligt alvorligt er det med de alternative behandlere, der med deres udsagn
bringer patienter i direkte fare. Dem,
som videre påstår, at deres urtete kun
virker, hvis patienten dropper al behandling på sygehuset. De alternative
behandlere kan i dag maksimalt straffes
med et års fængsel ved særligt grove
tilfælde. I det nye udspil foreslår Det
Konservative Folkeparti at fordoble den
strafferamme.
”Er man så følelseskold at lege med
folks liv, skal man virkelig også mærke
konsekvenserne. Ofte er det et spørgsmål om liv eller død. Det kan blive
skæbnesvangert for de patienter, som
ender med at drikke urtete fremfor at gå
til kemoterapi, fordi en kvaksalver har
overbevist dem om det,” siger Larsen.
Et andet tiltag, som netop også skal
beskytte dødssyge patienter mod at lade
sig overbevise af absurde påstande, er
det konservative forslag om at oprette et
nyt råd for alternativ behandling. Rådets
opgave bliver at oplyse borgerne om ef-

fekter, mangel på samme
og regler inden for alternativ behandling.
Endelig skal der
ifølge det konservative udspil indføres
en række minimumskrav
til
alternative
behandlere. Bl.a. skal
alternative
behandlere
fremover anbefale deres
patienter at søge læge, hvis
der er tegn på sygdom, og de må
ikke længere fraråde lægeordineret
behandling.
Visse gråzoner
Selvom de nye tiltag slår hårdt ned på
fupmagere, understreger Per Larsen,
at det langtfra er al slags alternativ
behandling, der er i sigtekornet. F.eks.
har rigtig mange danskere glæde af ting
som massage og akupunktur, og det
skal de fortsat have adgang til, forsikrer
sundhedsordføreren.
Det bliver heller ikke forbudt at
tilbyde behandling af symptomer eller virkningen fra anden behandling
i offentligt regi. F.eks. må alternative
behandlere med det konservative forslag stadig gerne tilbyde behandling af
den hovedpine, som en hjernetumor kan
skabe. Men de må ikke længere tilbyde
at kunne behandle selve hjernetumoren
- for den kan de hverken behandle eller
kurere, pointerer Larsen.
”Selvfølgelig er der nogle gråzoner,
når man lovgiver på det her område.
Døjer man f.eks. med en forkølelse,

ALTERNATIV BEHANDLING

Det Konservative
Folkeparti vil:

Forbyde alternative behandlere
at tilbyde behandling af alvorlige
sygdomme og lidelser

Fordoble strafferammen, når
alternative behandlere bringer
patienter i fare, fra et til to år

Indføre fængselsstraf, når alternative
behandlere fortæller grove løgne om
deres behandling

kan man godt forsøge
at finde lindring hos en
alternativ
behandler.
Det
er de alternative behandlere, der
uden samvittighed misinformerer
om alvorlige diagnoser og gambler
med sårbare danskeres sundhed, som
vi går efter at ramme,” fastslår han.

Oprette et nyt råd for alternativ
behandling, der skal oplyse borgere
om regler og effekter
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GENFORENINGEN

Det Tyske Kejserrige smuldrer,
efteråret 1918:
Ved efterårets komme i 1918 stod det
klart, at Tyskland ville tabe 1. verdenskrig. Tyskerne havde forsøgt sig med en
storoffensiv mod Frankrig, som mest af
alt bare havde været en sidste krampetrækning fra det tyske militær.
Dermed begyndte danskere på begge
sider af grænsen syd for Kolding at gøre
sig tanker om, hvordan den fremtidige
grænse skulle se ud. Den såkaldte ’Aabenraa-resolution’ blev vedtaget af de danske
slesvigeres vælgerforening, der krævede
en folkeafstemning om netop grænsespørgsmålet afholdt.

DET KONSERVATIVE SLAG
OM GRÆNSELANDET
Det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med
Danmark. Derfor sætter Politisk
Horisont fokus på genforeningen, og Det Konservative Folkepartis rolle i det politiske drama.
Drømmen om en genforening,
1916-1918:
Siden Danmark tabte krigen til Preussen i 1864 og måtte afstå Slesvig,
Holsten og Lauenborg, havde der på
begge sider af den nye grænse syd for
Kolding været en drøm om at samle de tabte områder under dannebrog
igen. Især blandt danske konservative
12

var der et håb om en genforening med
Slesvig - og dermed også Sønderjylland - som kunne hele såret fra 1864.
Da partiet Højre blev opløst og erstattet af Det Konservative Folkeparti i
starten af 1916, stiftedes det nye parti
derfor bl.a. med en ambition om at få
Slesvig - eller dele af det - tilbage igen.
Den stærke holdning om at genforene
Slesvig - og dermed sønderjyske byer
som Haderslev, Aabenraa, Tønder og
Sønderborg - med Danmark havde især
sit udspring i de unge konservative bevægelser. Holdningen fandtes bl.a. hos
KU-formændene Aage Kidde og John
Christmas Møller og i Studenterforeningen på Københavns Universitet.

Konservative fløje danner sig,
efteråret 1918:
Holdningen til spørgsmålet om Slesvig blev i Det Konservative Folkeparti
ikke afklaret uden debat. Der var intern
uenighed i partiet om, hvor stor en del af
Slesvig man skulle stræbe efter at få tilbage og ud fra hvilke principper.
På den ene side stod Flensborg-bevægelsen, som argumenterede for, at grænsen skulle gå til og med Flensborg, så byen
igen blev dansk. Det argument var bl.a.
repræsenteret hos KU-formanden, John
Christmas Møller. På den anden og mest
ambitiøse fløj stod Dannevirke-bevægelsen, der mente, at Danmark havde en
historisk ret til hele Slesvig, og at grænsen
derfor skulle gå endnu længere ned til den
gamle befæstning Dannevirke - afstemning eller ej.
Landegrænser efter sindelag,
efteråret 1918:
Partiet endte med en fælles linje om, at
alle danske skulle tilbage til Danmark, og
at man ville påkalde sig ånden i den amerikanske præsident Woodrow Wilsons 14
punkter for europæisk genopretning efter
1. verdenskrig. Wilsons punkter talte for,
at landegrænser skulle trækkes efter nationalt sindelag.
Det Konservative Folkeparti støttede
derfor en folkeafstemning i tre zoner,
hvoraf den sidste zone skulle gå helt ned
til Dannevirke i Slesvig, men det forslag
var både Socialdemokratiet, Venstre og
Det Radikale Venstre imod. De tre partier frygtede, at mange tysksindede ville
stemme sig til Danmark for at undgå
armod i efterkrigens Tyskland, og at man

