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Regeringen:
Anders Fogh Rasmussen I

Efter besøget hos dronningen præsenterede Statsminister Anders Fogh Rasmussen de 18 medlemmer af Danmarks nye
KV-regering på slotspladsen. Under overskriften vækst, velfærd og fornyelse præsenterede regeringen et omfangsrigt
regeringsprogram. taburetten giver regeringsprogrammet karakterer på side 6 og 7.

Anders Fogh Rasmussen
Med 70.024 personlige
stemmer opnåede kandida-
ten i Glostrup-kredsen valg.
Kandidatens navn er An-
ders Fogh Rasmussen, og ud
over stillingen som partifor-
mand kan han også skrive
statsminister på visitkortet.

Ministerliste:
Statsminister: 
Anders Fogh Rasmussen
Økonomi- og erhvervsminister:
Bendt Bendtsen
Udenrigsminister: 
Per Stig Møller 
Finansminister: Thor Pedersen
Beskæftigelsesminister:
Claus Hjort Frederiksen
Justitsminister: Lene Espersen
Kulturminister: Brian Mikkelsen
Integrations- og europaminister:
Bertel Haarder 
Skatteminister:
Svend Erik Hovmand
Trafikminister: Flemming Hansen
Minister for videnskab, 
teknologi og udvikling:
Helge Sander 
Fødevareminister:
Mariann Fischer Boel 
Forsvarsminister:
Svend Aage Jensby 
Miljøminister:
Hans Christian Schmidt 
Indenrigs- og sundhedsmini-
ster: Lars Løkke Rasmussen 
Kirkeminister: Tove Fergo 
Undervisningsminister:
Ulla Tørnæs 
Socialminister: Henriette Kjær

Bent Larsen
Venstre vandt, men de bor-
gerlige vælgere i Køben-
havns Amt tabte. Med Lars
Abel i spidsen kastede de
konservative sig i favnet på
Vibeke Storm Rasmussen,
og forærede borgmesterpo-
sten til Socialdemokratiet.

Mandatfordeling:
Socialdemokratiet 11
Det Radikale Venstre 2
Det Konservative Folkeparti 5
Socialistisk Folkeparti 2
Dansk Folkeparti 2
Venstre 8
Enhedslisten 1

Venstres nye
amtsgruppe:
Bent Larsen
Birgit Tystrup
Poul Brix
Kurt Christensen
John Petersen
Dorthe la Cour
Ebbe Salling
Jens Brunsgaard

Læs mere side 11.

Jesper Bach
I Værløse ville de konser-
vative ikke afgive borgmes-
terposten til kommunens
største parti, Venstre. Den
indstilling kostede dem
dyrt. 

Læs mere side 9.

V-fremgang over hele linien

Nyvalgte MF’eres bud
på fremtiden:
Gitte Lillelund Bech og
Flemming Oppfeldt cau-
serer over deres visioner. 

8

Folketingsvalget i tal 
Se de personlige stem-
metal for kandidaterne.

4-5

Europaminister 
Bertel Haarder 
skriver om visionerne
for EU’s nye grundlov

Ny partisekretær:
Jens Skipper Rasmussen

3

Vækst-Velfærd-
Fornyelse
Vi gennemgår regerings-
grundlaget og giver ka-
rakterer.

6-7

2 af Venstres 
succeshistorier
Læs om lokalvalgene i
København og Værløse.

9 og 10

STAT AMT KOMMUNE

Taburetten 5/2001  12/12/01 11:10  Side 3



Sort • 072

Telefonliste

Københavns Amt
Lars Stolshøj
tlf. 4373 3565
e-mail: stolshoj@post.tele.dk
Homepage:
www.venstre.dk/amt/kbh

Formand
for amtsrådsgruppen
Bent Larsen
tlf.: 3963 0200
e-mail:
benlar@amtsraad.kbhamt.dk

Gentofte
Inés Wandel
tlf.: 3963 5501
e-mail: vinwa@ft.dk

Folketingskandidat
Tove Fergo, MF
tlf.: 3255 2550
e-mail: vtofe@ft.dk

Lyngby
Helge Sølgaard
tlf.: 4589 0682

Folketingskandidat
Flemming Oppfeldt, MF
4495 6792

Ballerup
Ole Jørgensen
tlf: 4497 0148
e-mail: oleball@post11.tele.dk

Folketingskandidat
Pia Larsen, MF
tlf.: 4466 4858
e-mail: vpila@ft.dk

Glostrup
Hans Chr. Ellegaard (konst.)
tlf.: 4399 8183

Folketingsmedlem
Anders Fogh Rasmussen, MF
tlf.: 3337 4522
e-mail: anders@venstre.dk

Hellerup
Hans-Georg Nielsen
tlf.: 3962 0090
e-mail: gml@pip.dknet.dk

Folketingskandidat
Tove Fergo, MF
tlf.: 3255 2550
e-mail: vtofe@ft.dk

Gladsaxe
Vibeke Nielsen
tlf.: 4498 1286
e-mail:
vibnie@amtsraad.kbhamt.dk

Folketingsmedlem
Gitte Lillelund Bech, MF
tlf.: 3337 4544
e-mail: vgilb@ft.dk

Hvidovre
Bent Hansen
tlf.: 3678 8990
e-mail: bnth@ferrosan.dk

Folketingskandidat
Johnny Winsløw
tlf.: 3647 3247
e-mail:winsloew@post6.tele.dk

Amager
Tove Malzer
tlf.: 3253 2486
E-mail: tovemalzer@get2net.dk

Folketingskandidat
Marion Pedersen
tlf.: 3257 3067
e-mail: bilpartner-
amager@post.tele.dk

Rødovre
Lis Lykke
tlf.: 4491 7399
e-mail:
lis@newconnexion.dk

Folketingskandidat:
Kjeld Danneskjold- Samsøe
tlf.: 3964 0026
e-mail: kjeld@danneskiold.dk

VU i Storkøbenhavn
Peter Larsen
tlf.: 3969 7999

Flot valg til Venstre i
Københavns Amt

Venstre fik et flot valg
i Københavns Amt,
hvor der var klar frem-
gang i stort set alle
amtets 18 kommuner.
Grundlæggende fulgte
Venstre i Københavns

Amt landstendensen
med fremgang for Ven-
stre, den anden land-
stendens med frem-
gang til de siddende
borgmestre - uanset
partifarve - slog dog
også igennem.

Den højere valgdeltagelse
ved kommunalvalget ved
dette valg kom de allerede
etablerede/kendte kommu-
nalpolitikere til stor gavn.
De gjaldt også de mange
socialdemokratiske og kon-
servative borgmestre her i
amtet, hvor Venstre har

haft fremgang, men mange
vælgere har også stemt på
det gammelkendte.

De nordlige kommuner
Venstre i Værløse leverede
en flot stigning i stemme-
tallet, der gav Venstre en
fremgang på 12,2 procent-
point til 31,9 pct., på trods
af en etableret konservativ
borgmester Erik Eefsen.
Det nye mandattal fra tre til
fem udnyttede Venstres
borgmesterkandidat, advo-
kat Jesper Bach, til at skaf-
fe Venstre borgmesterpo-
sten i Værløse, den anden

borgmesterpost i amtet for
Venstre. Borgmester Erik
Fabrin i Søllerød, der har
siddet på borgmesterpo-
sten igennem flere perio-
der for Venstre, fik også et
rigtigt godt valg, som gav
Venstre det absolutte fler-
tal i Søllerød kommunal-
bestyrelse med et mandats
fremgang.  I Lyngby-Tår-
bæk fik Venstre et flot
resultat med en fremgang
på 6,1 procentpoint til 21,4
procentpoint, som gav et
ekstra mandat til nu fem
mandater, hvilket desværre
ikke var nok til at bryde
den traditionelle alliance
mellem Socialdemokratiet
og Det Konservative Fol-
keparti i Lyngby-Tårbæk.

Vestegnen
De mange socialdemokra-
tiske kommuner i Køben-
havns Amt fra Gladsaxe i
nord til Vestegnskommu-
nerne opnåede alle status
quo eller for det meste klar
fremgang til Venstre. Sam-
tidigt gik socialdemokrati-
et frem i næsten alle kom-
munerne. Det gav social-
demokratiet det absolutte
flertal i kommuner som
Ballerup, Høje-Tåstrup og
Rødovre. I kommuner som
Albertslund, Ishøj, Brønd-
by og Herlev udbyggede
eller beholdt socialdemo-
kratiet deres flertal. Et

gennemgående træk ved
de stærke socialdemokrati-
ske kommuner, det er dog,
at Venstre alle steder har
overtaget positionen som
det største borgerlige parti
i kommunerne, hvilket
lover godt for fremtiden.

Amtet
Venstre gik markant frem
med næsten 7 procentpoint
til 23,3 procent af stem-
merne. Det flotte resultat
udmøntede sig i otte man-
dater ud af Amtsrådets 31
mandater. Det var des-
værre ikke nok til at Ven-
stre kunne sikre sig amts-
borgmesterposten fra Soci-
aldemokratiet. Det Kon-
servative Folkeparti sprang
i favnen på amtsborgme-
ster Vibeke Storm Ras-
mussen fra Socialdemo-
kratiet, hvor de konstitue-
rede sig i fællesskab med
Dansk Folkeparti. Utroligt
at et borgerligt flertal ikke
blev udnyttet, når selv de
radikale ville være med i
en borgerlig konstituering.
Særligt når man tager i
betragtning, at Det Kon-
servative Folkeparti ikke
fik synderligt meget for
deres deltagelse i en soci-
aldemokratisk konstitue-
ring. Under alle omstæn-
digheder har Venstre et
godt udgangspunkt for
amtsrådsvalget om fire år.

Af Jannick Nytoft, Kommunalbestyrelsesmedlem,Albertslund
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Senest efter Statsminister Anders Fogh
Rasmussens åbningstale står det klart, at det
ikke kun er regeringen, der bør have travlt
de første 100 dage. At skabe et mere velfun-
gerende samfund er en fælles opgave, hvor
hver må bidage med sit bedste. Det er op til
den enkelte - hver dag - at gøre en indsats i
den retning man ønsker samfundet foran-
dret.

