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Fremtiden folkeskole
Uddannelsesordfører MF
Gitte Lillelund Bech skri-
ver om folkeskoleforliget
og Venstres viceborgme-
ster i Gentofte, Marie-
Louise Andreassen skri-
ver om virkeliggørelsen
af fremtidens folkeskole,
Hellerup Skole.

8 & 9

Formand for EU
Et hektisk halvår er stået
igennem. En ubetinget
succes. Inden klapsalverne
lægger sig, giver vi ordet
til udenrigsminister Per
Stig Møller.

1,6,7

Strukturdebat
"Skal amterne ned-
lægges? Skal kommuner-
ne lægges sammen til
større enheder? Det får vi
et bud på inden udgangen
af 2003.", skriver Chri-
stopher Arzrouni. Endvi-
dere er der mulighed for
at diskutere emnet. Se
konference invitationen
til den 1. februar.

2

Mød ministrene
Venstre inviterer til mø-
der med Videnskabsmini-
ster Helge Sander, Inte-
grationsminister Bertel
Haarder og Miljøminister
Hans Christian Schmidt.

4

Danmark i spidsen for EU:
Hvad har vi lært

Formandskabet er vel
overstået. Det glæder
jeg mig over. Samtidig
er jeg også en smule
lettet. Da vi overtog
formandskabet, var det
ingenlunde givet, at vi
ville nå målsætningen
om at afslutte forhand-
linger med op til 10
lande. Det viste sig at
blive præcist så van-
skeligt, som vi havde
forventet. Men det lyk-
kedes. Det skyldes ikke
mindst, at vi havde en
klar strategi og tids-

plan. Vi vidste hvad vi
ville og gik målrettet
efter at skabe resulta-
ter. Og så blev vi hjul-
pet af positive udfald
af afstemningen i
Irland om Nice-trakta-
ten, valget i Slovakiet
samt den fransk-tyske
landbrugsaftale.

Med udvidelsen kommer
omverdenen tættere på.
Det betyder, at EU må
påtage sig et større medan-
svar for verdens gang. Der-
for er det vigtigt, at vi
optræder samlet og mar-
kant på den internationale
scene. Under dansk for-
mandskab gjorde vi gode
fremskridt i den retning. 

Vi traf vigtige beslutnin-
ger om Bulgarien,
Rumænien og Tyrkiet. De
første kan blive medlem-
mer i 2007. For Tyrkiet

betyder det, at såfremt
EU’s stats- og regerings-
chefer i december 2004
beslutter, at Tyrkiet også i
praksis opfylder EU’s krav
om demokrati, menneske-
rettigheder, mindretalsbe-
skyttelse og retsstatsfor-
hold, så vil EU - uden
ophold - indlede optagel-
sesforhandlinger med Tyr-
kiet. Forhandlingerne vil
sikkert tage flere år. 

Også udviklingen og
uddybningen af EU’s sam-
arbejde med Rusland var
en central udenrigspolitisk
prioritet for det danske for-
mandskab. Spørgsmålet
om transit mellem Kali-
ningrad Regionen og det
øvrige Rusland blev en af
de største enkeltsager
under formandskabet.
Både Rusland og EU så 

Af Per Stig Møller, udenrigsminister
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Københavns Amt
Lars Stolshøj
tlf. 4373 3565
e-mail: stolshoj@post.tele.dk
Homepage:
www.venstre-kbhamt.dk

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
Kirkeminister
Tove Fergo, MF
tlf.: 3392 3920
e-mail: ava@km.dk

Lyngby
Søren Lund
Tlf. 4580 9822
e-mail: s-lund@post4.tele.dk

Folketingskandidat
Flemming Oppfeldt, MF
Tlf. 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-Christian Ellegaard
e-mail: ellegaard@mail.tele.dk

Folketingskandidat
Statsminister
Anders Fogh Rasmussen, MF
tlf.: 3392 3300
e-mail: stm@stm.dk

Hellerup
Hans-Georg Nielsen
tlf.: 3962 0090
e-mail:ghgnielsen@mail.tele.dk

Folketingskandidat
Kirkeminister
Tove Fergo, MF
tlf.: 3392 3920
e-mail: ava@km.dk

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

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

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

Folketingskandidat
Ulla Prip
tlf.: 3649 5539
e-mail:ullaprip@hotmail.com

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

Folketingskandidat
Marion Pedersen
tlf.: 3257 3067
e-mail: marion@post1.tele.dk

Rødovre
Kredsformand:
Flemming Jensen,
tlf. 4444 7735,
fkj@nohau.dk

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

VU i Storkøbenhavn
Peter Larsen
tlf.: 3969 7999

Tårnby lokalforening indkalder 
til ordinær generalforsamling
d. 27. februar 2003. i foreningscenteret 1. sal, lokale 2, 

Tårnbyvej 5, 2770 Kastrup kl. 19:30

Dagsorden

1. Valg af stemmetæller.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Formandens beretning.
5. Kassererens regnskab aflæggelse og budget.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent til lokalforeningen for 

det kommende år.
8. Fastsættelse af hensættelse til valgfond
9. Valg af formand.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
11. Valg af to revisorer og en suppleant.
12. Valg af delegerede til kreds- og amtsgeneralfor-

samling/kreds- og amtsdeledegeret møde.
13. Eventuelt.

Skal amterne nedlæg-
ges? Skal kommunerne
lægges sammen til
større enheder? Det får
vi et bud på inden
udgangen af 2003.

Regeringen har nedsat en
strukturkommission, der
skal analysere, om der er
brug for ændringer i ram-
merne for løsningen af den
offentlige sektors opgaver. 

Strukturkommissionen
skal afgive sin betænkning
i år. En konkret stillingta-
gen til den fremtidige geo-
grafiske inddeling ligger
uden for kommissionens
område. Det vil alene være
et politisk spørgsmål. Men
derfor kan man godt tage
hul på problemstillingen nu.
Spørgsmålet er derfor gen-
stand for en konference,
som afholdes af Venstre i

Ballerup kredsen den 1.
februar 2003 (se annonce i
dette blad).