GENFORENINGEN

dermed ikke længere ville have et homogent land. I stedet ønskede partierne en
folkeafstemning i to zoner, hvor den
sidste af slagsen skulle stoppe syd om
Flensborg, og sådan blev det.
Den første folkeafstemning,
foråret 1920:
I zone 1, der strakte sig fra den daværende grænse syd for Kolding til den nuværende grænse ved Kruså, stemte tre ud af
fire vælgere for at være danske. Dermed
var Sønderjylland, som det ser ud i dag,
atter dansk. Også selvom der i tre sønderjyske købstæder fandtes tysk flertal
- ikke mindst i Tønder, hvor tre ud af
fire vælgere stemte for at forblive tyske.
Tønder endte dog med at blive dansk, da
zonen som helhed stemte for at tilhøre
Danmark, selvom der altså var mange,
der følte sig tyske i det nye grænseland.
Konservative sind bringes i kog,
foråret 1920:
Siden 1864 havde den tyske stat da også
søgt at fortyske Slesvig og gennem til-

flytning af bl.a. tyske skolelærere og
embedsmænd haft ganske stor succes
med det i årene, der var gået efter preussernes overtagelse af området - især
i købstæderne Tønder, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Flensborg. I den
konservative lejr var man dog overbevist om, at selv hvis zone 2, der sluttede
syd om Flensborg, skulle stemme for
dansk tilhørsforhold, ville de tysksindede nemt kunne assimileres i det danske samfund inden for få generationer.
Der var imidlertid ikke flertal i zone
2 for at høre til Danmark - end ikke i
Flensborg. Det bragte mange konservative sind i kog, da Flensborg var af stor
betydning for de nationalt sindede. De
betragtede Flensborg som dansk kerneland, fordi byens økonomiske opland
var at finde i området nord for Flensborg, hvor der var dansk flertal. Der
blev derfor - bl.a. af Det Konservative
Folkeparti - forlangt valg for at undgå,
at den radikale Zahles regering opgav
håbet om at få Flensborg tilbage. Zahle
blev sat under endnu større pres, da

en radikal og en socialdemokrat heller
ikke ville stemme sammen med regeringen i det politiske spørgsmål om
genforeningen, hvilket fjernede Zahles
flertal i Folketinget.
Zahles regering bliver væltet,
foråret 1920:
Da Zahle nægtede at udskrive folketingsvalg, besluttede Kong Christian
den 10. at afskedige Zahles regering.
For at holde liv i håbet om at få Flensborg tilbage på danske hænder indsatte
kongen i stedet en række ministre, der
ikke sad i Folketinget - bl.a. gjorde
han sin egen advokat til statsminister.
Handlingen førte til demonstrationer,
hvor folk beskyldte kongen for at begå
statskup, og påskemorgen måtte han
bøje sig for et folketingsvalg.
Det fremtvungne valg gav et borgerligt flertal og satte venstremanden
Neergaard i statsministerstolen. Neergaard fik dog kun opbakning fra Det
Konservative Folkeparti til at danne
regering, hvis han lovede, at regeringen
ikke ville glemme de danskere, der stadig var tilbage i tyske områder. Dermed
var vejen banet for, at Kong Christian
den 10. kunne ride over grænsen syd for
Kolding og besøge den nye sønderjyske
landsdel.
Tusindvis af nye statsborgere,
efteråret 1920:
For at få Sønderjylland officielt indlemmet i Danmark skulle der dog en
ændring af grundloven til. Trods både
radikal og socialdemokratisk insisteren på folkeafstemningen tidligere,
og at resultatet af den skulle respekteres, anbefalede begge partier et nej
til grundlovsændringen. Et nej til en
ændring ville skabe en besværlig situation, da Kong Christian den 10. allerede havde skrevet under på erklæringen
om at indlemme Sønderjylland i Danmark.
Grundlovsændringen gik dog igennem, og dermed fik Danmark 164.000
nye statsborgere. Mange konservative
var dog stadig bitre, fordi de følte,
at Danmark kunne have fået mere - i
hvert fald Flensborg - med, hvis der
havde været en regering, som aktivt
havde kæmpet for at få så meget tabt
land tilbage som muligt.
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KLIMALOVEN BLEV EN HÅRD
FØDSEL MED STOLTE FORÆLDRE
Det endte lykkeligt: En bred aftale om en
klimalov, som sikrer, at Danmark når en
CO2-reduktion på 70 procent i 2030 - og
at det gøres på en økonomisk forsvarlig
måde, hvor vi udvikler og ikke afvikler
dansk erhvervsliv.
Men helt ærligt: Det var en hård fødsel. Og det udtryk må jeg gerne bruge (24
timer, folkens, det var frygteligt. Men jo
heldigvis det hele værd). Det oprindelige
udkast til en aftale, som klimaminister
Dan Jørgensens endelig præsenterede på
vores første møde i december, var ikke
værd at råbe hurra for! Her var f.eks. ingen
delmål på vejen mod 2030, og det var en
vigtig prioritet for os konservative.
Det var også vigtigt for mig, at de delmål skulle sættes af et flertal i Folketinget og ikke kun af regeringen selv. Ellers
kan jeg lige forudse, hvordan vi fremover
vil kunne stå i et dilemma, hvis en ren
Venstre-regering sætter et uambitiøst
klimamål, og vores eneste modsvar ville
være at vælte den. Derfor så jeg det som en
vigtig sag at kæmpe for - en god fremtids14

investering. Jeg bragte disse synspunkter
op allerede på første møde og kæmpede
for dem til det sidste. Det gav heldigvis
pote, og mine formuleringer kom med.
En anden vigtig prioritet for mig
og partiet var, at der blev skrevet nogle
grundlæggende principper ind, der sikrer,
at vi laver en økonomisk ansvarlig grøn
omstilling baseret på vækst og udvikling,
og hvor vi passer på dansk erhvervsliv. At
vi ikke opstiller krav til virksomhederne,
som gør, at de mister deres konkurrenceevne, og at jobs og opgaver ryger til udlandet, hvor CO2-udledningen jo så også

bare flytter med. Det stopper vi ikke de
globale temperaturstigninger af.
Jeg var især uenig med Pernille Skipper om dette, og hvordan de her principper
skulle formuleres. Jeg stod fast, fik mine
grundlæggende formuleringer med, men
til sidst var vi uenige om rækkefølgen af
principperne. Ærligt: Det havde absolut
ingen betydning, og de andre syntes, at
vi var lidt åndssvage. Det endte med, at
vi slog plat og krone, for nu skulle vi være

færdige. Som royalist holdte jeg naturligvis på kronen, og det er eneste gang i mit
liv, at det valg har svigtet mig. Pyt, jeg fik
min vilje på alt det, der betød noget.
Vi blev færdige med aftalen en sen
fredag aften på årets største julefrokostdag! Da vi præsenterede aftalen, havde de
fleste danskere en promille så høj, at det i
sig selv bidrog til den globale opvarmning.
Jeg tror ikke, at særligt mange så med
derhjemme på TV2 News. Men sådan er
dét. Det vigtigste var at nå hinanden om
et godt resultat, og det gjorde vi. Godt nok
forlod Liberal Alliance forhandlingerne
- ja, faktisk virkede det fra starten bare,
som om partiet ledte efter en undskyldning for at gå. Men ellers blev det en bred
aftale.
Inden vi gik ud og mødte pressen, blev
den obligatoriske selfie taget. En hård fødsel - men med mange stolte forældre til
sidst. Demokrati, når det er bedst.