Regeringen kan skabe rammerne, og fjerne
unødvendigt administrativt bøvl, men det er
i erhvervslivet, at man skal omsætte de nye
muligheder til at skabe den helt nødvendige
vækst i det danske samfund. Virksomhederne
skal skabe både økonomisk og menneskelig
værdi. Den fælles opgave består bl.a. i, at
skabe et endnu mere rummeligt arbejdsmar-
ked uden at konkurrenceevnen for den enkel-
te virksomhed ødelægges.

På arbejdspladserne bør integration være en
opgave for medarbejdere og ledelse i fælles-
skab. Lediggang er roden til meget ondt, og
der er på alle måder samfundsmæssig for-
nuft i, at hænder og veluddannede hoveder
bliver skatteydere frem for skattenydere. Et
fravalg af nødvendig arbejdskraft ud fra
andre kriterier end kvalifikationer, er et fra-
valg af velfærd.

Og så skal det være slut med bøvl. Den tid
er forhåbentlig snart forbi, hvor man hos
myndighederne mødes med et skuldertræk,
når man argumenterer med de negative øko-
nomiske konsekvenser som de mange krav
om indberetning har. Opgøret med admini-
strative byrder har gode udsigter. Med
erhvervslivet på den ene side og regeringen
på den anden bør det være muligt, at få gjort
noget ved problemet. Signalerne fra Skatte-
minister Svend Erik Hovmand om mindre
bøvl peger den rigtige vej. Må de snarest bli-
ve udmøntet i praksis, og må de andre mini-
stre hurtigt følge trop.

Af Jens Frimand

MØD EUROPAMINISTER
BERTEL HAARDER

Mandag den 7. januar 2002 kl. 19.30
Venstre i København afholder "mandagsmøde" på Christiansborg. 
Europaminister Bertel Haarder taler om Danmarks  Europapolitik, status og visio-
ner. Efterfølgende diskussion. 

Tilmelding til Astrid Søborg på tlf. 77 31 14 05 eller 
E-mail: astrid47@hotmail.com eller Vagn Svendsen på tlf. 23 24 19 14 eller 
E-mail: vagns@dk.ibm.com

Nu kommer det svære!

Det kan stadig gå galt
EU´s udvidelse med Cen-
tral- og Østeuropæiske lan-
de vil om ti år endnu ikke
være tilendebragt. Næppe
nogen af Balkan-landene
vil kunne klare skærene.
Og det er desværre højst
sandsynligt, at også nogle
af de 10 oplagte kandidat-
lande falder af i svinget:
Cypern på grund af den
evige græsk-tyrkiske strid.
Malta på grund af intern
strid. Og et eller flere af de
baltiske lande på grund af
nej-flertal ved kommende
folkeafstemninger.

Det kan også gå galt i
nogle af de øvrige ansøger-
lande, incl. Polen. I værste
fald smuldrer en del af for-
målet med denne giganti-
ske freds- og foreningspro-
ces. Det må ikke ske. Euro-
pa har en  historisk chance
for at cementere frihed,
fred og demokrati i flere
generationer frem, hvis vi
kender vores besøgstid.
Hvis det mislykkes, kan alt
ske. De, der troede, at efter
Murens fald i 1989 vil
alting ånde demokrati, fred
og ingen fare, må tro om
igen: Nationalismen er
ikke aftagende, men tilta-
gende. 

Derfor skal udvidelsen
komme nu
Det falder i Danmarks lod
at lede Europa på vej mod
forening i efteråret 2002,
hvor Danmark har for-
mandsskabet. Alt tyder på,
at i hvert fald tre lande vil

være klar til den tid: Est-
land, Ungarn og Slovenien
med i alt 15 mio. indbygge-
re. Måske også Tjekkiet,
Letland og Litauen. Tilsy-
neladende en sikker succes.

Det bliver Danmarks sto-
re mission at holde alle de
nuværende 15 medlem-
slande fast på det, de én
gang har aftalt og lovet: At
ansøgerlandene skal opta-
ges, når de er beredte, dvs.
når de opfylder de krav, vi
med rimelighed kan stille
til dem.

Derfor: Hvis f.eks. kun
Estland, Letland, Ungarn,
Tjekkiet og Slovenien er
klar i efteråret 2002, så
skal de fem landes optagel-
se færdigforhandles og sig-
neres uden hensyn til de
kandidatlande, der endnu
ikke er klar. Det er i orden
at fremskynde optagelsen
af visse lande, men ikke at
forsinke den for dem, der

allerede under stort besvær
har gjort deres hjemmear-
bejde, så de opfylder betin-
gelserne. De har ventet
længe nok. Nu skal de med
om bordet, og det skal fær-
digforhandles, mens Dan-
mark har formandskabet.
Sådan er det aftalt. Det
skal Danmark i formand-
stolen holde de andre fast
på.

Deri vil der være en
smuk symbolik: Det var
netop under det danske for-
mandskab i foråret 1993, at
tilbuddet om optagelse
blev givet på betingelse af,
at de såkaldte "Køben-
havnskriterier" er opfyldt
(dvs. kravene om demokra-
ti, retsstatsforhold, menne-
skerettigheder og mindre-
talsbeskyttelse, en funge-
rende markedsøkonomi og
evne til at klare konkurren-
cepresset og forpligtelser-
ne ved medlemskabet, her-
under mulighed for at til-
slutte sig målet om en poli-
tisk, økonomisk og mone-
tær union). 

Ved juletid 2002 er der
gået næsten ti år, siden
Københavns-kriterierne
blev vedtaget. Så er det på
tide, de følges op med en
Københavns-traktat om ud-
videlsen, som derefter i
løbet af 2003 kan ratifice-
res i alle de nationale par-
lamenter og i Europa-Par-
lamentet med henblik på,
at landene sidder med ved
bordet fra januar 2004 og
deltager i valgene i juni
2004 til Europa-Parlamen-
tet. Her vil de samme efter-
år kunne fejre 15 året for
Berlin-murens fald og
kommunismens sammen-
brud.

Af Integrations- og Europaminister Bertel Haarder

Redaktionen ønsker
alle en Glædelig Jul

og Godt Nytår

Ny partisekretær

Jens Skipper Rasmussen

Den 1. januar 2002 tiltræ-
der Jens Skipper Rasmus-
sen, 40 år, stillingen som
partisekretær i Venstre.
Han afløser Claus Hjort
Frederiksen, der er blevet
Beskæftigelsesminister.

Jens skipper Rasmussen
her været Landsformand i
VU og medlem af Venstres
Hovedbestyrelse (1983-
1985), formand for Dansk
Ungdoms Fællesråd (1985-
1987), folketingskandidat i
Slagelse/Korsør-kredsen
og senere Holdbæk-kred-
sen (1986 –1993) og med-
lem af kommunalbestyrel-
sen i Jægerspris Kommune

(1990-1995). Han har de
seneste otte år været sekre-
tariatsleder i LOF, Liberalt
Oplysningsforbund, og har
i den funktion været født
medlem af arbejdsudvalget
under Venstres aktivitets-
og oplysningsudvalg. Side-
løbende har han været  for-
mand for Venstre på Frede-
riksberg siden 1998, og
deltog aktivt i arbejdet med
nedlæggelsen af de tre
storkreds-organisationer og
skabelsen af den nuværen-
de organisatoriske struktur
i hovedstaden. Siden 2000
har Jens Skipper Rasmus-
sen igen været medlem af
Venstres Hovedbestyrelse.

En fælles
opgave
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Venstre fik godt og vel
73.000 stemmer i Hoved-
staden – Københavns og
Frederiksberg kommuner.
Dermed har vi stadig et
stykke vej op til Socialde-
mokraternes ca. 101.000
stemmer. Alligevel blev det
et brag af et valg, som klart
markerer, at Venstre er
kommet til hovedstaden for
at blive. Venstre er uden
sammenligning det største
borgerlige parti i området.

Desværre lykkedes det
ikke at få et ekstra mandat.
Det så ellers længe ud til,
at Østre storkreds ville
kunne få en ekstra Venstre-
MF'er. Men med et par
hundrede stemmers forskel
gik mandatet i stedet til
Roskilde Amt.

3 MF'ere
Venstre har derfor stadig
tre MF'ere i hovedstaden:
Rikke Hvilshøj, Inge Dahl-
Sørensen og Ulrik Kragh.
Sidstnævnte fortrænge Gy-
da Kongsted på Venstres
mandat.

Dramaet var størst i Søndre
Storkreds. Ulrik Kraghs
1.888 personlige stemmer
sikrede ham mandatet.
Jesper Schou Hansen blev
førstesuppleant med 1.840
stemmer, mens det nu tidli-
gere folketingsmedlem Gy-
da Kongsted måtte tage til
takke med posten som
andensuppleant.