Gammel struktur
Strukturen for løsningen af
de offentlige opgaver i
Danmark blev i store træk
fastlagt med kommunalre-
formen i 1970. Siden da er
der løbet meget vand i åen.
Kommunerne har fået flere
opgaver. Og deres andel af
den offentlige økonomi er
vokset betragteligt. De
bruger flere penge end sta-
ten - og deres ansvarsområ-
der er nogle af de mest
debatterede offentlige op-
gaver: Sygehuse, ældreple-
je, undervisning og børne-
pasning. Derfor er det vig-
tigere end nogensinde, at
kommunerne løser deres
opgaver ordentligt.

Strukturkommissionen
skal vurdere alternative
modeller for indretninger
af den offentlige sektor.
Kommissionen skal disku-
tere emner såsom: Effekti-
vitet og bæredygtighed,
demokratisk kontrol, bor-
gerinddragelse og dialogen
mellem borgere og politi-
kere, kvalitet i opgave-

løsningen, nærhed til bor-
gerne, borgernes retssik-
kerhed og valgmuligheder,
klarhed i ansvarsfordelin-
gen, og sammenhæng mel-
lem kompetence og økono-
misk ansvar.

Amternes fremtid
Kommissionens konkrete
opgave består først og
fremmest i at vurdere, hvil-
ke kommune- og amts-
størrelser, der i årene frem-
over bør lægges til grund
for en kommunal og amts-
kommunal inddeling. Den
skal også konkret vurdere
fordele og ulemper ved "at
reducere antallet af forvalt-
ningsled med direkte fol-
kevalgt ledelse fra tre til to"
- dvs. at afskaffe amterne. 

Venstre har ikke meldt
ud, hvad man mener om
amternes fremtid. Men
stærke kræfter i partiet
arbejder for, at amterne
tømmes for indhold - især
ved at sygehusene i fremti-
den kommer til at fungere
mere selvstændigt. Hvilken
model man vælger for
sygehusenes fremtid, vil
være afgørende for amter-
nes beståen.

Lille kommune 
- hvad nu?

Er der behov for 
en kommunalreform?

Lørdag den 1. februar 2003 
- kl. 11.00 til 16.00

Kulturhuset i Ledøje-Smørum, 
Flodvej 68, Smørum

Program
11.00 Velkomst ved Ole Jørgensen, 

formand for Ballerupkredsen. 
Ordstyrer Pia Larsen, MF

11.05 "Visioner for fremtiden - store eller
små enheder?" Forskningsleder
cand. polit. Henrik Christoffersen
(AKF)

12.00 "Sammenlægning eller samarbej-
de på tværs af skel". Amtsborgme-
ster Carl Holst (V)

13.10 Frokost

13.45 "Hvordan bevarer vi nærhedsprin-
cippet, hvis enhederne bliver
større?" Folketings- og amtsråds-
medlem Hans Andersen (V)

14.45 Kaffe

15.00 "Hvad kan høre under staten eller
regioner - eller være selvejende
institutioner?" Amtsborgmester
Kristian Ebbensgaard (V)

16.00 Afslutning ved Ole Jørgensen

Deltagerpris: 60 kr., som dækker frokost
og eftermiddagskaffe. Drikkevarer kan
købes til rimelige priser. 

Tilmelding senest 28. januar til:

Jens Brunsgaard (4465 2953) 
mail: brunsg@ar-kbhamt.dk

Jan Pehrsson (4448 6004) 
mail: janpehrsson@get2net.dk

Gerda R. Hansen (4497 1226) 
mail: rorbak@get2net.dk

Af Christopher Arzrouni

Forårsfest i
Odd Fellow Palæet

Lørdag den 8. marts kl. 19.00

med bl.a. Venstres næstformand, 
Lars Løkke Rasmussen

Entré kr. 250
dækker velkomstdrink, en lækker tre retters menu
fra Palæets egen restaurant, 3 gl. vin og kaffe eller
te.

Tilmelding senest 1. marts til venstre@jwn.dk
eller post til Venstre, Postbox 90, 2740 Skovlun-
de, med oplysning om navn, adresse og tlf., samt
”Forårsfest den 8. marts”.

Læs mere på www.frederiksberg.venstre.org



Af Ole Andreasen, MEP (V)
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Fronterne er trukket grundigt op - for og
imod Bjørn Lomborg og hans farlige tanker.
Når Lomborg sætter spørgsmålstegn ved om
miljømilliarderne bruges bedst muligt, rører
han ved noget, der for nogen er religion og
for andre lovbeskyttet levebrød.

Et bredt politisk flertal har gennem årene
fjernet dansk miljøpolitik fra almindelig for-
nuft. Miljøspørgsmål er i dag så politisk
følsomme, er en almindelig saglig debat om
prioritering hurtigt kan blive meget følelses-
ladet og dermed politisk ubehagelig i medi-
erne. Det formodes at være god tone blandt
vælgerne, at miljøet skal beskyttes, og ve
den der taler imod udgifter, foreslået af gode
mennesker i miljøets hellige navn.

Instituttet for Miljøvurdering forsøger at
presse miljøvidenskab ned i økonomiske
modeller, der kan tjene til et bedre beslut-
ningsgrundlag for erhvervslivet og politiker-
ne. Dermed bliver det lettere at prioritere ud
fra en helhedsbetragtning, og det er dårligt
nyt for de løsninger, der kun strengt isoleret
ser fornuftige ud.

Skatteborgerne bliver taberne, hvis mil-
jøpengenes vogtere får held til at sætte bud-
bringeren Lomborg ud af spillet. Mange
penge til miljøet medfører ikke automatisk
et bedre miljø og der er behov for en række
reformer inden landets borgere kan være
sikre på, at få mest miljø for pengene. 