Klima-neutralt
fødevareerhverv

2050
lf.dk/klima

Noget af det bedste i verden
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TALENTPROGRAMMET

TALENTPROGRAMMET
ER KLAR TIL AT UDKLÆKKE
NYE STJERNER
Er du en ung Rasmus Jarlov? Eller er
det ham, der er den gamle dig? Så kan
det være en god idé at lade sig indskrive på det konservative talentprogram.
Profiler, som tidligere har forfinet evnerne på talentprogrammet og siden
er nået hele vejen i Folketinget, tæller
nemlig folk som Rasmus Jarlov, Mette
Abildgaard og Brigitte Klintskov Jerkel.
Nu ruller så fjerde sæson af det
konservative talentprogram, og denne
gang er det med næste kommunal- og
regionrådsvalg i centrum. Programleder Cecilie Friis forklarer, at forløbet
styrker deltagernes politikudvikling,
giver dem medie- og debattræning
samt forbereder dem mentalt, så de
står skarpt frem mod valget i 2021.

”Programmet er med til at forløse
det store potentiale og indfri de høje
ambitioner, som de nye stjerneskud
har for dem selv og Det Konservative
Folkeparti. Vi udvikler talenternes
faglighed, understøtter deres drivkraft
og ruster dem til livet som folkevalgt,”
siger Cecilie Friis.
Fuld af tiltro
Hun har store forhåbninger til det nye kuld
af konservative ildsjæle. Mange talenter
har nemlig tidligere opnået pæn valgsucces
efter at have finpudset evnerne på programmet. Ved kommunalvalget i 2017 blev
syv ud af otte opstillede talenter valgt ind,
og til folketingsvalget i 2019 kunne talenterne mønstre sammenlagt 11.190 stemmer,
mens flere af dem også blev 1. suppleanter.

”Jeg er fuld af tiltro, når jeg kigger
ned over deltagerlisten. Der er masser
af talent samlet i Det Konservative
Folkeparti, og udvælgelsen var bestemt
ikke nem. Der var rigtig mange gode
bud,” siger Friis og forklarer, at det er
de enkelte storkredse, vælgerforeninger
og Konservativ Ungdom, der indstiller
talenter til programmet.
Denne sæson af talentprogrammet
løber fra slutningen af januar i år til
marts 2021. Forløbet vil bestå af fem
weekendsamlinger, hvor forskellige
undervisere, konservative spidskandidater og tidligere talenter i samspil med
de nye talentspirer vil arbejde for gode
resultater og konservativ indflydelse
ved næste års kommunal- og regionsrådsvalg.

DELTAGERE PÅ TALENTPROGRAMMET
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Ali Aminali • Anders Storgaard • Andreas Karlsen • Cecilia Zade Iseni • Charlotte Green
Elias Laine • Magnus Von Dreiager • Margrethe Agerup Præst • Martin Mikkelsen
Mike Simonsen Straarup • Sebastian Joubert Kaimson • Signe Nøhr Nielsen • Toke Elling

TALENTPROGRAMMET

Elias
Laine

Signe
Nøhr

Metalmand imod topskat

Borgmesterkandidat i politikerskole

22-årlge Elias Laine slår en latter op i telefonen, da han bliver
spurgt ind til sin rolle som formand for Metal Ungdom Odense.
Svaret er indstuderet, for den unge vestjyde har skullet besvare
dét spørgsmål adskillige gange før.
”Der er mange, som ikke forstår, hvordan en konservativ
kan være formand for en fagforening. Men der er f.eks. mange
metalarbejdere, som betaler topskat. Jeg vil gerne vise, at overenskomster og arbejderpolitik ikke kun er en dagsorden for rød
blok,” siger Elias Laine, der er i lære som industritekniker på
Hjernø Værktøjsfabrik.
Han er en af de 13 håbefulde deltagere, som er blevet optaget
på det konservative talentprogram. Selv siger han, at ambitionen er at suge alt det til sig, som han kan, og at gøre politik
tilgængeligt for alle.
Netop dét at gøre politik mere håndgribeligt for almindelige
mennesker er blevet centralt for ham. Det har han forsøgt at
gøre på Radio Klitholm i Hvide Sande, hvor han var medvært
på søndagens formiddagsflade, der gav lokale lyttere mulighed
for at ringe ind og dele historier - og altså nu som formand for
Metal Ungdom Odense.
”Politik skal være noget, som alle kan forstå. Alle påvirkes
af politik, og alle har politiske holdninger, også selvom de ikke
tænker det som noget politisk. Derfor vil jeg gerne være med til
at sørge for, at folk så faktisk også kan være med i den politiske
samtale,” siger Laine.

I Vesthimmerland fortsætter Signe Nøhrs popularitet sin himmelflugt. Trods sine bare 25 år blev Nøhr i januar udpeget som
borgmesterkandidat af konservative medlemmer nordpå. Det
betyder dog langtfra, at der ikke er mere at lære for den unge
nordjyde. Derfor er hun også glad for at være tjekket ind på det
konservative talentprogram.
”Vi fik allerede til den første talentsamling indsigt i vores
styrker og svagheder. Det var meget brugbart. Jeg kan også
rigtig godt lide, at der er ambitioner på vores vegne, og at der
er lagt et seriøst program. Der er ingen tid at spilde frem mod
kommunalvalget i 2021 - især ikke som borgmesterkandidat”,
lyder det fra Nøhr i den anden ende af røret.

Positive indtryk
Udover at være unge metalarbejderes talsmand i eventyrbyen
er Laine også medlem af Konservativ Ungdom, og han er meget aktiv med læserbreve og debatter i lokalområdet. Det vil
han gerne blive endnu bedre til, så drømmen om at komme i
byrådet kan blive en realitet. Derfor har han søgt om at blive
optaget på det konservative talentprogram, forklarer han.
Det er nu et par måneder siden, at Elias Laine så var til
den første talentsamling. Efter første weekend med de øvrige
deltagere er han nu endnu mere spændt på det videre forløb.
”Vi fandt hurtigt ud af, at vi er en gruppe meget forskellige mennesker - men på en rigtig positiv måde. Jeg glæder
mig til at få del i de andre deltageres viden og erfaring. Det
bidrager til at fremme partiet og den konservative dagsorden,” siger Elias Laine og fortæller, at han efter den første
talentsamling på Scandic Hotel i Roskilde var udkørt, men
fyldt med positive indtryk.