I Østre Storkreds blev Inge
Dahl-Sørensen genvalgt med
3.599 personlige stemmer
foran Kasper Krügers
2.145. I Vestre Storkreds
bevarede Rikke Hvilshøj
mandatet med 1.626 per-
sonlige stemmer foran Ben-
te Frosts 1.088. I alle stor-

Et flot valg i hovedstaden

2. Chr.havn. 3. Rådhus 4. Sund 5. Blåg. 9. Amag. Total Plads

Folketingsvalg Pers. ialt 1142 1172 1426 538 1076
Søndre Storkreds Liste ialt 2811 3646 2672 1505 2740

Personlige 755 161 199 67 706 1888 1
Ulrik Kragh Listestemmer 1858 501 373 188 1798 4720
(2. + 9.) Ialt 2613 662 572 254 2505 6608

Personlige 181 699 259 322 165 1626 3
Gyda Kongsted Listestemmer 446 2175 485 900 420 4427
(3. + 5.) Ialt 627 2874 744 1223 585 6053

Personlige 206 312 968 149 205 1840 2
Jesper Schou Hansen Listestemmer 507 971 1814 418 522 4232
(4.) Ialt 713 1283 2782 567 727 6072

Ialt 3953 4818 4098 2042 3816 18727

1. Ryv. 6. Østb. 7. Husum 10. Østerb. 11. Nør.b. 12. Bisp.E. 15. Bisp. B. 16. Brøns. Total Plads

Folketingsvalg Pers. ialt 1521 758 1045 1339 529 871 891 1987
Østre Storkreds Liste ialt 3598 2142 1868 2819 1917 2939 1942 4013

Personlige 627 50 438 103 51 168 139 136 1713 3
Jens Damgaard Listestemmer 1483 141 783 217 185 567 303 275 3953
(1. + 7.) Ialt 2110 191 1221 320 236 735 442 411 5666

Personlige 61 268 31 504 46 48 26 67 1051 4
Karsten A. Petersen Listestemmer 144 757 55 1061 167 162 57 135 2537
(6. + 10.) Ialt 205 1025 86 1565 213 210 83 202 3588

Personlige 38 11 41 22 180 39 38 65 434 5
Jan Herskov Listestemmer 90 31 73 46 652 132 83 131 1238
(11.) Ialt 128 42 114 68 832 171 121 196 1672

Personlige 519 295 402 434 173 460 544 772 3599 1
Inge Dahl-Sørensen Listestemmer 1227 834 719 914 627 1552 1185 1558 8619
(12. + 15.) Ialt 1746 1129 1121 1348 800 2012 1729 2330 12218

Personlige 276 134 133 276 79 156 144 947 2145 2
Kasper Krüger Listestemmer 653 379 238 581 286 526 314 1912 4890
(16.) Ialt 929 513 371 857 365 682 458 2859 7035

Ialt 5119 2900 2913 4158 2446 3810 2833 6000 30179

Ulrik Kragh

Inge Dahl-Sørensen

Rikke Hvilshøj

kredse var listestemmerne
med til at øge forskellen
mellem kandidaterne.

Ordførerskaber
Efter valget har Venstre for-
delt posterne i folketings-
gruppen. Rikke Hvilshøj er
nu næstformand i Venstres
folketingssgruppe samt er-
hvervsordfører. Ulrik Kragh
er blevet forsvarsordfører –
mens Inge Dahl-Sørensen er
indfødsretsordfører.

8. Valby 13. Vest. 14. Engh. 1. Gl. Kong. 2. Slot 3. Falk. Total Plads

Folketingsvalg Pers. ialt 878 423 612 589 1252 715
Vestre Storkreds Liste ialt 3094 2118 2500 2701 5547 3477

Personlige 108 34 87 157 118 96 599 4
Kenneth Barret Listestemmer 381 166 355 720 523 468 2617
(1.) Ialt 489 200 442 877 641 564 3216

Personlige 154 86 100 227 792 270 1629 1
Rikke Hvilshøj Listestemmer 543 427 408 1041 3509 1307 7245
(2.) Ialt 697 513 508 1268 4301 1577 8875

Personlige 87 69 84 86 127 219 672 3
Randi Jagd Hansen Listestemmer 307 347 343 394 563 1068 3016
(3.) Ialt 394 416 427 480 690 1287 3688

Personlige 457 85 262 88 129 67 1088 2
Bente Frost Listestemmer 1610 427 1070 404 572 327 4407
(8. + 14.) Ialt 2067 512 1332 492 701 394 5495

Personlige 72 149 79 31 86 63 480 5
Michael Sommer Listestemmer 254 749 323 142 381 307 2152
(13.) Ialt 326 898 402 173 467 370 2632

Ialt 3972 2541 3112 3290 6799 4192 23906

Folketingsvalg - Vestre Storkreds

Folketingsvalg - Østre Storkreds

Folketingsvalg - Søndre Storkreds
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Venstre fik et overvældende
folketingsvalg i Køben-
havns Amt. Til folketings-
valget fik Socialdemokra-
terne ca. 114.000 stemmer i
Københavns Amt. Venstre
fik ca. 113.000. Så det var
tæt på, at Venstre havde
overhalet arvefjenderne på
liste A

Tre ministre 
– fem MF'ere
Vores formand, Anders
Fogh Rasmussen trak i alt
70.024 personlige stemmer
og blev absolut topscorer i
Danmark. I alt fem ud af
Venstres otte folketings-
kandidater blev valgt. To af
dem blev oven i købet
ministre. Det var selvfølge-

lig sikkert og vist, at
Anders Fogh Rasmussen
skulle være statsminister.
Men det kom bag på de fle-
ste, at Tove Fergo skulle
være kirkeminister – også
på hende selv. 

Københavns Amt kan sam-
tidig glæde sig over, at
Bertel Haarder gør combe-

Overvældende venstrevalg 
i amtet

ack på regeringsbænkene –
som dobbeltminister for
integration. Bertel skal
både integrere udlændinge
i Danmark og Danmark i
Europa.

Top fem
Anders Fogh Rasmussens
flotte stemmetal i Køben-
havns Amt betød, at han

stort set støvsugede områ-
det for personlige stem-
mer. Tove Fergo kom ind
på en pæn andenplads med
2.671 personlige stemmer.
Herefter fulgte Gitte Lil-
lelund Bech med 1.573,
Pia Larsen med 1.443 og
Flemming Oppfeldt med
1.119 personlige stemmer.

Ordførerskaber
I det nye Folketing får Git-
te Lillelund Bech opgaven
som Venstres uddannelses-
ordfører. Pia Larsen bliver
politisk-økonomisk ordfø-
rer, samt ulandsordfører.
Flemming Oppfeldt kom-
mer til at slå sine folder i
bl.a. erhvervsudvalget og
socialudvalget.

Af Christopher Arzrouni

Anders Fogh Rasmussen Tove Fergo Gitte Lillelund Bech Pia Larsen Flemming Oppfeldt

Folketingsvalg - Københavns Amt

Gentofte Hellerup Lyngby Ballerup Glostrup Gladsaxe Hvidovre Amager Rødovre Total Placering

Folketingsvalg Pers. ialt 5.283 6.178 14.627 8.856 17.927 5.896 8.249 6.603 5.416
Københavns Amt Liste ialt 2.414 2.837 6.258 5.011 3.155 3.802 3.587 3.058 3.633

Personlige 461 496 416 221 181 205 193 308 190 2.671 2
Tove Fergo Listestemmer 209 228 178 125 32 132 84 143 127 1.260
(Gentofte + Hellerup) Ialt 670 724 594 346 213 337 277 451 317 3.931

Personlige 26 31 811 124 23 53 12 13 26 1.119 5
Flemming Oppfeldt Listestemmer 12 14 347 70 4 34 5 6 17 509
(Lyngby) Ialt 38 45 1.158 194 27 87 17 19 43 1.628

Personlige 57 49 118 877 98 70 67 48 59 1.443 4
Pia Larsen Listestemmer 26 23 50 496 17 45 29 22 40 749
(Ballerup) Ialt 83 72 168 1.373 115 115 96 70 99 2.192

Personlige 4.607 5.451 12.875 7.478 17.318 5.054 7.199 5.362 4.680 70.024 1
Anders Fogh Rasmussen Listestemmer 2.087 2.503 5.508 4.231 3.065 3.259 3.134 2.483 3.139 29.408
(Glostrup) Ialt 6.712 7.954 18.384 11.709 20.366 8.313 10.330 7.845 7.819 99.432

Personlige 86 77 281 93 231 448 152 66 139 1.573 3
Gitte Lillelund Bech Listestemmer 39 35 120 53 41 289 66 31 93 767
(Gladsaxe) Ialt 125 112 401 146 272 737 218 97 232 2.340

Personlige 8 4 17 8 16 10 570 14 22 669 7
Johnny Winsløv Listestemmer 4 2 7 5 3 6 248 6 15 298
(Hvidovre) Ialt 12 6 24 13 19 16 818 20 37 967

Personlige 8 11 31 22 34 15 26 761 15 923 6
Marion Pedersen Listestemmer 4 5 13 12 6 10 11 352 10 423
(Amager) Ialt 12 16 44 34 40 25 37 1.113 25 1.346

Kjeld Personlige 30 59 78 33 26 41 30 31 285 613 8
Danneskjold-Samsøe Listestemmer 14 27 33 19 5 26 9 14 191 338
(Gladsaxe) Ialt 44 86 111 52 31 67 29 45 476 954

Personlige 5.283 6.178 14.627 8.856 17.927 5.896 8.239 6.603 5.416 79.035
IALT Listestemmer 2.393 2.837 6.258 5.011 3.173 3.802 3.587 3.058 3.633 33.755

Ialt 7.697 9.015 20.885 13.867 21.082 9.698 11.836 9.661 9.049 112.790
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VK’s ambitiøse program
Af Christopher Arzrouni

Statsminister 
Anders Fogh Rasmussen

Den nye VK-regeirng
har lagt hårdt ud med
et ambitiøst program.
Anders Fogh Rasmussen
er ikke indstillet på, at
hans ministre bare skal
administrere den tidli-
gere regerings politik.

Bladets udsendte medarbej-
der anmelder regeringens
program – og uddeler karak-
terer efter tretten-skalaen.

Økonomi- og erhvervs-
minister samt minister
for nordisk samarbejde 
Bendt Bendtsen

Privatisering og
liberalisering: 10
Regeringen vil liberalisere
det danske el- og gasmar-
ked for at øge effektivite-
ten i energiproduktionen,
reducere forbrugerpriserne
og erhvervslivets omkost-
ninger og sikre, at energien
produceres dér, hvor det er
mindst miljøbelastende.
Det var på tide!

Regeringen vil forberede
privatisering af DONG.
Også postudbringningen
skal liberaliseres, idet rege-
ringen vil forberede priva-
tisering af PostDanmark.

Endelig er liberaliseringer
og privatiseringer igen
"politisk korrekt" at tale
om i Danmark. Det giver et
10-tal.

Vækst i erhvervslivet: 11
Tilskud til landbruget skal
gradvis afvikles. I takt
med, at der gennemføres
reduktioner af tilskud til
landbruget, afvikles be-
skatningen af landbrugets
produktionsjord.