Polen – først og sidst
Polens premierminister, Miller, havde mere
end ét godt kort på hånden da han forhand-
lede sit lands optagelsesbetingelser på EU-
topmødet i København i december. Ud over
at Polens adgang til optagelse i EU i sig selv
var vigtig for EU’s stats og regeringschefer,
havde Miller grund til at forvente hjælp fra
Tyskland.

Den 31. august 1996 holdt FDP i delstaten
Sachsen-Anhalt en ”Europatag” i Dessau.
På mødet, der skulle markere 6 år med et
forenet Tyskland, var Tysklands daværende
vicekansler og udenrigsminister, Klaus Kin-
kel hovedtaler. På forreste række blandt til-
hørerne sad Polens ambassadør og i løbet af
Kinkels tale blev han tydeligvis en gladere
mand. Kinkel forsikrede, med direkte adres-
se til ambassadøren, at Polens optagelse i
EU var af stor vigtighed for Tyskland, og at
Polen skulle være først. 

Miller så rigtigt i at stille yderligere krav
til EU i december. Nu må tiden vise om
befolkningen belønner ham for det.

Af Jens Frimand

Nærhed i
en stadig
snævrere
Union

Ifølge en fundamental
artikel i Traktaten om
Den Europæiske Union
er vi i en proces ”hen
imod en stadig snævre-
re union mellem de
europæiske folk, hvor
beslutningerne træffes
så åbent som muligt og
så tæt på borgerne som
muligt”.

Kan man det? Kan man
både tale om ”en stadig
snævrere union” og om at
træffe beslutninger ”så tæt
på borgerne som muligt”?
Umiddelbart lyder det som
modstridende ønsker. En
”stadig snævrere union” må
indebære, at samarbejdet
mellem medlemslandene
øges, og at der findes nye
samarbejdsområder - og
kan det ske ”tæt på borger-
ne”? Ja, det kan og skal det.

Artiklen i traktaten hand-
ler om nærhedsprincippet,
som alle dage har været
væsentligt for Venstre.
Beslutninger skal træffes
dér, hvor man ved, hvad
der er til borgernes bedste,
dér, hvor man ved, hvilke
følger beslutningerne har
for borgerne.

Emnet er centralt i arbej-

det i Konventet om Euro-
pas Fremtid, for det er det,
der rejser spørgsmålene:
Hvad skal EU beskæftige
sig med? - og hvad skal
overlades til medlemslan-
dene? Udgangspunktet er,
at en aktion på EU-plan
kun er nødvendig, hvis EU
reelt er i stand til at handle
mere effektivt end med-
lemstaterne hver for sig.

Det er ofte blevet sagt og
skrevet, at EU skal koncen-
trere sig om de opgaver,
som er grænseoverskriden-
de. Det gælder f.eks. fælles
udenrigs- og sikkerhedspoli-
tik, bekæmpelsen af interna-
tional terrorisme, asylpoli-
tik, internationale økono-
miske spørgsmål, det indre
marked, udenrigshandel,
miljø og fødevaresikkerhed. 

Det er derimod vanskeli-
gere at formulere, hvad
medlemslandene skal stå
for i lovgivningsmæssig
henseende. Undervisning
og kultur har været faste
eksempler på opgaver, der
bedst blev løst i medlems-
landene, men også på de
områder er der er betyde-
ligt europæisk samarbejde
i dag - til gavn for ikke
mindst ungdommen. 

Religions-
krig

Den arbejdsgruppe, der i
Konventet beskæftiger sig
med en bedre fordeling og
definition af kompetencer-
ne, ønsker, at nærhedsprin-
cippet udnyttes bedre i sel-
ve lovgivningsprocessen,
og at de nationale parla-
menter skal kunne gribe
ind, hvis de finder, at nær-
hedsprincippet ikke over-
holdes.

Der er flere gode grunde
til i højere grad at inddrage
de nationale parlamenter i
det europæiske samarbej-
de. Det vil medføre, at de
nationale parlamentarikere
bredt - og ikke bare i særli-
ge udvalg - må sætte sig
ind i EU-processerne, det
vil gøre de nationale parla-
mentarikere medansvarlige
for en lovgivning, der i sta-
digt større omfang kom-
mer os alle ved, og det vil
bringe EU ind i vor hver-
dag i langt større ud-
strækning, end det er til-
fældet.

Derfor er det en god idé
at give de nationale parla-
menter til opgave at holde
øje med, at nærhedsprin-

Oles Klumme

cippet overholdes. Der har
til det formål været tale om
et andet eller tredje kam-
mer, et ”Parlamenternes
Råd” eller et ”udvidet
COSAC”, men forslaget
behøver ikke at indebære
nye institutioner, instanser
eller organer i EU-syste-
met - dem er der nok af.

Hvad der derimod skal
til, er en ny opgave for
Kommissionen, nemlig den
at etablere et system, der i
starten af en lovgivnings-
procedure sender et varsel
til de nationale parlamenter
og Europa-Parlamentet, hvis
man har mistanke om, at en
kommende lovgivning er af
en sådan art, at medlemsta-
terne reelt kan handle mere
effektivt hver for sig. 

Finder de nationale par-
lamenter og Europa-Parla-
mentet, som kunne oprette
et særligt ”nærhedsud-
valg”, at det er tilfældet,
skal der kunne gribes ind,
eksempelvis med opsæt-
tende virkning. Det vil
ikke kræve større ændrin-
ger i den i forvejen kompli-
cerede lovgivningsproces,
og det vil ikke indebære
nye institutioner.

Det væsentligste er imid-
lertid, at det vil animere til
at inddrage EU i borgernes
hverdag, for EU-politik
berører os alle hver dag og
bør også opfattes som
indenrigspolitik, regional-
politik og lokalpolitik. Vi
skal leve i en stadig
snævrere Union, hvor sam-
arbejdet forbedres og øges,
men et sådan samarbejde
vil kun have legitimitet,
såfremt borgerne involve-
res i større grad, end det er
tilfældet, og det kan bl.a.
ske ved i større grad at ind-
drage de personer, borger-
ne har valgt til de nationale
parlamenter.European Commission Audiovisual Library
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Verden var enklere og
mere overskuelig, da
nutidens beslutnings-
tagere var unge. Men i
det sidste tiår har ver-
den ændret sig med
stor hast. ”Vidensam-
fundet” er samlebeteg-
nelsen for hele denne
store bevægelse væk fra
industrisamfundet, der
prægede ikke mindst
det 20. århundrede.