Mere pragmatisk
Selvom hun kun er 25 år gammel, er hun politisk set en af talentprogrammets mest erfarne deltagere. Hun blev valgt ind i byrådet
for første gang som 19-årig, og det gjorde hende til Nordjyllands
yngste kommunalpolitiker. Nøhr kan da også godt se områder,
hvor hun adskiller sig fra andre, mere idealistiske kræfter på talentprogrammet.
”Deltagerne fra Konservativ Ungdom er skarpe - hvilket
også er fedt - mens jeg selv efter flere år i kommunalpolitik er
blevet rundere og har fået erfaring med at samarbejde på tværs
af politiske standpunkter. Jeg er nok lidt mere pragmatisk, men
vi kan alle sammen lære af hinanden,” siger hun.
Skal man stå stærkt som borgmesterkandidat og i sidste ende
kunne hænge den gyldne kæde om halsen, er det dog vigtigt at
bevare sin person, mener Nøhr. Hun håber, at talentprogrammet
kan gøre hende i stand til at forene den folkelige og samlende
borgmesterrolle med sin personlige karisma. For skal man frem,
er det afgørende, at man ikke glemmer den del af sig selv, som har
fået en til, hvor man er i dag, mener hun.
Inden Signe Nøhr modtager vælgernes dom til kommunalvalget om halvandet års tid, har hun dog en række andre eksaminer, der skal bestås først. Ved siden af byrådsarbejdet læser
hun samfundsfag og geografi på Aalborg Universitet. Det tager
meget af hendes tid, og derfor håber hun også at kunne fokusere
100 procent på kommunalpolitik som borgmester fremover. Hun
har nemlig store ambitioner for Vesthimmerlands Kommune.
”Som familier og samfundsborgere har vi et stort ansvar
over for hinanden, men vi skal også have frihed til at leve det liv,
som vi ønsker. Jeg vil gerne hverdagen bedre for alle i kommunen og ikke kun føre politik for én bestemt gruppe,” siger hun.
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UNGES TRIVSEL

DEBAT:

SKABER KARAKTERER
MISTRIVSEL
BLANDT UNGE?
En politisk debat, der har fået meget spalteplads og sendetid i medierne de seneste
måneder, er den om karakterer og trivsel i uddannelsessystemet. Læs her, hvad
K og SF mener om sammenhængen mellem de to.
Det er misforstået omsorg at
skrue ned for karakterer
Af Katarina Ammitzbøll, uddannelsesordfører, K

Idéen om, at færre karakterer øger
danske unges trivsel, har venstrefløjen forelsket sig i. Men at skrue ned
for karakterer på vores uddannelser
fjerner ikke ungdommens problemer.
Tværtimod. Det vil bare skabe nye problemer, og derfor bør vi holde fast i den
klassiske bedømmelse af unge i vores
uddannelsessystem.
Et stort problem ved at give færre
karakterer er, at det rammer de unges
faglige niveau. Idéen er faktisk blevet
testet på 15 gymnasier. Eksperimentet
fra Danmarks Evalueringsinstitut viste,
at over halvdelen af 1.g-eleverne gjorde
sig mindre umage med undervisningen
på grund af manglende karakterer.
Ikke
overraskende - for karakterer
belønner flid. De
giver en grund
til at gøre
sig umage.
Er der ikke
t o p k a r a kterer at gå
efter, vil
det ramme inds at s e n,
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der bliver lagt for dagen. Vi skal anspore
vores unge til at have ambitioner, hvis
de skal forløse deres potentiale. Vi skal
fremelske motivation og engagement
hos dem. Ikke fratage dem incitament
til at knokle.
Desuden følte 70 procent af 1.g-eleverne i eksperimentet sig på den ene
side mindre stressede over ikke at få
karakterer, men samtidig følte 81 procent sig på den anden side også mere
pressede, fordi de så ikke vidste, hvor
de lå fagligt. Færre karakterer løser
altså ikke trivselsproblemer blandt
unge. Det skaber bare en anden type
pres og usikkerhed, hvis den nuværende målestok sløjfes.
På venstrefløjen er der også en
bekymring for, at karakterer presser
danske unge, når de fungerer som
adgangskriterium
til
videregående
uddannelser. Her bliver tanken om at
udskifte karakterer med en test ofte
luftet. Men jeg har svært ved at se,
hvordan det skulle gøre de unge ansøgere mindre pressede.
I gymnasiet har du tre år til gennem
flid at sikre dig selv gode resultater. Dit
gennemsnit af karakterer afspejler,
hvad ca. 20 fagpersoner tænker om dig
og din indsats over en længere periode.
Der ligger altså en ro i at vide, hvad
man kan og skal forbedre undervejs.
Hvordan skulle du som ung føle dig
mindre presset af at vide, at din fremtid er afhængig af én test? Det skubber
bare konkurrencen over på nogle andre
kriterier.

Forstå mig ret, det er bestemt en
alvorlig udfordring, at et stigende
mindretal af unge døjer med for højt
stressniveau og psykiske problemer.
Men vi er nødt til at kende årsagerne
til et problem, før vi kan løse det. I Det
Konservative Folkeparti har vi ikke set
dokumentation for, at karaktergivning
skulle føre til mistrivsel. Ændrede normer i opdragelsen, en perfekthedskultur og sociale medier kan være langt
vigtigere faktorer.
Derfor mener vi, at man skal gøre,
som lederen af Danmarks Pædagogiske
Universitet, Claus Holm, har foreslået
og nedsætte et udvalg af eksperter.
Udvalget skal undersøge årsagerne bag
mistrivsel og stigningen i diagnoser
blandt unge og komme med anbefalinger til, hvordan vi kan løse det.
Løsningen er i hvert fald ikke at
ofre karaktererne i uddannelsessystemet. Det er udtryk for en misforstået
omsorg. Langt de fleste unge kan altså
godt håndtere den medgang og modgang, som karakterer giver. Og dem,
som ikke kan, skal vi hjælpe med at
opstille passende forventninger til
egne præstationer.
Men vi skal ikke drosle ned for karakterer, som om vi havde en hel generation plaget af stress, angst og overbelastning. Vi skal finde ud af, hvordan
vi kan hjælpe de unge, som oplever de
her ting - og færre karakterer er ikke
noget quickfix. Tværtimod er karakterer en vigtig faktor for, at Danmarks
ungdom bliver dygtig.