Regeringen ønsker at frem-
me det brede ejerskab til
dansk erhvervsliv. Det vil
bl.a. ske ved at stimulere
udviklingen af nye former
for aflønning af medarbej-
derne. På den baggrund vil
regeringen forenkle og let-
te beskatningen af medar-
bejderaktier og aktieoptio-
ner med henblik på at
motivere medarbejderne og
styrke fornyende virksom-
heder.
Mere frit initiativ – mere
kapitalisme. Det må også
give et 11-tal.

Privatisering af 
almennyttige boliger: 13
Regeringen vil foreslå en
reform, som giver beboere
i almennyttige boliger
adgang til at overtage deres
bolig på ejer- eller andels-
basis. Da Margaret That-
cher gjorde det samme i
Storbritannien, skabte hun
en gruppe af boligejere,
som lærte at sætte pris på
frihed. Gid det samme må
ske i Danmark. Vi giver et
ubetinget 13-tal.

Udenrigsminister
Per Stig Møller

Ulandsbistand: 13
Regeringen vil i forbindel-
se med udarbejdelsen af sit
forslag til Finanslov for
2002 foretage en gennem-

gang af både den danske
udviklingsbistand og mil-
jøbistanden til udviklings-
landene. Regeringen vil
samtidig reducere bevillin-
gerne til udviklingsbistand
og miljøbistand til udvik-
lingslandene med samlet
1,5 mia. kr. i forhold til den
tidligere regerings forslag.
Danmark vil internationalt
stadig ligge i det absolutte
førerfelt på udviklingsbi-
standens område – langt
over FN’s internationale
bistandsmålsætning  på 0,7
pct. af BNI. 

Man uddeler 13-taller for
præstationer, der ligger
klart over, hvad man kan
forvente. Den ulandsbi-
stand, som Danmark vil
give i fremtiden ligger
klart over, hvad FN har
opfordret til. Derfor er der
ikke noget at komme efter
hér!

Finansminister
Thor Pedersen

Økonomisk politik: ?
Regeringen vil føre en
stram offentlig udgiftspoli-
tik. I årlige økonomiaftaler
med amter og kommuner
vil regeringen sigte på, at
også den kommunale sek-
tor kan holde udgifterne i
ro. Regeringen vil overhol-
de det princip, at den kom-
munale sektor bliver kom-
penseret økonomisk, så-
fremt regeringen eller Fol-
ketinget påfører amter og
kommuner tvungne merud-
gifter eller bortfald af skat-
teindtægter.

Vi kan desværre ikke
bedømme regeringens øko-
nomiske politik endnu. Vi
forbeholder os retten til at
se det finanslovsforslag,
som Thor Pedersen frem-
sætter i januar!

Beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen

Frihed på 
arbejdsmarkedet: 10
Regeringen vil snarest
iværksætte et udvalgsarbej-
de med det formål at sikre,
at krav om medlemskab af
bestemte foreninger ikke
forhindrer nogen i at udøve
deres erhverv – hverken
lønmodtagere eller virk-
somheder. 

For at fremme fleksibilitet
og bevægelighed på ar-
bejdsmarkedet skal det væ-
re muligt at oprette tvær-
faglige A-kasser. For at
fremme en sådan udvikling
vil regeringen desuden
fremsætte forslag om eta-
blering af en statslig, tvær-
gående A-kasse. 

Det særlige pensionsbidrag
(SP) på 1 pct. skal om-
lægges, så man får udbetalt
pension i forhold til, hvor
meget man indbetaler. I
dag er ordningen reelt en
skat.

Regeringen forbereder et
opgør med det kollektive
Danmark. Den skal have
al mulig støtte i den kamp
fra vores side. Når det
"kun" giver et 10-tal skyl-
des det, at dette opgør er
det mindste, man kunne
forvente.

Barselsorlov: 7
Regeringen ønsker at ind-
føre 1 års fleksibel barsels-
orlov, hvor forældrene kan
bruge og "spare op" af bar-
selsorloven. Denne udvi-
delse af barselsorloven vil
trække folk ud af arbejds-
styrken på et tidspunkt,
hvor Danmark har brug for
alle gode kræfter.

Justitsminister 
Lene Espersen

Hårdere kamp mod 
kriminalitet: 9
Den nye regering sender et
signal om, at at straffene
for vold og voldtægt skal
være hårdere. 
Samtidig vil regeringen ned-
sætte en retssikkerheds-
kommission, som skal kom-
me med forslag til lovæn-
dringer til fremme af bor-
gernes retssikkerhed.

Disse udmærkede initiati-
ver afføder et ni-tal.

Integrations- og Europa-
minister
Bertel Haarder

EU: 10
Regeringen vil føre en
aktiv og engageret dansk
Europa-, sikkerheds- og
udviklingspolitik. Målet er
et helt og udelt Europa.
Regeringen ønsker et stær-
kere, men slankere EU. EU
skal blive bedre og mere
effektiv til at løse de opga-
ver, som virkelig er græn-
seoverskridende. Det gæl-
der f.eks. inden for den
fælles udenrigs- og sikker-
hedspolitik, flygtningepoli-
tik og bekæmpelse af
international kriminalitet,
internationale økonomiske
spørgsmål, det indre mar-

ked og miljø. Der er brug
for større klarhed om kom-
petencedelingen i EU.
Udarbejdelsen af et kom-
petencekatalog kan være ét
af flere midler til at sikre
dette mål. Det er gode mål-
sætninger, som endegyl-
digt slår fast, at EU ikke er
et mål i sig selv – men at
liberale også kan stille krav
om, at EU ikke blander sig
i alt. Regeringen får et ti-
tal. 

Udlændingepolitik: ?
På den ene side vil regerin-
gen begrænse den nu-
værende tilstrømning af
udlændinge, som kommer
til Danmark. Det skal ske
ved en række stramninger
af bl.a. reglerne for famili-
esammenføring. På den
anden side anerkender
regeringen, at der er brug
for mennesker med gode
kvalifikationer – uanset,
hvor de kommer fra. Der-
for lægger regeringen op til
en nærmere vurdering af
de enkelte udlændinge. Det
forekommer noget bureau-
kratisk.

Til gengæld vil regeringen
fremlægge forslag som
stopper den automatiske
adgang til kontanthjælp.
Der skal i stedet indføres et
optjeningsprincip for kon-
tanthjælp. Det skal fremo-
ver være en betingelse for
at opnå ret til kontant-
hjælp, at ansøgeren har
boet i Danmark i mindst
syv år. Ansøgere, som ikke
har boet i Danmark i
mindst syv år, kan i særlige
tilfælde tildeles støtte fra
bopælskommunen efter et
konkret skøn. Optjenings-
princippet gælder for både
danske og udenlandske
statsborgere.

Det er et virkelig godt initi-
ativ, som griber fat om
nældens rod. Problemet er
ikke, om der kommer ud-
lændinge til Danmark. Pro-
blemet er, om de arbejder
og gør gavn. På grund af
blandede følelser med hen-
syn til regeringens ud-
lændingepolitik, undlader
vi at bedømme den.
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Vækst - Velfærd - Fornyelse

Skatteminister 
Svend Erik Hovmand

Skat: 9
Som lovet indfører regerin-
gen fra start et skattestop.
Målet er på lidt længere
sigt at nedbringe skatten på
arbejde. Allerede nu råber
venstrefløjen op om, at
Venstre løber fra sine løfter.
Påstanden er helt absurd. De
skattestigninger, som ven-
strefløjen har gennemført
står desværre ved magt.
(Hvorfor har venstrefløjen
pludselig noget mod sine
egne skattestigninger?). VK-
regeringen vil ikke æn-dre
på venstrefløjens mange
skattestigninger gennem de
sidste 9 år. Ikke endnu. For-
udsat at det fornødne råde-
rum er tilvejebragt, vil rege-
ringen fremlægge forslag til
reduktion af skatten på ar-
bejdsindkomst med ikraft-
træden 1. januar 2004.

Men regeringen har lovet
at det er slut med at vedta-
ge nye skattestigninger. Og
det løfte vil blive holdt.
Regeringen får et ni-tal for
at holde sine løfter og for
at have visse ambitioner
om skattelettelser.

Trafikminister
Flemming Hansen

Højere hastighed på
motorveje: 10
Hastighedsgrænsen på mo-
torveje for personbiler og
motorcykler skal øges til
130 km/t. Danske motor-
veje er konstrueret således,
at trafikken kan afvikles på
en betryggende måde ved
væsentligt højere hastighe-
der end de i dag tilladte

110 km/t. I forbindelse
med forøgelsen af hastig-
hedsgrænsen skal politiet
intensivere kontrollen med
grove trafikforseelser på
motorveje, ligesom bøder-
ne ved overtrædelse af
hastighedsgrænsen på mo-
torveje sættes op.

Vi har glædet os til det
længe. Men mon ikke det
reelt vil være en stramning
i forhold til, hvordan tinge-
ne foregår i dag? Vi giver
et betinget ti-tal.

Miljøminister 
Hans Christian Schmidt

Miljø: 11
Nu skal det være slut med
Aukens hovedløse initiati-
ver på miljøområdet. Vel er
miljøet vigtigt. Men vi skal
da have mest miljø for pen-
gene!

Regeringen vil etablere et
”Institut for Miljøvurde-
ring”. Det er instituttets
opgave gennem forskning
på højt, internationalt ni-
veau at vurdere effektivite-
ten af miljøinitiativer. 

Regeringen vil styrke den
internationale miljøindsats.
Mulighederne for såkaldt
”joint implementation”
skal benyttes, således at
CO2 –reduktioner i udlan-
det for danske penge tælles
med i Danmarks CO2-
regnskab og opfyldelsen af
vore internationale CO2-
forpligtelser. Regeringen
vil arbejde for, at miljøaf-
gifter aftales på internatio-
nalt plan. Som første skridt
bør der indføres fælles
minimumssatser for mil-
jøafgifter i EU.

Opgøret med Auken giver
et 11-tal.