Udtrykket ”vidensamfun-
det” dækker bl.a. over, at en
stadig større del af varerne
og tjenesteydelserne i de
vestlige samfund har et stort
vidensindhold. Produkter
bliver højteknologiske –
f.eks. rummer et moderne
høreapparat en betydelig
mængde koncentreret elek-
tronik og er i dag mere en
tilpasset løsning end et stan-
dardprodukt i modsætning
til for få år siden. Tjeneste-
ydelser bliver udført af højt-
uddannede – f.eks. rummer
en tv-reklame et betydeligt

vidensindhold om målgrup-
per osv. 

Forandringerne er man-
ge-artede og forstærkes af
en række faktorer, f.eks.
udbredelsen af internettet,
medieeksplosionen, større
handel med varer og tjene-
steydelser samt øget libera-
lisering og afregulering af
økonomien, herunder ikke
mindst liberaliseringen af
pengemarkedet. Alt dette
fører til nye udfordringer
og stiller nye krav til de
europæiske samfund. Sam-
tidig tyder intet på, at
udviklingen ikke fremover
vil finde sted i samme hæs-
blæsende tempo, som det
har været tilfældet i de
seneste år.

Opgaven for en borger-
lig-liberal regering er at
sikre, at Danmark samlet
besidder de kompetencer,
som et globaliseret viden-
samfund kræver. Derved
kan vi nemlig fremtidssik-
re de kommende års vel-
stand.

Forskningsbaseret viden
er afgørende
De lande, som er virkelig
stærke, satser hårdt på
forskning, ny viden og
spredning af viden. Det er
ikke uden grund, at Finland
ligger i toppen i mange
internationale undersøgel-

ser. Finnerne har virkelig
gjort meget, og det fra et
udgangspunkt, der var dår-
ligere end det, vi har i
dagens Danmark. Dansk
succes kræver, at vi alle
sammen får kompetencer
og færdigheder, som gør os
stærke i en langt hårdere
international konkurrence
om fremtidens vækst og
velstand. Her bliver ny
forskningsbaseret viden og
deling af viden et afgøren-
de konkurrenceparameter.
Det lyder måske luftigt,
men er nødvendigt, hvis
Danmark vil gøre sig håb
om at ligge i toppen.  

I en ny videnstrategi vil
regeringen analysere udvik-
lingen og pege på en række
af de reformer, der skal
give forstærket dynamik i
samfundet. Men ”ingen-
ting kommer af ingenting,
undtagen lommeuld”, som
den store danske humorist
Storm P. skal have udtrykt
det. Og ganske rigtigt er
det, at der skal arbejdes
hårdt for at virkeliggøre
målet om fremtidig dansk
vækst og velstand. 

De flittige skal
forkæles!
Det handler i høj grad om
at satse på veluddannede
unge. Og så kræver dansk
succes i en verden i kon-

stant forandring en helt
anden holdning til de højt-
uddannede, til de dygtige,
til de højteknologiske iværk-
sættere og til alle dem, der
vil tage fat. Kort fortalt
skal den liberale selvstæn-
dighedskultur fremmes og
den usunde afhængigheds-
kultur trænges tilbage.

Vi skal altså forkæle de
flittige i stedet for at straf-
fe dem. Og vi skal sikre, at
de oplever det som attrak-
tivt at blive i Danmark, for
ellers er alternativet, at de
mest dynamiske rejser der-
ud, hvor det bedre kan
betale sig at arbejde. Og
hvor der er højere til loftet. 

Målene er ambitiøse, så
der er ikke tid til reform-
pause eller til at hvile på
laurbærrene. I Videnskabs-
ministeriet er arbejdet i
fuld gang, og lad mig bare
nævne noget af det, som
tiden siden novemberval-
get 2001 er gået med:
• Vi har en universitetsre-

form i hus med gode
rammer, så uddannelser-
ne kan få et kvalitetsløft.
Og en styrket ledelse,
stabil økonomi samt be-
styrelser med et flertal af
medlemmer udefra, bl.a.
fra erhvervslivet.  

• Vi har en reform af
forskningssystemet med
styrket ledelse, fri kon-

Vidensamfundet skal sikre
fremtidig vækst og velstand 

kurrence om alle bevil-
linger og større fokus på
målrettet, strategisk forsk-
ning, bl.a. på IT-området.

• Vi har sat fokus på højt-
uddannede unge, så ek-
stra penge er sikret til
erhvervs-Ph.D’er, yngre
forskere og flere læge-
studerende fra næste år. 

• Vi giver nye muligheder
for brobygning mellem
forskning, videnscentre og
erhvervslivet, der vil ska-
be nye højteknologiske,
forskningsintensive pro-
jekter. Regeringen kom-
mer snart med en række
initiativer på hele iværk-
sætter-feltet.

• Vi har sat IT-projekter i
søen under overskriften
”IT for alle”, fordi den
hastige udvikling kræ-
ver, at vi alle kommer
med og får lært at bruge
den ny teknologi, hvor
den kan hjælpe os i dag-
lig- og arbejdslivet. Den
ny digitale signatur vil
være en hjælp til borge-
re, virksomheder og det
offentlige. 

• Vi har sat fokus på tryg-
hed og sikkerhed ved
folks brug af IT og bl.a.
styrket sikkerhedsindsat-
sen gennem oprettelsen
af et center, der skal
samtænke indsatsen –
også på europæisk plan.