UNGES TRIVSEL

Lad os skrue ned for karakterræset og op for trivslen
Af Astrid Carøe, uddannelsesordfører, SF

I dag er der alt for mange unge mennesker, som ikke har det godt. Karakterræs
og præstationspres har sneget sig ind
overalt og er blevet en fast del af den
danske ungdoms hverdag. Det skal vi
have gjort noget ved, og vi er nødt til
at starte dér, hvor de unge selv siger, at
skoen trykker.
Flere og flere undersøgelser viser,
at gymnasieelever ofte er stressede. Én
undersøgelse viser ligefrem, at gymnasieelever er lige så stressede som de 20
procent mest stressede voksne.
I forsøget med karakterfrie 1.g-klasser på 15 gymnasier, som Katarina refererer til i sit indlæg, svarer 70 procent af
eleverne, at de følte sig mindre stressede
af at gå i skole, når de ikke fik karakterer.
Katarina refererer også til, at 81 procent
af eleverne følte sig usikre, når de ikke
vidste, hvor de lå fagligt. Det er netop
derfor, at eleverne skal have mere og
bedre feedback fra lærerne, og det, er jeg
overbevist om, er meget mere givende for
elevernes læring. Desuden er der en tilvænningsproces, når eleverne lige siden
folkeskolen har været vant til, at deres
arbejde bedømmes med karakterer.
Dertil fortalte de lærere, som jeg
talte med, at de med karaktererne ude
af klasselokalet fik skabt et læringsrum,
hvor eleverne turde at række hånden op,
fordi de oplevede, at der var plads til at
fejle. Samtidig blev eleverne også bedre

til både at anvende og omsætte den feedback, som de fik. Det var altså lærernes oplevelse, at det styrkede elevernes
faglighed.
Det er bare én indikation ud af mange
på, at det er en god idé at skrue ned for
karaktererne og op for den personlige
feedback.
Derudover er det ikke retvisende at
sige, at SF generelt er imod karakterer.
Vores forslag er jo ikke at afskaffe dem
helt - blot, at eleverne først skal have
karakterer det år, hvor de afslutter faget.
Indtil da skal eleverne have plads til læring og refleksion uden konstant at skulle være under pres fra karakterræset.
Men det er ikke nok at skrue ned for
karaktererne i gymnasiet. Skal vi karakterræset til livs, skal vi også se på vores
optagelsessystem.
Vil man holde alle uddannelsesmuligheder åbne, kan selv et 4-tal i fysik
eller billedkunst ende med at være bestemmende for, om man kan læse International Business på CBS - det kræver
faktisk, at man sprænger skalaen med et
gennemsnit på 12,4. Det gør, at de unge
oplever, at de hele tiden skal præstere i
gymnasiet, og at der ikke er plads til at
fejle.
Derfor har vi foreslået et karakterloft
på 10 på de videregående uddannelser. På
uddannelser, hvor der er flere ansøgere
end studiepladser, skal der indføres en
optagelsesprøve. Det, tror vi på, vil tage
noget af presset af eleverne i gymnasiet.
Men vi skal selvfølgelig undersøge
årsager til den stigende mistrivsel, som

vi ser blandt børn og unge. Derfor er jeg
også glad for, at vi fik det med i aftalen om forskningsreserven, at der skal
forskes på området. SF har tidligere
foreslået, at der skal nedsættes en trivselskommission, så vi er kun glade for,
at Det Konservative Folkeparti nu også
gerne vil være med til at nedsætte et
ekspertudvalg.
Jeg mener dog, at det er for forsimplet at se opdragelse, perfekthedskultur
og sociale medier som hele årsagen til
problemet. Det er at individualisere de
unges udfordringer og sige, at det er
de unge selv, der er skyld i, at de ikke
har det godt. Der mener jeg, at vi som
samfund har et ansvar. I stedet for at
individualisere den stigende mistrivsel
bliver vi nødt til at se på, hvordan også
strukturerne i hele vores uddannelsessystem er med til at
presse vores
børn og
unge.
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VANVIDSBILISME

NYT UDSPIL
SLÅR
BREMSEN
I OVER FOR
VANVIDSKØRSEL
Det Konservative Folkeparti vil:
Sortliste personer, der har
medvirket til vanvidskørsel, fra
at kunne lease biler i en årrække
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Indføre fængselsstraf til stråmænd
og leasingfirmaer, der nægter at
oplyse navnet på en vanvidsbilist

VANVIDSBILISME
Med næsten 100 km/t bragede en mand
sidste år over et fodgængerfelt og kvæstede
to mennesker. Den ene af de to fodgængere blev indlagt med adskillige knoglebrud.
Ikke mange dage senere omkom en 35-årig
politiassistent efter at være blevet torpederet i sin egen vejbane af en modkørende. Det
var i en byzone. I begge tilfælde var bilerne
leaset.
Desværre er de to eksempler på vanvidskørsel langtfra enestående. Tværtimod
er udviklingen speedet op de senere år, og
ifølge Rigspolitiet udgør vanvidskørsel et
stigende problem i alle dele af landet. Tendensen mod stadig mere af den hasarderede
kørsel i gadebilledet vækker bekymring og
afsky hos retsordføreren.
”Vi er vidne til alt for mange hensynsløse galninge, der leger Formel 1 i vores
gader og tager det offentlige rum som gidsel. Konsekvensen af den her dødelige leg
er børn og voksne, som aldrig kommer til
at se deres kære igen. Det er så kynisk og
meningsløst at jerne uskyldige mennesker
ned på den måde. Vi skal have det stoppet
nu,” slår han fast.
Derfor er Det Konservative Folkeparti
klar med et udspil imod vanvidskørsel. Bl.a.
skal vanvidsbilister kunne sortlistes fra
at lease biler i en årrække. Stråmænd, der
nægter at oplyse navnet på vanvidsbilister,
skal fremover også kunne få en fængselsstraf. Endelig skal det ikke længere være
muligt at betale med kontanter, når man
leaser en bil.
Grunden til, at udspillet fokuserer
på leasede biler, er, at de bl.a. bruges af
bandemedlemmer og andre kriminelle til
vanvidskørsel. Banderne kan have brug for
muskelbiler til flugt væk fra gerningssteder
og under gadekrige. Her er leasing igennem
en stråmand enkelt og billigt, forklarer
Khader, der vil begrænse bandernes adgang
til leasede biler.
Retsordføreren foreslår derfor at oprette et register, som oplister personer, der
tidligere har misbrugt leasede biler til vanvidskørsel. Registeret skal styrke leasingfirmaers mulighed for at kontrollere, hvem de
handler med, og sortliste folk med relation
til bandemiljøet fra at kunne lease biler.