Indenrigs- og 
sundhedsminister 
Lars Løkke Rasmussen

Sundhedspolitik: 9 
Sygehusene tilføres ekstra
1,5 mia. kr., som øremær-
kes til investeringer i ud-
styr samt betaling for over-
arbejde m.v. med henblik
på at nedbringe ventelister-
ne. 

Patienterne får en lovfæstet
ret til frit valg af hospital,
som indføres gradvis. Bor-
gerne skal have en reel og
konkret garanti for behand-
ling for alle sygdomme
inden for en fastsat perio-
de. Kan behandlingsgaran-
tien ikke opfyldes af det
offentlige sundhedsvæsen,
får patienten mulighed for
frit valg af behandling på
privat sygehus eller i
udlandet. 

Sygdomsbehandling er og
bliver gratis. Borgeren skal
ikke betale for behandling
uanset om behandlingen
finder sted på et offentligt
sygehus eller på et privat
behandlingssted, som har
indgået aftale med det
offentlige.

Regeringen vil afskaffe
beskatning af arbejdsgiver-
betalte behandlinger af
medarbejdere og indføre
frihed for kommunerne til
at yde hel eller delvis beta-
ling for sygdomsbehand-
ling.

Reformerne af sundheds-
væsenet bliver næppe så
omfattende, som mange
liberale havde håbet. Syge-
husene vil stadig være
underlagt planøkonomisk
styring i amterne. Men
regeringen tager da nogle
skridt i den rigtige retning.
Så vi giver et 9-tal.

Ældrepolitik: 11
Kommunernes monopol på
ældreplejen skal væk og
erstattes af et frit valg. Alle
ældre, der har fået tildelt
hjemmehjælp – både prak-
tisk bistand og personlig

pleje – skal have ret til selv
at vælge, om hjemmehjæl-
pen skal komme fra kom-
munen, være en privat per-
son eller et privat firma. 

Hjemmehjælpen skal være
mere fleksibel. Det skal
være muligt for de ældre i
langt større omfang end i
dag selv at sammensætte
indholdet af den hjemme-
hjælp, der leveres. Når den
ældre får tildelt et givet
antal timer, er det op til
hjemmehjælpen og den
ældre at aftale, hvordan
timerne skal udmøntes. 

De ældre skal sikres kom-
pensation, hvis den lovede
hjemmehjælp udebliver.
Og det skal have konse-
kvenser for kommunerne i
de tilfælde, hvor hjemme-
hjælpen udebliver. Kom-
munen skal forpligtes til at
give erstatningstimer inden
for en rimelig tid. Det skal
være op til de ældre, om
erstatningstimerne skal le-
veres af kommunen eller af
andre.

På ældreområdet lægger
regeringen ud med meget
liberale målsætniger. Det
skal blive spændende at
følge udviklingen. Vi giver
(foreløbig) et 11-tal.

Undervisningsminister
Ulla Tørnæs

Bedre uddannelser: 9
Regeringen vil styrke kva-
liteten og det faglige
niveau i uddannelserne.
Regeringen vil indkalde
partierne bag folkeskole-
forliget til forhandling om
en styrkelse af det faglige
niveau i folkeskolen. 

Regeringen ønsker, at
undervisningen i historie
styrkes, og at undervisnin-
gen i fremmedsprog starter
på et tidligere klassetrin
samt at stramme og præci-
sere de faglige krav, der
skal være opfyldt i alle fag
på hvert klassetrin, bl.a.
gennem udarbejdelse af
mere bindende læseplaner.

Ja, det lyder alt sammen
meget pænt. Vi siger 9.

Supermarco
Største italienske supermarked i Skandinavien 

Stort udvalg i vine, oste, kødvarer, kager, 
espresso kaffe, mineralvand m.v.

Husk italienske julekager: Penettone, Pandoro!

Åbningstider: Mandag–torsdag:  kl. 8.30–16.30
Fredag: kl. 8.30–18.00 & Lørdag: kl 10.00–14.00

Fiskerihavnsgade 3, 2450 Kbh. SV. Tlf. 33 93 82 93.
Stor parkeringsplads. Nabo til Københavns Roklub.

Få dit budskab ud til 5.700 læsere 

i København og Frederiksberg Kommuner,

samt i Københavns Amt.

En annonce på 9 cm over 2 spalter koster:

500 kr.

Der er ingen startomkostninger.

Kontakt redaktionen for flere oplysninger:

redaktionen@taburetten.dk

Næste deadline: 4. januar 2001.

VK
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Uddannelser i top
Af Gitte Lillelund Bech, MF (V), Uddannelsespolitisk ordfører

Regeringsskiftet gør
det endelig muligt for
os at føre en borgerlig-
liberal uddannelsespoli-
tik, der skal sikre
uddannelser i top.

Da uddannelse er en af Dan-
marks vigtigste konkurren-
ceparametre, er det vigtigt at
sikre en høj kvalitet overalt i
uddannelsessystemet samt
at sikre åbenhed og gennem-
sigtighed på de enkelte
uddannelser.

På folkeskoleområdet er
målsætningen fortsat at ska-
be en folkeskole, der giver
eleverne faglighed og kvali-
tet af højeste internationale
klasse, og hvor eleverne sæt-
tes i stand til at træffe bevid-
ste valg samt at kunne begå
sig i en globaliseret verden.
Fremtidens folkeskole skal
være faglig, fleksibel og
fremadrettet, og specielt det
faglige niveau i folkeskolen
skal i fokus. 

Regeringen har derfor
meldt klart ud: 
• de faglige krav, der skal

være opfyldt i alle fag på
hvert klassetrin, skal
strammes op, bl.a. gen-
nem udarbejdelse af mere
bindende læseplaner,

• eleverne skal have en
time mere i dansk og
matematik på 1.-3. klas-
setrin,

• undervisningen i historie
skal styrkes, og 

• undervisningen i frem-
medsprog skal starte på
et tidligere klassetrin.

Derudover skal IT have en
særlig plads i uddannelses-
systemet. I første omgang
skal alle elever på 7. klas-
setrin i folkeskolen have
rådighed over en PC. Der
skal udvikles et IT-bevis til
folkeskoleelever samt mere
internet-baseret undervis-
ningsmateriale til brug i
blandt andet dansk- og
matematikundervisningen. 

Dansk er nødvendigt
Endelig skal integrationen
af tosprogede elever i fokus.
En succesfuld integration af
indvandrere forudsætter, at
de behersker det danske
sprog. Regeringen ønsker at
sikre, at flest mulige børn
tilegner sig basale færdighe-
der i dansk før skolestart.
Dette gøres ved at sikre
sprogundervisning i dansk
ned til 2 eller 3 års alderen. I

alt for mange tilfælde kom-
mer tosprogede elever for
hurtigt ind i almindelige
klasser i folkeskolen. Når
man ikke taler og skriver
dansk på niveau med resten
af klassen, vil man opleve
mange urimelige nederlag,
personligt og i forhold til de
øvrige elever i klassen. Det
er der ingen grund til. Med
øget fokus på dansk skal det
gøres frivilligt for kommu-
nerne, om de vil tilbyde
modersmålsundervisning til
de tosprogede elever. Hvis
børnene taler dansk ved
skolestart burde det ikke
være nødvendigt at under-
støtte modersmålet med
særlig undervisning, idet
børnene vil være godt
kørende og klar til at hånd-
tere skoledagen på dansk.
Det viser også internationa-
le undersøgelser – lær spro-
get i dit nye land, mens du
er lille, og du har ikke
behov for ekstra moders-
målsundervisning. Jeg tror,
at vi alle er enige om, at
nøglen til integration i det
danske samfund er sproget
– at kunne begå sig på
dansk.

Jeg forventer mig meget af
vores regering – specielt
inden for uddannelsessekto-
ren. Jeg tror, at vi sammen
kan sætte fokus for behovet
for kvalitet i uddannelses-
systemet, så vi sammen kan
sikre uddannelser i top. Indvandrerne skal 

stige op i vort samfund

Ved næste valg bliver
Venstre indvandrernes
parti nr. 1. Ikke fordi vi
taler dem efter mun-
den. Ikke fordi vi op-
stiller Fætter. Men for-
di de kan se, at Venstre
mere end noget andet
parti står for personlig
frihed, initiativ og lige
muligheder i det dan-
ske samfund.

Venstre vil fremlægge en
politik som punkt for punkt
vil opfylde indvandrernes

drøm om at bidrage til og
være en del af Danmark.
Hovedårsagen til den frem-
medskepsis som findes
blandt os, bunder i en for-
nemmelse af, at ikke alle
bidrager lige omhyggeligt til
vort samfund. Altså, mens
nogen står op om morgenen
for at pukle hele dagen og
blive flået i skat, så er der
andre der kører på fribillet
og bare kan hente ydelsen
på dagpenge- eller bistands-
kontoret. Den socialdemo-
kratiske model har skabt et
indvandrerproletariat.

Påstanden har gyldighed i
den forstand, at Danmark
er det land i Europa som
har den højeste ledighed
blandt indvandrerne i for-
hold til ledigheden i den
oprindelige befolkning.
Der er med andre et ord et
eller andet, der er gået helt
galt i Danmark.

Vi sætter ind på 4
områder
Det er for galt, fordi ind-
vandrerne søger en plads i
vort samfund. Den hoved-
part der dog er i beskæfti-
gelse tager Danmarks
dårligste jobs, gør rent om
natten eller knokler i butik-
ken 16 timer i døgnet. Her
er fire punkter, hvor Ven-
stre skal sætte ind, når vi
skal have en ny politik for
vore indvandrer:

1. Dansk. Der skal læres
dansk fra 1. dag i Dan-
mark. Uanset om Fætter
lover at forsørge en, uan-
set om vi har 7 års optje-
ningstid til kontanthjælp
eller ej, så skal der læres
dansk. Det er forudsæt-
ningen for, at man kan
begå sig i vort samfund,
kan forstå regler, nor-
mer, levevis og være til
rådighed på arbejdsmar-

kedet. Børnene skal stort
set kun lære dansk i de
første klasser til de kan
det perfekt. Kommer de
hertil midt i skolefor-
løbet, skal de i særlige
klasser, hvor det hedder
dansk hele dagen. De
voksne skal gradueres
ind på ordentlige sprog-
kurser med prøver og
beviser. Danskundervis-
ning om formiddagen og
arbejdspraktik om efter-
middagen. 