• Vi har givet erhvervslivet
nye muligheder for at
optimere deres brug af
den ny teknologi – og en
ny handlingsplan for
Handel skal være med til
at sætte fart på denne
udvikling. Det offentli-
ges indkøb kan i dag
også foregå via nettet – i
form af den offentlige
indkøbsportal med mu-
lighed for store gevinster. 

Mere er på vej. Der bliver
ingen reformpause. Rege-
ringens nye videnstrategi vil
vise, hvordan vidensøkono-
mien får ny luft under vin-
gerne ved ægte brobygning
mellem forskning, innovati-
on, forskningsbaserede ud-
dannelser og hele IT-sekto-
ren. Samlet vil det under-
støtte regeringens mål om,
at Danmark også i fremtiden
har en solid base for vækst
og velstand. 

Opgaven er ikke umulig.
Tænk bare på, at da Ven-
stre var ungt, skabte man
først højskolerne og senere
handelsskolerne for unge i
land og by. Dengang tog
man handsken op og ud-
dannede de unge til dati-
dens samfund. Det, vore
forfædre kunne, kan vi
også. Men det kræver vilje
til forandring. Den vilje
har den borgerlig-liberale
regering.

Af videnskabsminister Helge Sander (V)

Mød
Videnskabsminister Helge Sander

Onsdag den 26. februar 2003 kl. 19.30 præcis
i Venstres Gruppeværelse på Christiansborg.

Helge Sander vil fortælle om arbejdet med nye initiati-
ver og fremtiden indenfor videnskab, teknologi og

udvikling, herunder de IT-mæssige udfordringer. Efter-
følgende debat til kl. 21.30.

Tilmelding snarest og inden fredag den 21. februar kl.
10.00 via e-mail til venstre@jwn.dk eller post til Venstre,
Postbox 90, 2740 Skovlunde, med oplysning om navn og
adresse, samt mødets navn og dato. Folketingets reception
udleverer Adgangskort til deltagerne umiddelbart inden

mødet - men kom i god tid for at undgå kø.

Arrangør: Udviklingsudvalget. 
Evt. spørgsmål rettes til udvalgets formand,

Vagn Svendsen, tlf. 3819 3847, mobil 2660 1330.

Mød
Integrationsminister,

fhv. Europaminister, Bertel Haarder

Mandag den 17. marts 2003 kl. 19.30 præcis
i Landstingssalen på Christiansborg.

Bertel Haarder fortæller om " Europa efter København".
Efterfølgende debat til kl. 21.30.

Tilmelding snarest og inden torsdag den 13. marts kl.
10.00 via e-mail til venstre@jwn.dk eller post til Ven-
stre, Postbox 90, 2740 Skovlunde, med oplysning om

navn og adresse, samt mødets navn og dato. Folketingets
reception udleverer Adgangskort til deltagerne umiddel-
bart inden mødet - men kom i god tid for at undgå kø.

Arrangør: Udviklingsudvalget. 
Evt. spørgsmål rettes til udvalgets formand,

Vagn Svendsen, tlf. 3819 3847, mobil 2660 1330.

Mød
Miljøminister 

Hans Christian Schmidt

Mandag den 31. marts kl. 19.30 præcis.
i Landstingssalen på Christiansborg.

Hans Christian Schmidt giver et oplæg om "Miljøpolitik
nu og i fremtiden". Efterfølgende debat til kl. 21.30.

Tilmelding snarest og inden torsdag den 27. marts kl.
10.00 via e-mail til venstre@jwn.dk eller post til Ven-
stre, Postbox 90, 2740 Skovlunde, med  oplysning om

navn og adresse, samt mødets navn og dato. Folketingets
reception udleverer Adgangskort til deltagerne umiddel-
bart inden mødet - men kom i god tid for at undgå kø.

Arrangør: Udviklingsudvalget. 
Evt. spørgsmål rettes til udvalgets formand,

Vagn Svendsen, tlf. 3819 3847, mobil 2660 1330.



Tysken - Europas
syge mand?

I politik kan der som
bekendt ske ret store
udsving inden for rela-
tivt kort tid, men det
omsving, som Tysklands
regerende socialdemo-
krater (SPD) har været
udsat for, ligger allige-
vel lidt uden for det
sædvanlige, idet partiet
inden for en måneds tid
efter valget den 22. sep-
tember rutsjede ned fra
38,5% til omkring de
25% i vælgernes gunst.

Skredet skyldes frem for alt,
at det umiddelbart efter val-
get kom frem, at Tysklands
økonomiske situation var
langt dårligere end forven-
tet, så den tyske befolkning
allerede nu har måttet lægge
ryg til øgede bidrag til den
lovpligtige pensions- og
arbejdsløshedsforsikring.

Derudover kommer dette
skred også til udtryk ved, at
befolkningen nærer en
udpræget despekt for det
politiske establishments
fremfærd, her retfærdigvis
koncentreret om kansleren,
der bl.a. giver sig udslag i en
humoristisk appel på inter-
net til skatteborgerne om at
sende deres ”sidste skjorte”
til kansler Schröder, der vel
snart kan starte sin egen
UFF-filial. Endvidere har
den kendte parodist Elmar
Brandt noteret sig for et
megahit med titlens ”Gerds
Steuer-Song”, altså en gang
”skattejammer-rock” vendt
mod Schröder. Sidst, men
ikke mindst vil de oppositio-
nelle kristelige demokrater
(CDU/CSU) have nedsat et
udvalg til udforskning af,
hvorvidt regeringen har ført
vælgerne bag lyset under
valgkampen.

Ingen penge til forskning
Oppositionens anklager
går ikke først og fremmest
på, at regeringspartierne
(SPD og De Grønne) kom
med direkte fejlagtige
oplysninger, om end rege-
ringen på visse konkrete
punkter på helt Nyrup’sk
vis har sveget løfter om
bl.a. penge til forskningen.
Nej, hovedanken var, at man

fortiede oplysninger om, at
den offentlige gæld voksede
i et omfang, så at det har
udløst en påtale fra euroens
vogtere, hvilket sandelig er
udtryk for skæbnens ironi,
eftersom det var Tyskland,
der var hovedarkitekten, da
stabilitetspagten til sikring af
den fælleseuropæiske valuta
blev vedtaget. Hvad var det
da så for emner, der domine-
rede valgkampen?