Gøre det umuligt at
betale med kontanter,
når man leaser en bil

Benytter finte
Samtidig vil Det Konservative Folkeparti
hæve straffen til stråmænd, der leaser biler
for bandemedlemmer. I dag kan en stråmænd lease biler i eget navn og give nøglerne til et andet bandemedlem. Fordelen
ved stråmands-finten er, at føreren slipper

billigt i tilfælde af et sløret billede fra en
fotofælde, eller hvis føreren har tildækket
sig.
Hvis ikke føreren, som blitzes i en fotofælde, kan identificeres, henvender politiet sig nemlig til den person, der står opført
på leasingkontrakten. Hvis stråmanden,
der står på kontrakten, hævder ikke at
kunne huske, hvem han eller hun havde
lånt den leasede bil ud til, nøjes stråmanden
som oftest med en bøde på 2.500 kr.
Den finte vil Naser Khader ikke lade
stråmænd og bandemedlemmer slippe
så let afsted med. Han vil derfor indføre
fængselsstraf til stråmænd, der står opført
på leasingkontrakter, men ikke vil udlevere
navnet på føreren, som er taget i at trykke
speederen for hårdt i bund. Det skal lukke
hullet i lovgivningen, forklarer den konservative retsordfører.
Ikke kun skal de stråmænd, der medvirker til vanvidskørsel, kunne straffes
med fængsel. I de ekstreme tilfælde, hvor
et leasingselskab hjælper bandemedlemmer med vanvidskørsel - f.eks. ved bevidst
ikke at give korrekte oplysninger om, hvem
der står på kontrakten - skal der også kunne gives fængselsstraf til leasingfirmaet,
mener Naser Khader.
På ofrenes side
Endelig foreslår Det Konservative Folkeparti at forbyde betaling med kontanter,
når man leaser en bil. Pengene kan nemlig
i nogle tilfælde være sorte og tjent ved salg
af narko eller våben, påpeger Naser Khader.
Insisterer selskaberne i stedet på elektronisk betaling, er det ifølge retsordføreren
nemmere at lease biler til de rigtige mennesker.
Mens Det Konservative Folkeparti
altså er klar med tre nye forslag til at stoppe vanvidsbilisme, hilser Naser Khader
samtidig regeringens udspil om samme
emne velkommen - overordnet set. Den
konservative retsordfører understreger
dog behovet for at gå skridtet videre, hvis
bremsen for alvor skal sættes i over for
vanvidskørsel.
”Mette Frederiksen har på Folketingets talerstol sagt, at hun regner med Det
Konservative Folkepartis mandater, når
der skal laves retspolitik. Derfor regner vi
også med, at hun er klar på at stramme
lovgivningen yderligere. Nu skal vi have
vanvidsbilismen parkeret én gang for alle.
Vi står altid på ofrenes side - aldrig forbryderens,” understreger den konservative
retsordfører.
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EUROPÆISK POLITIK

DEN UNGARSKE STATSLEDER
BØR HOLDES I FRYSEBOKSEN
Skal den ungarske premierminister
smides ud af EPP-partiet? Og hvordan
holder danske konservative deres britiske søsterparti tæt efter Brexit? Det var
emnerne, da EPP’s præsident, Donald
Tusk, fik besøg af Det Konservative Folkepartis generalsekretær, Søren Vandsø,
og international chef, Ulrica Helgesson, i
Bruxelles den 29. januar.
På mødet blev Ungarns regeringsleder,
Viktor Orbán, og hans parti, Fidesz, drøftet
indgående. Fidesz er for tiden suspenderet
fra EPP - den konservative partifamilie i
Europa - fordi det ungarske regeringsparti
har indskrænket ytringsfriheden og ignoreret retsprincipper på den hjemlige front.
Bl.a. har den ungarske regering opkøbt
kritiske medier for derefter at lukke dem
og taget styring over landets domstole.
Derudover har ungarerne med Orbán i
spidsen lanceret en statsstøttet kampagne
imod EU og spredt konspirationsteorier
om EU-kommissionens tidligere formand.
Demokratisk forfald
Af de grunde er der i EPP forskellige
holdninger til, om Fidesz og Orbán skal
forblive sortlistet eller helt ekskluderes
fra det europæiske parti. Men generalsekretær Søren Vandsø fastholder, at EPP
skal bevare suspenderingen af Viktor
Orbán og afvente, hvordan statslederen
opfører sig fremover.
”På vores møde i Bruxelles fortalte vi
EPP-præsidenten, at Orbán bør holdes i
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fryseboksen indtil videre. Vi skal i hvert
fald ikke ophæve suspenderingen med
det triste demokratiske forfald, som vi
ser i Ungarn. Men det er også for tidligt at
smide Orbán endegyldigt på porten,” siger
generalsekretæren.
EU’s ydre grænse
Mens det vækker bekymring hos Søren
Vandsø, at Ungarn negligerer demokratiske spilleregler, minder generalsekretæren samtidig om landets betydning
for Danmark. Ser man på kortet over
medlemslande i EU, er Ungarn en ydre
grænse. Derfor er landet en vigtig medspiller i forhold til flygtninge- og migrantspørgsmålet.
”I den situation er det bedre at have
Orbán tæt på end langt fra os. Så vi må
se, om ikke vi kan påvirke ham i en bedre
retning. Det vil i hvert fald ikke være
uden konsekvenser bare at smide Orbán
ud af EPP, hvilket præsident Tusk også
var enig med os i på mødet,” fortæller
Søren Vandsø.
Det var ikke kun Viktor Orbáns mulige exit fra EPP-partiet, der blev vendt
med præsident Donald Tusk på mødet
i Bruxelles. Også Storbritanniens udtræden af EU og konsekvensen for det
fremtidige samarbejde med briterne var
på dagsordenen.
Tilbage i 2009 forlod de britiske konservative EPP, og efter Brexit findes der
nu slet ikke britiske europaparlaments-

medlemmer i Bruxelles længere. Derfor
er der behov for at finde en måde, som
konservative i Europa kan holde kontakten til deres britiske kolleger på, forklarer Ulrica Helgesson, der er international
chef i Det Konservative Folkeparti.
”Både Danmark og EU handler i
høj grad med Storbritannien. Hvis alle
parter skal have det optimale ud af
samhandlen, er vi nødt til at holde en
tæt forbindelse. Men det er også vigtigt
at tale med briterne om sikkerhed. Så vi
fortalte Tusk, at vi nu mangler et forum,
hvor vi kan drøfte de her ting,” lyder det
fra partiets internationale chef.
En dag efter Boris
Selvom Donald Tusk som tidligere
EU-præsident var dybt involveret i Brexit og måske kunne frygtes at have et
anstrengt forhold til briterne, tog han
bekymringen alvorligt. Generalsekretær Søren Vandsø forstår da også godt,
hvis den britiske premierminister, Boris
Johnson, og Donald Tusk ikke er de fineste venner.
”Men som jeg sagde til Tusk på vores
mødet, kommer der også en dag efter
Boris. Det er jo det konservative parti i
Storbritannien, som vi er søsterparti til
- ikke Boris Johnson. Nogle gange skruer
man så lidt op eller lidt ned for dialogen
og relationen. Men vi skal aldrig miste
den,” fastslår Det Konservative Folkepartis generalsekretær, Søren Vandsø.