2. Arbejde. Hvis man kan
dansk skal man i arbejde.
Hvis man ikke vil arbej-
de, så er der ingen hjælp.

3. Målrettet nedkæmpelse
af drengebanderne. Her
er midlet selvfølgelig
arbejde og uddannelse.
Hårdt arbejde, så der
ikke er kræfter til at
banke på de andre i friti-

den. Men også et arbej-
de og en funktion for at
danne et positivt forbil-
lede for lillebror.

4. Færre regler. Altså, hvis
det er svært for os andre
at finde rundt i vort
regelsamfund, så er det
bestemt ikke nemmere
for vore indvandrere. Vi
har jo ikke alene ver-
dens højeste skattetryk,
men også den største
regelbyrde. Derfor er
kampen mod overflødi-
ge regler f.eks. ved etab-
lering og drift af mindre
selvstændig virksomhed
et meget vigtigt punkt
for os alle sammen. Ikke
mindst blandt indvan-
drerne, som stadig har
den stærkeste selvstæn-
dighedskultur i blandt
sig. De bør absolut til-
skyndes fremfor stæk-
kes som det sker i dag.

Nu kan man selvfølgelig
mene, at disse punkter sma-

ger af særlovgivning for ind-
vandrerne, men jeg må
skynde mig at tilføje at
punkterne er gyldige for alle
i vort samfund. Det er vig-
tigt, at alle kan dansk. Det er
pinedød rigtigt, at kontant-
hjælps- og dagpengekassen
skal slås i overfor dem der
vil drive den af. Det er
afgørende, at ungdomskri-
minaliteten skal rykkes op
med rod fra starten af og
naturligvis skal vi have flere
til at starte egen virksom-
hed. Med disse punkter
håber jeg også, at det står
klart, at Venstres fremtidige
udlændigepolitik ikke kun
handler om "regelsættet",
dvs. hvem kan komme ind i
Danmark og hvem skal ud.
Men det handler også om,
hvordan vi får integreret
dem der er i vort samfund.
Hvordan de kan stige op i
vort samfund. Hvordan de
kan bidrage: spørg ikke,
hvad Danmark kan gøre for
dig, men spørg om, hvad du
kan gøre for Danmark.

Af Flemming Oppfeldt (V) MF Københavns amt

Konference om
Integration af Flygtninge 

& Indvandrere
Lørdag  d. 2. februar 2002 i

Kulturhuset i Ledøje-Smørum ( Flodvej ) kl. 11.00 – 16.00

Program:
11.00 Fakta om Flygtninge & Indvandrere v/ Eyvind Vesselbo, MF (V).

12.00 Hvordan integrerer vi Flygtninge & Indvandrere 
i det Danske samfund?
v/ Bertel Haarder, Minister for integration af Flygtninge & Indvandrere.

13.00 Frokost

13.40 Hvordan integrerer vi Flygtninge & Indvandrere i erhvervslivet?
v/ Henrik Bach Mortensen, Direktør i Dansk Arbejdergiverforening.

14.40 Kaffe

15.00 Integration af Flygtninge & Indvandrere i Farum kommune 
v/ Borgmester Peter Brixtofte

Deltagerpris kr. 60, som dækker frokost & eftermiddagskaffe. 
Drikkevarer er ikke inkluderet, men kan købes til rimelige priser.

Tilmelding senest: 27. januar 2002 til:
Jens Brunsgaard tlf.: 44 65 29 53  e-mail: brunsg@amtsraad.kbhamt.dk
Jan Pehrsson       tlf.: 44 48 60 04  e-mail: janpehrsson@get2net.dk
Gerda R Hansen tlf.: 44 97 12 26   e-mail: rorbak@get2net.dk

Arrangør: Venstre i Ballerupkredsen
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Vejen til sejr

Værløse er kendt som en
af de rige nordsjælland-
ske kommuner. Kom-
munen med den ene-
stående natur i form af
søer og skove, og hvor
der har været konser-
vativ ledelse i de sidste
50 år, bortset for en
enkelt periode, hvor
der var en socialdemo-
kratisk borgmester.

Fra årsskiftet overtager jeg
rollen som kommunens
førstemand, indsat af Ven-
stre og Socialdemokratiet.
Venstre har i de seneste
otte år støttet den konser-
vative borgmester, men de
konservative vil denne
gang være helt uden for-
mandsposter.

Straks efter opstillingsmø-
det i januar 2001 blev der
nedsat en arbejdsgruppe,
som skulle udarbejde et
valgprogram inden som-
meren.
Efter at have studeret de
forskellige partiers valg-
programmer fra sidste
kommunalvalg, blev vi eni-
ge om, at disse stort set
havde samme indhold, her-
under vort eget valgoplæg.

Vi ville derfor forsøge os
med noget nyt, og med
Landsorganisationens slo-
gan i mente, tog vi titlen
”Tid til forandring” til os.
Vi lavede et valgprogram
ud fra titlen Værløse-visio-
nen, hvor vi gav vort bud
på de overordnede planer
for kommunens fremtid.

Visionen indeholdt kun
fem hovedtemaer for der-
ved at sikre, at vi ikke gik i
detaljer med kommunens
opgaver.

Dialog med borgerne
Det gennemgående træk i

visionen var, ”Dialog med
borgerne”. Dette skulle
vise sig at være et velvalgt
tema, idet der var op til fle-
re sager, også under valg-
kampen, hvor kommunen
og politikerne blev kritise-
ret for manglende dialog
og for ikke at lytte til inte-
ressegrupper.

Noget andet som valgpro-
grammet kom til at inde-
holde, var budskaber fra
vores landspolitik, idet vi
var klar over, at vi allerede
her ville få en positiv mod-
tagelse fra en stor del af
vælgerne på grund af den
landspolitiske tendens.

Rundspørge
For dog at være sikker på
at vi ikke gik ud med bud-
skaber, som ikke havde
opbakning i blandt vælger-
ne, fik vi lavet en under-
søgelse, hvor vi bad 300
borgere besvare nogle
spørgsmål, og med den
viden disse svar gav os,
kunne vi slå på visse kom-
munale fremtidsønsker, el-

Af  Borgmester Jesper Bach (V),Værløse Kommune

ler undlade ideer, som vi
på forhånd vidste ikke var i
tråd med borgernes ønsker.
Oprindelig var tanken med
disse spørgsmål/svar, at de
skulle danne baggrund for
en annonce eller læserbrevs-
kampagne. Dette blev dog
aldrig ført ud i livet, men
undersøgelsen var et nyt-
tigt redskab i valgkampen.

Selve valgprogrammet
”Værløsevisionen”, blev
som det første lanceret kort
før sommerferien, inden de
andre partier kom på
banen. Det skete ved en
festlig optakt på handels-
torvet, Bymidten. Efterføl-
gende har de øvrige politi-
ske partier kun haft ros til-
overs for vort program,
som i øvrigt kan læses i sin
helhed på vor hjemmeside
”www.venstre3500.dk”.
De øvrige partier fortsatte
med de traditionelle parti-
programmer med ønsker
/stillingtagen til konkrete
ønsker for kommunens pro-
blemer de forestående år.
Dermed opnåede vi, at vort

program adskilte sig mar-
kant fra de øvrige partiers.

Deres programmer stod i
klar kontrast til Venstres
med ønsket om en åben
dialog med borgerne, men
uden en fastlåst løsning på
problemerne, før dialogen
var færdig.

Værløsevisionen indeholdt
som nævnte kun fem ho-
vedtemaer, og hver kandi-
dat fik så tildelt sit områ-
de, som han/hun skulle
tage sig af i valgkampen.
Det være sig i form af læ-
serbreve og andre indlæg
til lokalaviserne. Herved
fik alle kandidater sit
ansvarsområde, og resulta-
tet blev, at Venstre styrede
hele valgkampen fra start
til slut.

Vælgerne viste vejen
Vælgerne belønnedes os
med en mandatfremgang
fra tre til fem, og Venstre
blev derved kommunens
største parti, med knap
4.000 stemmer, eller næste
1.000 flere stemmer end
det næststørste, de konser-
vative, som gik tilbage fra
seks til fire mandater. På
trods af denne klare dom
fra vælgerne, ønskede de
konservative at fortsætte
som borgmesterparti, me-
dens Venstre nu ønskede at
være det ledende parti i
kommunen på grund af
vælgernes opbakning. Da
de konservative fortsat ikke
ønskede at pege på en Ven-
stre-borgmester, valgte vi at
søge tilslutning hos social-
demokratiet, hvor man bed-
re evnede at tælle til otte.

Værløse Kommune, KV-2001:

Socialdemokratiet . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mandater

Det Radikale Venstre . . . . . . . . . . . . . . 2 mandater

Det Konservative Folkeparti . . . . . . . . 4 mandater

Socialistisk Folkeparti . . . . . . . . . . . . . 1 mandater

Venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mandater

Luftrummet er konstant
overvåget og flykontrol-
len har konstant kon-
takt med alle fly, men
det er farvandene ikke.

Før murens fald patruljerede
Søværnet konstant Øster-
søen, Bælterne og Kattegat
med flere patruljefartøjer.
Disse patruljefartøjer identi-
ficerede dengang mange
skibe. Dette sker ikke i dag.
I dag patruljeres samtlige
danske farvande med ét far-
tøj. Til søs findes der kun en
sporadisk overvågning. At
finde et skib, der har "tabt"
olie eller kemikalier ud, kan
være en svær opgave, for
kun ca. 70%-80% af de
knap 90.000 skibe der pas-
sere de danske farvande bli-
ver identificeret.

Muligheden for, at iland-
sætte eller udsmugle terro-
rister, flygtninge, narkoti-

ka, våben m.m. er rimelige
gode. Bevidst påsejling af
broer og spærring af store
trafikhavne er også tilstede
(= terrorhandlinger).