Et tysk valg udskrives
praktisk taget altid ved valg-
periodens udløb, og da val-
get altså dårligt kan bruges
til at løse en aktuel gordisk
knude, fremkommer der
selvfølgelig et noget diffust
billede af områder, hvorpå
partierne måler sig med
hinanden. En af de to fak-
torer, der til syvende og
sidst gav SPD en knap sejr,
var af helt apolitisk karak-
ter, nemlig de oversvøm-
melser, der i august hjem-
søgte de sydlige dele af det
tidligere DDR. Som altid i
katastrofesituationer, jfr.
USA efter 11. september,
styrker den slags katastro-
fer den til enhver tid sid-
dende regering. Faktor nr.
2 var den kritik, som
Schröder ytrede over for de
amerikanske planer om at
vælte Saddam Hussein.
Især i det tidligere DDR er
der stor modstand mod, at
tyske tropper indgår i inter-
nationale aktioner, hvilket
selvfølgelig har at gøre
med, at man måtte leve 40
år som forsøgskaniner for
kommunismens mislykke-
de ”internationale” ekspe-
riment. Denne leflen for
isolationismen har så til
gengæld gjort, at Tyskland
er sat helt uden for indfly-
delse på USA’s videre
fremfærd og må nøjes med
misundeligt at se på, mens
Chirac soler sig i rollen
som europæisk formidler i
forhold i Bush-Blair-aksen.

Fraværende
fremmedpolitik
Nu er det dog ikke kun
regeringen, der sætter dags-
ordenen for en given valg-
kamp. CDU/CSU var ikke
meget for at grave dybt i
sagen med de prekære stats-
finanser, og CDU/CSU’s
kandidat Stoiber var da
også ude med dyre løfter
om flere penge til børnefa-
milierne. Endvidere undså
han sig ikke for som en
anden Lykketoft at tage
afstand fra tyrkisk EU-med-
lemskab. Derimod var frem-

medpolitikken stort set fra-
værende i valgkampen, hvil-
ket skyldes, at SPD-inden-
rigsministeren Otto Schily
(tidligere De Grønne!) er en
superstrammer, hvis lige
hverken er set i nabolande
som Østrig eller Danmark.
Sådanne små lande skal som
bekendt gå mere forsigtigt
til værks på dette følsomme
politikområde.

Hvorvidt en debat om
Tysklands økonomiske stag-
nation med en status som
EU-landet med den svageste
vækst siden 1995 havde
gjort en forskel, er ikke godt
at vide, men det kunne for-
håbentlig have givet et bedre
valg for det liberale FDP,
som desværre p.t. plages af
personfnidder. Under alle
omstændigheder er der kom-
met gevaldigt fokus på det
forhold, at Tyskland bortset
fra Norge i OECD-sammen-
hæng har de højeste omkost-
ninger pr. produceret enhed.
Her er det ret så tankevæk-
kende, at en så central per-
son som direktøren for
arbejdsløshedsforsikringen
Florian Gerster (fhv. social-
demokratisk delstatsminister)
fremhæver Danmark som et
positivt eksempel på et land,
der trods højere skattekvote
end Tyskland har mindre
arbejdsløshed, idet vi finan-
sierer de offentlige aktivite-
ter via en høj moms (25%
mod hhv. 16% og 7% (føde-
varer) i Tyskland) i stedet for
via arbejdsgiverafgifter.

Disse gode råd har givet
anledning til formodninger
om, at der den 3. februar
2003 (dagen efter delstats-
valgene i Hessen og Nie-
dersachsen...) vil komme en
større momsforhøjelse, men
det er måske lidt ondt tænkt?
Ikke desto mindre er det
noget af en hæmsko, at der
så at sige er permanent valg-
kamp i Tyskland, idet der
altid er et delstatsvalg i sigte,
hvis resultat kan øve indfly-
delse på tysk politik på nati-
onalt plan ved at ændre på
mandatfordelingen i andet-
kammeret, der er sammensat
af delstatsrepræsentanter.

Umiddelbart ser det altså
ud til, at det kan blive svært
at få samlet så meget handle-
kraft i tysk politik, at skuden
kan blive vendt, men mon
ikke de klarer pynten? Vi har
jo oplevet noget lignende i
Danmark i Anker Jørgensens
sidste dage, hvor vi også
måtte trækkes med en rege-
ring, der levede på lånt tid,
lånte penge og lånte ideer.

Der var engang, hvor
trusselsbilledet så væs-
entligt anderledes ud.
Den kommunistiske
nabo i Øst skuede tru-
ende ud over Vesten, og
der var geografisk ikke
særlig langt til lille
Danmark. Det var ingen
sjov tid. Den Kolde Krig
kaldte man perioden.

Heldigvis var der folk, som
stod fast og ikke lod sig kue
– det gjaldt både i NATO, i
det danske Forsvar og i
Hjemmeværnet. I dag blæs-
er der andre vinde – og hel-
digvis for det. NATO har
vist sin styrke, og det kom-
munistiske regime har vist
sin svaghed. Gennemtære-
de af ineffektivitet, frygt og
overvågning krakelerede de
gamle Warzawapagt-lande
ét efter ét, og det hele kul-
minerede med en jublende
Jeltsin på toppen af en
kampvogn i Moskva.

Tiden gik, og euforien i de

nye demokratier blev afløst
af lange, seje træk for at
genvinde det tabte. De skal
omstille sig, og den gamle
vestlige verden skal omstille
sig. Det gælder også Forsva-
ret i Danmark, og det gælder
Hjemmeværnet.