EMNE

KLIMADAGSORDENEN
ER OGSÅ EN
VÆKSTDAGSORDEN

”

I Danmark har vi sat en ambitiøs, grøn
dagsorden. Vi skal reducere udledningen af
CO2 med 70 procent i 2030. DI bakker op om det mål.

Lars Sandahl
Sørensen
Adm. direktør i Dansk Industri

Klimadagsordenen er også en vækstdagsorden.
Når økonomien vokser, får vi råd til at udvikle vores
samfund og investere i den grønne omstilling og alt
det andet, der gør Danmark til et godt land at leve i.
Med økonomisk vækst får vi råd til at gennemføre en
ambitiøs, grøn omstilling af samfundet, som kan vise
vejen for resten af verden.
I de 13 klimapartnerskaber, som regeringen har
indgået med erhvervslivet, skal virksomhederne
udvikle ideer, der kan være med til at bremse
klimaforandringerne. Det er en stor mulighed for
dansk erhvervsliv. En mulighed for at bidrage og
tage medansvar – og pege på, hvordan regeringen
og Folketinget - såvel som EU - kan bidrage til, at vi
sammen kan levere reelle, substantielle løsninger, der
reducerer udledningen af CO2, samtidig med at vi
styrker Danmarks konkurrencekraft. ”
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FOLKEOPLYSNING

NY FOF-FORMAND VIL
LØFTE FOLKEOPLYSNINGEN
Det er måske ikke alle, der ved det. Men
FOF, der står for Folkeligt Oplysningsforbund, udspringer af Det Konservative
Folkeparti og blev stiftet tilbage i 1947. I
dag er forbundet Danmarks største udbyder af folkeoplysning med mere end
250.000 kursister årligt. Og med 37 foreninger og aktiviteter i hele 81 af landets
kommuner bliver der rigeligt at se til for
forbundets nye formand, Mai Mercado.
”Jeg er meget beæret over at være
valgt til landsformand for FOF. Jeg er
imponeret over, hvordan lederne og formændene i vores lokale FOF-foreninger
har folkeoplysningen inde under huden i
både tanke og handling. Jeg har allerede
været til mine to første hovedbestyrelsesmøder, og så har jeg besøgt FOF i
Aalborg, hvor jeg kiggede forbi midt i
et keramikkursus,” siger en begejstret
Mercado og fortsætter:
”Det er fantastisk, hvad folkeoplysningen skaber af stærkt sammenhold,
sunde fællesskaber og gladere mennesker. Det passer alt sammen rigtig godt
til alt det, som jeg har arbejdet for som
socialminister de seneste år,” lyder det
fra Mai Mercado.
Konservativt hjerteblod
FOF’s formål er at fremme kundskab
om mennesket og samfundet gennem fordybelse i den kristeligthumanistiske kulturtradition.
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Aktiviteterne er non-profit, og et eventuelt overskud skal bruges i den folkeoplysende virksomhed.
Alle ting, der passer godt ind i den
konservative ånd. At det så igen bliver
en konservativ, der tager stafetten videre
som formand, glæder Det Konservative Folkepartis generalsekretær, Søren
Vandsø.
”FOF er konservativt hjerteblod, og vi
er stolte over, at FOF i dag er det største
oplysningsforbund, som vi har i Danmark. Jeg er sikker på, at Mai kommer
til at gøre det fantastisk som formand. Vi
har alle brug for folkeoplysning, og selvom tiden har ændret sig siden 1947, og
forbundet i dag er udfordret af kommunale og private konkurrenter, står FOF
stærkt - og det vil det også gøre under
Mais formandskab,” siger han.
Færre aftenskoler
Der bliver nok at tage fat på for den nye
formand. For ifølge Udviklingscenteret
for Folkeoplysning og Voksenundervisning blev der i 1996 registreret 2.645
aftenskoler på landsplan, og i 2017 var
antallet faldet til 1.080 aftenskoler. Udfordringen ligger især hos de fem store
landsdækkende
oplysningsforbund
FOF, AOF, DOF, LOF og Fora, som i dag
dækker omkring 40 procent af de 1.080
aftenskoler. Aktivitetsniveauet har dog
været stabilt de seneste år. Men det
ændrer ikke på ambitionsniveauet
hos den nye formand, der overtager
formandskabet fra Anne Birgitte
Lundholt, som har været formand
de seneste 12 år, og mange sikkert
kan huske som minister under Poul Schlüter.
”Vi mennesker skal
hele tiden udvikle og
dygtiggøre os, og her
spiller FOF en stor
rolle. Min ambition
er fortsat at sikre en
stærk
folkeoplys-

ningstradition i Danmark. Og ja, det er
store sko at fylde ud efter Anne Birgitte
Lundholdt, som virkelig har været gjort
en stor forskel for folkeoplysning og FOF,
men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for, at
vi de kommende år får udviklet FOF og
løftet folkeoplysningen,” siger Mercado.

Landsformænd
for FOF
Flemming Hvidberg
(1947-1959)

Paul Honoré
(1959-1966)

Richard Teislev
(1966-1968)

Flemming Palle Hansen
(1968-1979)

Aage Hastrup
(1979-1983)

Per Stig Møller
(1983-1989)

Søren Møller
(1989-2007)

Anne Birgitte Lundholt
(2007-2019)

Mai Mercado
(2019-)

BAGLANDET ER RYKKET
IND PÅ HOVEDKONTORET
Mød Steen og Helle: To nye ansigter i det
konservative partisekretariat på Christiansborg. Selvom deres kontor ligger centralt placeret, er Steen og Helle baglandets
forkæmpere. Som henholdsvis senior- og
organisationskonsulent er deres mission nemlig at skabe de bedste vilkår for
konservative vælgerforeninger rundt om
i Danmark.
Første store opgave for Steen Møller
og Helle Bonnesen er at skabe en bedre
dialog mellem vælgerforeningerne og
hovedkontoret. Ved at gøre kommunikationen tydeligere og mere direkte kan Det
Konservative Folkeparti stå endnu bedre
sammen som ét parti.
Ikke kun skal der bygges bro mellem
vælgerforeningerne og hovedkontoret,
men også vælgerforeningerne imellem.
Filosofien er, at vælgerforeninger kan lære
af hinanden, og netop her fungerer de nye
konsulenter som bindeleddet.
Så når én vælgerforening har en problemstilling eller idé, som en anden vælgerforening har erfaring med, kan Steen
Møller og Helle Bonnesen sætte dem i
kontakt med hinanden og samle erfaringerne sammen til generel inspiration.
På baglandsturné
Derfor tilslutter de nye konsulenter sig
også den baglandsturné, som Det Konservative Folkepartis generalsekretær Søren
Vandsø, organisationskonsulent Caroline