Kontrollen i de danske
havne er der, men kun ved
færgerne. Som oftest kan
et handelsskib anløbe en
mindre havn uden at myn-
dighederne kommer om
bord med det samme. I
mange industrihavne skal
toldpapirerne bare lægges i
en postkasse. Havnefogden
møder først ved arbejdstids
begyndelse om morgenen
o.s.v. Hvis et skib anløb en
af de mindre havne i et par
timer, ville ingen myndig-
heder have bemærket det.

Hvordan kan så dette pro-
blem løses. Inden for 6
måneder kan der etableres et
VTMIS (Vessel Traffic Ma-

nagement & Information
System) og overvåge de
danske farvande. I lande
som Norge, Tyskland, Hol-
land, Beligien UK, Italien
og mange flere lande er de
ved at opbygge VTS eller
VTMIS. Men et VTMIS el-
ler VTS sammen med vores
nabolande og de baltiske
lande ville EUs ydre
grænser være godt kontrol-
leret.

VTMIS er et service
organ, som hjælper skibs-
farten og myndighederne.
D.v.s. det inkludere alle fra
lodser og havnene til mil-
jømyndigheder. Et VTMIS
er med til at forebygger
søulykker, som den  kolli-
sion nede ved Gedser i
Kadetrenden, idet de kan
foreslå, at andre skibe hol-
der god afstand til et
bestemt skib, så reaktions-

tiden bliver større. Store-
bælt VTS forebyggede, at
BELLA sejlede ind i Store-
bæltsbroen i foråret. At
skibet senere både grunds-
tødte og havde en kollision
viser bare, at VTS /
VTMIS hjælper.

VTMIS kan altså anven-
des til flere formål. Hav-
forureningsforebyggelse,
forebyggelse mod krimi-
nelle aktiviteter på havet,
forebyggelse mod søulyk-
ker som f.eks. kollisioner
og grundstødninger og på

sigt flere skibe, som an-
vender lodser. Systemet
kan desuden hjælpe hav-
nene med unødig venteti-
der for f.eks. havnearbej-
dere, toldere, skibsagentu-
rer o.s.v.

Sikkerhed til søs
Af Claus M. J. Hassing,V-kredsformand Vanløse – Brønshøj.
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Den 13. august 2001,
præcis 100 dage før
kommunalvalget, åbne-
de Venstre i 2. kreds
sammen med VU Kø-
benhavn et valgkontor -
et warroom - på adres-
sen Trommesalen 7 nær
Vesterport Station.

Stedet skulle udgøre
rammen om kampagnerne
op til kommunalvalget for
kredsens og VU’s kandida-

ter: Søren Pind, Martin
Geertsen og Pia Allerslev. 

Valgkontoret på Trom-
mesalen var inspireret af et
meget mindre valgkontor
på Amager, for  folketings-
kandidaten i 2. kreds. Det
nye kontor var på ca. 300
m2 og rummede et forkon-
tor med udstillingsareal,
sofagruppe og 5 fuldt ud-
styrede arbejdspladser samt
en møde/festsal med bar
m.v. Til den daglige ledelse
af kontoret blev tidligere
VU-landssekretær, Karsten
Toksvig, ansat.

Ambitionsniveauet over-
gik således, hvad der tidli-
gere er set i København, og
det skulle blive spændende
at se, i hvilket omfang kon-
toret kunne bidrage til et
godt resultat af kommu-
nalvalget.

I valgkampens første må-
ned blev kontoret mest brugt

til at engagere medlemmer-
ne i valgkampen under hyg-
gelige former, f.eks. i den
faste fredagsbar og ved
inspirerende arrangementer
og møder. Det at have ram-
merne til at kunne skabe et
hold med fælles mål, har
nok været valgkontorets
væsentligste styrke.

11. september
Valgkampens anden måned
var påvirket af terrorhand-
lingen i USA. Opmærk-
somheden om det fore-
stående kommunalvalg for-
svandt i medierne. Den
stille tid blev derfor brugt
på finpudsning af de politi-
ske budskaber og tidspla-
nen for deres lancering, på
hjemmesider, på planer for
vælgermøder, annoncering,
husstandsomdelinger og pla-
katophængninger, samt på
opfyldning af lageret med
kampagnemateriale. 

Det er typisk opgaver,
man kan løse hjemme hver
for sig, men som det går
meget lettere med at få løst
i gensidigt inspirerende
selskab. Tillige opnåede vi
en god koordinering af
aktiviteter, informationer
og indkøb, således at den
senere udførelse af de for-
skellige opgaver kunne ske
uden demotiverende spild-
tid, og uden modstridende
politiske budskaber.

Kort tid efter vores midt-
vejsfest med tidl. statsmini-
ster Poul Schlüter som
gæstetaler, kom den anden
uforudsete hændelse i valg-
kampen: Udskrivningen af
folketingsvalget. To valg
på samme tid satte pres på
den knappe ressource i
baglandet: Mandskabet.
Omvendt øgede det også
opmærksomheden blandt
medlemmerne på, at det
var nu eller aldrig for både
et regeringsskifte - og et
godt kommunalvalg. Der-
for valgte flere at bruge

Missionen fuldført !

opsparet ferie på at føre
valgkamp, yderligere med-
lemmer blev inddraget og
det nu fast sammentømre-
de hold viste sig meget
driftsikkert. 

Stordriftsfordele
Uden smålig skelen til
hvilken kampagne, der
aktuelt skulle føres, lykke-
des det holdet at bakke op
om begge valg. Der var
f.eks. support til duelmø-
derne mellem både Pind og
Kramer i Arbejdermuseet,
og til Fogh og Nyrup i Val-
by-Hallen. Der var arbejds-
kraft til plakatophængning,
gadeaktioner og fælles
husstandsomdelinger for
både BR- og folketings-
kandidater. Synergieffek-
ten var gavnlig for alle, og
der blev f.eks. uddelt langt
mere materiale end oprin-
delig planlagt.

På det kommunalpoliti-
ske plan opnåede vi tilsva-
rende politisk synergief-
fekt, da den svigtende
københavnske hjemmeple-

je også blev et væsentligt
tema i den landspolitiske
debat.

Effekten af valgkontoret
er svært målbar. Samlet fik
Venstre ved kommunalval-
get i København dog mere
end dobbelt så mange
stemmer som ved sidste
valg og spidskandidaten,
fik mere end firedoblet sit
personlige stemmetal. Det
samlede hold af kandidater
og hjælpere i Trommesalen
skal i hvert fald have en
stor del af æren herfor. 

Klar til fremtiden
Et andet resultat er det sto-
re antal nye venskaber, der
er opstået under valgkam-
pen. Både blandt kandida-
ter, der nu skal arbejde
sammen i BR, og blandt os
andre. Jeg tror, vi er man-
ge der allerede nu glæder
os til at føre den næste
valgkamp sammen – og
gerne sammen med mange
flere kandidater og hjæl-
pere.

Ballerup Revision

Registreret revisor 
Søren Dalsgaard, HD 

•
Centrumgaden 2 A, 1. sal, 

2750 Ballerup
•

Tlf. 44 66 70 90

Af Per Lautrup-Nissen, Formand for Venstre 2. kreds, Christianshavn

Valgkontorets daglige leder, Karsten Toksvig, med kort over valgkamppladsen i
baggrunden.

Et V-team står klar til omdeling af materiale til biografgængere.

Advokatfirmaet
Peter Hesselholt

RET & RÅD
Peter Hesselholt (H)
Annette Schepler (L)
Brian Bruun Hansen

Kontorets advokater er certificerede enten som
boligadvokat eller som erhvervsadvokat

Bydammen 8 · 2750 Ballerup

4497 1414
Fax 4466 1407

info@hesselholt.dk
www.hesselholt.dk
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20. november 2001 vil
gå over i historien for
Venstre i Københavns
Amt. Valgene til såvel
kommunalbestyrelser,
amtsråd og Folketing,
gav os masser af frem-
gang og resulterede i én
borgmesterpost mere,
yderligere 7 kommunal-
bestyrelsesmedlemmer,
to amtsbestyrelsesmed-

lemmer ekstra, to  folke-
tingsmedlemmer, samt
én Europaminister, én
Kirkeminister og sidst
men ikke mindst, én
Statsminister.

Tak til alle gode venstre-
folk i Københavns Amt,
der har været involveret i
denne valgkamp. Det teg-
ner godt for vor fælles
fremtid.

FV
Ikke alene fik vi et flertal
til højre for midten, men
Venstre fik desuden et
klart mandat af vælgerne

til at udgøre fundamentet i
en ny regering. Med en
fremgang på 259.840 stem-
mer, til 1.077.858 stem-
mer, blev Venstre nemlig
landets største parti. Mere
end 74.535 stemmer mere
end Socialdemokratiet. Vi
gik fra 14 mandater til 56.  

Københavns Amt er fort-
sat Venstres 2. største amt.
Vi ønsker tillykke til
Anders Fogh Rasmussen,
Tove Fergo, Gitte Lillelund
Bech, Pia Larsen og Flem-
ming Oppfeldt. Til Marion
Pedersen, Johnny Winsløw
og Kjeld Danneskiold-

Samsøe skal der ligeledes
lyde en stor tak for en fan-
tastisk flot valgkamp.

Amtsrådsvalg
Amtsrådsvalget udløste 8
mandater mod tidligere 6
og vi ønsker hjertelig til-
lykke til Bent Larsen, Bir-
git Tystrup, Poul Brix, Kurt
Bork Christensen, John
Petersen, Dorthe la Cour,
Ebbe Salling og Jens
Brunsgaard.

Desværre lykkedes det os
heller ikke denne gang at
samle de ikke socialistiske
partier til en konstituering

Venstre havde et
kanonvalg til Køben-
havns amtsråd. Vi
vandt 2 mandater. Der-
for er det dobbelt bit-
tert at blive dolket i
ryggen af Lars Abel.
Selv om jalousi og mis-
undelse også eksisterer
i politik, havde jeg dog
ikke ventet, at en kon-
servativ ville optræde
som nutidens Brutus.