Leder med lys og lygte
Hjemmeværnet koster sta-
ten ca 670 mio. kr. om året.
Det er mange penge, og jeg
leder med lys og lygte efter
begrundelser for Hjemme-
værnets fortsatte eksistens
og dermed for en retfær-
diggørelse af de allokerede
midler under statens bud-
get. Jeg kan desværre ikke
finde nogle argumenter
længere. Det syntes jeg
heller ikke Hjemmevær-
nets chef, Ulf Scheibye,
kunne i programmet Dead-
line på DR2, d. 26/11.
Trusselsbilledet tillader det
simpelthen ikke, men som
alle instanser, der står for-
an nedlæggelse eller
besparelser, er der ”mug-
gen i krogene”. Vi så det
bl.a under debatten med
nedlæggelsen af diverse
råd, og jeg tror da heller
ikke, at Hjemmeværnet vil
være nogen undtagelse.

Det er min klare overbe-
visning, at mange af Hjem-
meværnets opgaver er ble-
vet overflødige. De rele-

vante opgaver, der stadig er
tilbage, bør kunne erstattes
af Hæren og det øvrige
Forsvar samt Politiet og
Efterretningstjenesterne.

Læg Hjemmeværnet ind
under Hæren
Med udgangspunkt i det
ændrede trusselsbillede er
tiden inde til handling.
Læg Hjemmeværnet og
specielt den såkaldte 3000-
mand styrke direkte ind
under Forsvarets komman-
do og giv 370 mio. kr. af
Hjemmeværnets nuværen-
de budget til Forsvaret -
som generel kompensation.
Det må så være op til For-
svarets officerer at bestem-
me den videre fremtid for
Hjemmeværnet. De må tage
stilling til, hvad der er vig-
tigt og hermed skal priorite-
res. Fx om ”det gamle”
Hjemmeværn og de traditi-
onelle bevogtningsopgaver
skal reduceres, og pengene i
stedet skal gå til Forsvarets
udvidede deltagelse i inter-
nationale brændpunkter!

De resterende 300 mio.
af de oprindelige 670 mio.
vil så tilfalde staten og kan
sættes ind til sanering og
modernisering af universi-
teter eller det generelle
uddannelsesområde. Dét er
en investering med frem-
tid i.

Af Svend Kjems Hove

Debat:

Hjemmeværnet og
fremtiden?

Af Kristian Ulrik Astrup

Anders Fogh Rasmussen og Gerhard Schröder
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…fortsat fra forsiden

denne sag som en lakmus-
prøve for samarbejdet. Det
bestod prøven. Efter lange
og hårde forhandlinger, hvor
der i lang tid var meget stor
afstand mellem parterne,
blev der fundet en god og
balanceret løsning. 

Også i forhold til Melle-
møsten viste vi, hvad der
kan opnås, hvis vi handler
samlet i EU. Som formand-
skab lancerede vi en række
fredsinitiativer, der bidrog
til de fremskridt, der er
opnået i Mellemøst-kvar-
tetten - EU, USA, Rusland
og FN - for at finde en
løsning på den israelsk-
palæstinensiske konflikt.
Det første initiativ vedrørte
fremme af nødvendige
reformer for at gøre det
palæstinensiske selvstyre
til en troværdig fredspart-
ner. Det andet initiativ ved-
rørte en køreplan for etab-
lering af en palæstinensisk
stat i 2005. Køreplanen vil
fremover blive det centrale
referencepunkt for fredsbe-
stræbelserne i Melle-
møsten. 

Også Irak var en vanske-
lig sag, hvor det gjaldt om
at placere Europa og gøre
en forskel. Vi holdt fra
starten fast i, at våbenin-
spektørerne skal ind og
arbejde uden hindringer, og
at FN’s sikkerhedsråd er

det rette beslutningsforum.
Det lykkedes at fastholde
en fælles holdning herom i
EU. I yderste konsekvens
kan militær indgriben blive
nødvendig, hvis ikke Irak
lader sig afvæbne, men så
har Irak selv truffet beslut-
ningen. 

Samme dag, som Dan-
mark overtog formandska-
bet, trådte statutten for den
Internationale Straffedom-
stol i kraft. Statuttens
ikrafttrædelse blev start-
skuddet på en ihærdig
amerikansk kampagne med
det formål at undgå, at

amerikanske statsborgere
skal kunne stilles for
Domstolen. USA’s kam-
pagne skabte behov for en
fælles EU-linie, som for-
mandskabet tilvejebragte.
Løsningen, som vi kan
være tilfredse med, forsva-
rer Straffedomstolens inte-

gritet, samtidig med at
USA bekræfter, at forbry-
delser af den art straffe-
domstolen beskæftiger sig
med, skal straffes.

Fra først til sidst var det
danske formandskab der-
med optaget af at tilveje-
bringe løsninger og frem-
skridt. Som formandskab
havde vi ansvar for helhe-
den. Formandskabet lærte
os derfor meget om værdi-
en af at handle i fællesskab
i og gennem EU. Sammen
kan vi meget mere end
hver for sig. Det gælder
navnlig for et mindre med-
lemsland som Danmark.
Gennem EU kan vi opnå
en indflydelse, som langt
overgår, hvad vores størrel-
se ellers berettiger til.

Formandskabet lærte os
også noget om forudsætnin-
gerne for at opnå resultater.
I et udvidet EU bliver det en
udfordring fortsat at hånd-
tere de voksende grænse-
overskridende problemer.
Det kræver et EU, der er
fokuseret og i stand til at

træffe hurtige beslutninger.
Hovedreglen i det frem-
tidige EU bør derfor være
flertalsafgørelser. Gør vi
EU i stand til effektivt og
hurtigt at træffe beslutnin-
ger, gør vi det samtidig
attraktivt at handle i fæl-
lesskab. Det har vi som lil-
le land en klar interesse i.
Derfor skal EU’s fælles
institutioner være stærke
og handlekraftige. De skal
bygge på lighedsprincippet
mellem landene, og der
skal være balance mellem
dem. Samtidig skal EU
forankres i nationerne.
Derfor skal de nationale
parlamenter styrkes i den
kommende traktat. Sam-
menfattende tror jeg, man
kan tillade sig at sige, at
Danmark løftede formand-
skabets opgaver og blev
positivt placeret i omver-
denen. Vi skal bruge denne
platform til at føre en
aktiv, fremtidsbevidst og
offensiv udenrigs- og euro-
papolitik i tiden, der kom-
mer.