Møller Jensen og organisationschef Søren
Laugesen har indledt. Her tager de ud og
besøger konservative vælgerforeninger
for at indsamle viden og erfaringer, men
også for at høre, om der er noget, som de
kan hjælpe med.
Der er nemlig mange forskellige typer
af behov rundt om i vælgerforeningerne.
Måske der mangler en hjælpende hånd til
at træne kandidater, planlægge kampagner, skrive opslag til de sociale medier,
forberede et debatmøde eller sørge for
pressedækning.
De to nye konsulenter kommer derfor også ud til vælgerforeningerne for at
skræddersy og ikke strømline. Vælgerforeningerne skal ikke pålægges én samlet
to-do-liste - det ved de.
”Der afholdes jo 98 forskellige valg
rundt om i kommunerne. Så alt efter hvad
status er i den enkelte vælgerforening,
hjælper vi rigtig gerne med den træning,
som er nødvendig og relevant for medlemmerne,” forklarer Steen Møller.
Forskellig træning
Træningen kan foregå på større hold, i
mindre grupper og som en-til-en-undervisning. Her kan de nye konsulenter både
dele ud af viden, som alle i vælgerforeningen nyder godt af, og gå mere i dybden
med udvalgte emner eller talspersoner.
Steen Møller, som er tidligere konservativ rådmand i Odense Kommune, og

Helle Bonnesen, der sidder i Københavns
Borgerrepræsentation for Det Konservative Folkeparti, kender med deres fortid
nemlig til lokalpolitikkens mange facetter.
”Vi har jo selv stået på gaden og talt
med vælgere, hængt plakater op, lavet
debatmøder og givet interviews. De mange
erfaringer, som vi har gjort os, håber vi,
at vælgerforeningerne kan drage nytte af
og bygge videre på,” siger Helle Bonnesen.
Portal undervejs
Ofte er det altså Steen Møller og Helle
Bonnesen selv, der sammen med deres
kollega i den nye afdeling, organisationskonsulent Caroline Møller Jensen, bidrager
med hjælpen. Men de står også for at uddelegere opgaver, når de vurderer, at andre er bedre til en bestemt type træning.
Snart kommer der også en helt ny
intern kommunikationsportal op at køre fyldt med træningsmateriale. Platformen
kan f.eks. hjælpe med at rekruttere nye
kandidater til kommunalvalget og klæde
de nye kandidater på til de kommende
opgaver.
Alt sammen med det formål at understøtte de konservative vælgerforeninger.
For ambitionen er klar: Det Konservative
Folkeparti skal gå frem og forsvare positionen som det tredjestørste parti på
kommunalt plan til valget i 2021. Her er
baglandet en nøglespiller, og derfor er det
rykket ind på hovedkontoret.
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Termokrus

Flot kasket

Dame, grøn, og herre, hvid

Med C-logo

Med broderet X ved C’et
og logoet

S

17,70,-

r 30,10
pa

,-

94,20,-

r 41,30
pa

,-

r 219,8
pa

S

Kampagnejakker

0,-

S

Spar mange penge! Disse produkter udgår, og vi giver derfor

12,90,-

Før 43,-

Powerbank

Lækre løbetrøjer

Spændende bøger

#PAPEPOWER

Dame, newline, hvid
Herre, pace, hvid

Forskellige titler

98,40,-
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Sp

32,70,-

op til 2
ar

,95

14,70,-

op til 1
ar

,32

0,

ar 34,3
Sp

Sp

79,50,Priser fra

33,-

33,-

Sæt

i kalenderen
Hvis du indsender ordet på den lyserøde 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.

Folkemøde 2020
11.-14. juni i Allinge

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

Kom og besøg Det Konservative Folkepartis
telt i Allinge på Bornholm ved Folkemødet.
Her kan du møde konservative politikere
ansigt til ansigt og lytte med, når der
afholdes en masse spændende debatter og
arrangementer. Folkemødet løber af stablen
fra den 11.-14. juni 2020.

Svaret på sidste krydsord var:
PARTNERSKABERNE
Vi sender en bog til Niels fra Viby og lakridser
til Birthe fra Rønne og Peter fra Thyholm.

Landsråd 2020

12.-13. september i Herning
Næste landsråd afholdes i Herning
Kongrescenter, hvor der som altid er mulighed
for at møde konservative medlemmer fra hele
landet. Her skal der lyttes til politiske taler
og debatter, nydes god mad og hinandens
selskab. Landsrådet finder sted fra den 12.-13.
september 2020.
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Norge

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.
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INGEN KØRER SOLO I GRUPPEVÆRELSET
Kære læser
hun løbende og tog gruppen
med på råd. Sådan skal det
være. Ingen kører solo med deres
ordførerskaber - vi er et fællesskab,
og det er vores styrke.

Det kommer til udtryk på vores tre ugentlige gruppemøder,
hvor vi har en respektfuld, konstruktiv og støttende dialog med
hinanden. Og så har vi det bare enormt sjovt sammen. Så sjovt,
at vi i januar besluttede at besøge hinanden på en såkaldt tour
de chambre, hvor turen både gik hjem til Birgitte i Snekkersten,
Mette i Dragør og i de jyske medlemmers folketingslejligheder
i København. Hold op, det var en sjov og god aften, der kun
bragte os endnu tættere sammen som gruppe.

Jeg er stolt af vores folketingsgruppe. Alle er kommet godt ud
på deres ordførerskaber, og snart er det første folketingsår
gået. Det tegner godt, og kan vi holde fast i vores gode
sammenhold, så ser fremtiden endnu lysere ud for Det
Konservative Folkeparti.

Et andet eksempel på godt sammenhold er, at vi har alle med
ombord, når de store politiske sager kører i medierne. Efter
nytår fyldte hele balladen om boligrenoveringsloven meget her
på Christiansborg, og på et tidspunkt var der ved at danne sig
et flertal uden om regeringen. Vores boligordfører Mona Juul
var fantastisk til at holde hovedet koldt i en kompliceret sag, og
igennem hele det lange forhandlingsforløb orienterede

De bedste hilsner
Mai Mercado

Fo

Sammenhold er en vigtig egenskab for en gruppe. Og man
skal ikke følge meget med i dansk politik, før man ved, at
sammenhold ingenlunde er en selvfølge i de forskellige
partier. Som gruppeformand glæder jeg mig dagligt over
sammenholdet i vores nu 13 mand store folketingsgruppe.
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Gruppen og jeg ønsker jer alle et godt forår.
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