For at forstå nedenstående
forløb, vil jeg gerne først
citere lederen fra Ber-
lingske Tidende den 29.
november 2001, der under
overskriften “Arvesager”
skriver: “ Som bekendt er
intet så velegnet til at brin-
ge det værste frem i men-
nesker som arvestridighe-
der og kommunevalg.

Siden valget er magtfor-
holdene i nogle kommuner
og amter afgjort efter
manøvrer, der har smagt
mere af blodfejde og person-
lig vinding, end af ønsket
om politisk indflydelse.

Tærsbøl er en
hædersmand
I 3 amter på Sjælland
optrådte de Konservative i
benspændernes rolle, da
der var udsigt til et politisk
systemskifte med Venstre i
førersædet. I Frederiksborg
Amt. Kun Helsingør-bor-
gmester Per Tærsbøls per-
sonlige beslutning om at
vedstå sit valggrundlag
forhindrede en skandale.

Det konservative bens-
pænd lykkedes til gengæld
i Københavns Amt, hvor
partiets amtsborgmester-
kandidat i al hast indgik en
aftale med Socialdemokra-
tiet og Dansk Folkeparti i
stedet for at risikere, at Ven-
stre fik chancen for at lede

et borgerligt samarbejde i
amtet. De 55.000 konserva-
tive vælgere i Københavns
Amt må ærgre sig.

I Storstrøms Amt forhin-
drede de Konservative, at
der blev gjort forsøg på et
borgerligt systemskifte.”

Jeg kan føje til, at vi ved,
at de østdanske planer, som
var lagt af de Konservative
inden valget også omfatte-
de Roskilde Amt. Kun for-
di Venstre gik frem fra 9 til
10 mandater, kunne likvi-
deringen af Kristian
Ebbensgaard ikke lade sig
gøre. Mordet i Finderup
Lade fandt som bekendt
sted på Sjælland. Hermed
forstår I bedre forløbet.

Lars Abel med
Sabelkniven
Da valgresultatet forelå kl.
2.30 på valgnatten, havde
Vibeke Storm Rasmussen
mistet sit flertal på 16, der
bestod af A, SF og DF - det

Tak og tillykke til alle i
Københavns Amt

Mordet i Finderup Lade
Af Venstres Gruppeformand i Københavns Amt, Bent Larsen

var nu på 15 mandater. V, K
og R havde ligeledes 15
mandater. Til trods for det-
te meget gunstige udgangs-
punkt, nægtede Lars Abel
at tale med Venstre. I stedet
gik han direkte til Vibeke
Storm og tilbød hende sine
5 konservative mandater
for et par poster, der ville
have været væsentlig bedre
i en borgerlig konstitue-
ring, idet A nu satte sig på
3 formandsposter. 

Med kun 15 mandater
ville Vibeke Storm ikke
kunne fortsætte. Senere
meddelte SF, at de heller
ikke ønskede at støtte
Vibeke Storm i en konsti-
tuering med DF. Derved
var der kun 13 mandater
tilbage og så de famøse 5
konservative, der totalt før-
te de konservative vælgere
bag lyset. C var nemlig
gået til valg på at vælte det
socialdemokratiske styre. 

Det 31. mandat i Køben-

havns amt tilhørte Enheds-
listen, som under ingen
omstændigheder ville støt-
te en konstituering, hvor
Dansk Folkeparti var med.
I dag er der så 13 manda-
ter, der ikke støtter Vibeke
Storm som amtsborgme-
ster. Havde C ikke haft så
travlt på selve valgnatten,
havde vi været 18 ud af 31.
Og der kunne let være dan-
net en borgerlig ledelse. 

Det socialdemokratiske
styre kunne kun fastholdes
ved konservativ støtte.
Dermed har Lars Abel ikke
bare ført sine 55.000 væl-
gere, men også Venstres
90.600 vælgere bag lyset. 

De konservatives
politiske alter
Hæderlighed og anstæn-
dighed blev ofret på det
partipolitiske alter gennem
et usmageligt politisk ræn-
kespil. Lederen i Ber-
lingske Tidende slutter:
“Men borgerlige vælgere

må undre sig, når borgerli-
ge partier ikke samarbej-
der, når der er mulighed for
et borgerligt flertal.”

Men livet skal videre.
Det er festtid. “The Prime
Minister of Denmark” er
Venstres formand Anders
Fogh Rasmussen, opstillet i
Københavns Amt. Og Ven-
stre har nu i amtsrådet 8
mandater mod de Konser-
vatives 5. Venstre sidder
forrest og har første taleret
- afdøde Vivi Larsen Peder-
sens store ambition. Da jeg
opstillede for 1. gang i
1993 have vi 2 mandater
og de Konservative så
mange, at jeg slet ikke kan
huske det.

Tak til alle kandidater,
vore lokalforeninger, amts-
bestyrelsen og formands-
skabet for en meget stor
indsats. Og til lykke til os
alle med endnu et kanon-
valg.

AF Lars Stolshøj, Amtsformand

under borgerlig/liberal le-
delse. I Københavns Amt
er ingen i tvivl om hvem
der er liberale, derimod er
der mere tvivl om hvem
der er ”borgerlige”. Læs
mere om de dramatiske
døgn i nedenstående artikel
af vor gruppeformand Bent
Larsen.

Nye tider!
Venstre vandt bl.a. valg-
kampen på sin synlighed,
ved altid at være til rådig-
hed og ikke mindst fordi
Venstre anerkender og
accepterer samfundets ud-
vikling og trang til fornyel-

se og det uden at gå på
kompromis med de funda-
mentale krav og ønsker. En
politik der lever op til
tiden, hvor vi hver især
søger udfordringer og selv-
realisering mens vi samti-
dig kræver optimal sikker-
hed. Det er det der er Ven-
stre, det er det der skal
bringe os videre frem i det-
te århundrede.

Med ønsket om fortsat god
arbejdslyst til alle, samt
held og lykke!
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2002

4. januar Deadline for taburetten nr. 1 – januar 2002

7. januar Dansk Europapolitik ved Europaministeren
Kl. 19.30 på Christiansborg. 
Bertel Haarder taler om status og visioner i Danmarks Eurpoa-
politik med efterfølgende diskussion. Tilmelding nødvendig. 
Se annoncen side 4.

21. januar taburetten udsendes fra Københavns Postcenter

2. februar Konference om Integration af flygtninge og indvandrere
Kl. 11.00 i Ledøje-Smørum.
Tilmelding nødvendig. Se annoncen side 8.

4. februar Debatmøde om den politiske situation
Kl. 19.30 på Christiansborg.
Debat med et af Venstres folketingsmedlemmer. 
Tilmelding til Astrid Søborg (tlf. 77311405, 
email: astrid47@hotmail.com) eller 
Vagn Svendsen (tlf. 2324 1914, email: vagns@dk.ibm.com).

4. marts Debatmøde om den politiske situation
Kl. 19.30 på Christiansborg.
Debat med et af Venstres folketingsmedlemmer.
Tilmelding til Astrid Søborg (tlf. 77311405, 
email: astrid47@hotmail.com) eller 
Vagn Svendsen (tlf. 2324 1914, email: vagns@dk.ibm.com).

Tid til forandring

Det glæder mig, at klasse-
kampen er aflyst. Så er der
ingen der behøver, at få ondt
af den kommende opryd-
ning. 
Nu behøver Venstre ikke
længere hakke på Socialde-
mokratiets finansieringsme-
toder, men kan selv gå i
gang. Medlemskontingentet
til Venstre skal udløse et
skattefradrag – på det dob-
belte. For at spare admini-
stration skal kontingentet op-
kræves over skattebilletten
hos alle, der ønsker det. Det
skal naturligvis være helt fri-
villigt. Hvis en  borgere ikke
ønsker at støtte Venstre øko-
nomisk, skal vedkommende
bare møde personligt op hos
Danmarks ambassadør i Car-
acas og underskrive en erk-
læring. I modsætning til fag-
foreningens model, skal man
så kunne beholde pengene
selv. 

Man havde ikke troet det mu-
ligt. Den samme mand, der
tre uger tidligere havde ud-
skrevet et folketingsvalg,
uden at kunne præsentere et
gennemarbejdet regerings-
program, viste pludselig
målbevidst handlekraft. Med
en entusiasme som var det
hans sidste handling, rev han

resolut en hel minimalstat fra
hinanden og konstruerede af
stumperne velfungerende pa-
pirflyvere, som han sendt
mod sin politiske modstan-
der. Øvelse gør mester, og
begivenheden forklarer mangt
og meget: De mange huller i
den tidligere regerings førte
politik, regeringsprogrammet
der forsvandt, og ikke mindst
planerne for valgkampagnen,
som socialdemokratiets for-
mand aldrig fik læst. Feje-
vognene må have haft travlt i
Prins Jørgens Gård, for at
holde trappen til Højesteret
nogenlunde passerbar. 

Hvad er der i øvrigt galt med
Enhedslistens Keld Stritfin-
ger Albrechtsen. Hele valgaf-
tenen løb han rundt på Chri-
stiansborg og pegede op i lof-
tet. Tror han måske, at folke-
tingsvalg her til lands foregår
ved håndsoprækning, eller
kan man være så heldig, at
han signalerede ”one more
year” inden rejsen går hjem
til Moskva igen? Forhåbent-
lig viser han mindst lige så
stor respekt overfor de russi-
ske grænsevagter som for det
danske demokrati. På de kan-
ter tillægger sikkerhedspoli-
tiet en strittende langemand
en hel anden betydning: ”En
enkelt til Sibirien, tak!”.

Aldrig mere en Albrechtsen,
og aldrig mere en Aaen. For en
sikkerheds skyld skal spærre-
grænsen med det samme hæ-
ves til fem procent. Faktisk vil
det være en dobbelt god ger-
ning, at gå en procent videre.
Det er muligt, at en grænse på
5,2 procent ville være tilstræk-
kelig, men for en sikkerheds
skyld bør grænsen lyde på 6
procent. Det vil gøre det lidt
sjovere at være folketingspoli-
tiker og hæve disciplinen væs-
entligt på mindst én folkeskole.

Det er tid til forandring.

Af Brokkeren
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