Himmelev Revisorerne
Himmelev Bygade 64, 4000 Roskilde

Registreret Revisor
Kenneth Barrett

Cand. Merc. Aud., Datanom,
Master of Tax

Tlf. 46 300 708
Kenneth@Barrett.dk

Ofelia · Amagertorv 3 · 1160 København K
Tlf. 33 12 41 98 · Fax 32 53 38 83 · www.ofelia.DK

Er du træt af dårlige Dyner?

Vi har 20 års erfaring og tilbyder dun-dyner og
puder til de mest konkurrencedygtige priser. 

F. eks. Pyrenæiske Dun kr. 699,-
15 års garanti – det er under 13 øre pr. nat.

Fo
to

:
H

as
se

 F
er

ro
ld

Fo
to

:
H

as
se

 F
er

ro
ld

Den danske regering og Europakommisionen den 1. juli 2002.

Solana, Møller, Rasmussen, Prodi og Verheugen da aftalen var i hus.

Berlusconi om det danske formandsskab:
“Bravo, bravo, bravo.”
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Den 20. september ind-
viede undervisningsmi-
nister Ulla Tørnæs den
meget omtalte skole i
Hellerup, der er place-
ret i Gentofte Kommu-
ne. Reaktionerne har
været talrige. Det er en
skole, mange menne-
sker har en mening om.

Skolen slog dørene op for
530 elever d. 5. august
2002. Den er bygget til 750
elever og udgør således en
tresporet skole. Det fysiske
areal udgør en stor kvadrat
på tre etager og 60 meter
på hver side belagt med
bølgealuminiums-facader.
Skolens arkitektur bringer
tankerne hen på funktiona-
lismens bedste dage. Uden-
omsarealet understøtter den-
ne stil med den utraditio-
nelle legeplads, der bl.a.
rummer et kuperet farve-
belagt asfaltområde. Når
eleverne møder ved skolen,
skiftes der til indendørs
sko i mellemgangen, inden
de går videre ind på sko-
lens areal. Skolen er nem-
lig kun beregnet til in-
dendørssko. Det er en del
af skolens koncept, at alle
skolens flader inddrages
som rammer om aktivite-
terne. De må derfor ikke
være unødigt snavsede. 

Ved indgangen fornem-
mer man allerede, at man
opholder sig på en anderle-
des og meget moderne sko-
le. Her er nemlig placeret
en reception – ”base camp”
- med fast bemanding.
Skolen er struktureret efter
hjemområder og fagområ-
der. Udgangspunktet for
disse fysiske rammer er
skolens centertrappe og
Hvalen. Hvalen er et trap-
peområder, der er lukket i
siderne og bruges til under-
visning for større hold,
fremlæggelser og filmfore-
visning. Der foregår for-
skellige aktiviteter på trap-
pemiljøerne. Specielt cen-
tertrappen anvendes til mø-
dested, samvær, projektar-
bejde og undervisning af
grupper. De ni hjemområ-

der rummer hver 75-100
børn fordelt på 330-400
kvm. Alle møbler og under-
visningsværktøjer er mobi-
le: flytbare skillevægge,
rullende tavler o.l.. Hjem-
områderne danner ligeledes
rammen om skolefritidsord-
ningen efter skoletid, hvil-
ket betyder, at skolen
udnyttes hele dagen. Fag-
områderne er fordelt på de
forskellige etager og rum-
mer alt fra Kulturium og
Kulinarium, til Universet
og Naturium. Solen er sko-
lens administrationsområ-
de, der er placeret centralt
på skolen. Den er synlig og
kun af-grænset af glasskille-
vægge. Skolen er udstyret
med en kantine, hvor elever
og personale kan mødes til
frokost. Informationstekno-
logien prioriteres meget højt
på skolen. Eleverne fører
logbog på computer og bru-
ger computeren i deres dag-
ligdag på skolen som rese-
arch-, kommunikations- og
produktionsværktøj.

Lærerne har ikke et sam-
let lærerværelse, men har i
forbindelse med hjemom-
råderne et lokale, der kan
lukkes af. Dette lokale bli-
ver ligeledes brugt til pro-
jektrum for eleverne eller
til undervisning af mindre
grupper. Alle skolens om-
råder må benyttes af ele-
verne. Man mødes ikke
med det velkendte skilt:
Elever ingen adgang.

En fælles enhed
Skolen er den første i Dan-

mark, der er designet til det
planlagte pædagogiske ind-
hold. Lærere og elever ud-
gør en fælles enhed i daglig-
dagen og derved i den pæda-
gogiske målsætning: De pæ-

dagogiske grundtanker skal
sammen med skolens ram-
mer sikre den enkelte elev
maksimalt udbytte af un-
dervisningen. De pædago-
giske metoder tager ud-
gangspunkt i det enkelte
barns kompetencer, og
grundtankerne er inspireret
af bl.a. Reggio Emilia om
barnets 100 sprog, Dunn &
Dunn’s teorier om Learn-
ing Styles og de fire arke-
typer af børn, Gardners
teorier om de mange intelli-
genser og kompetencer
samt det nye svenske skole-
koncept ”Skola 2000”.

Hjemområderne under-
støtter de pædagogiske me-
toder, der bl.a. rummer dif-
ferentieret undervisning og
dannelse af hold til pro-
jektarbejde på tværs af
klasser både vertikalt og
horisontalt samt den traditi-
onelle klasseundervisning.
Eleverne kan også komme
ud for at skulle undervise
hinanden i små eller store
grupper. Skolens hjemom-
råder er faseopdelt i ind-
skoling 0., 1., 2., og 3.,
mellemtrinet 4., 5., og 6.
samt udskoling, som udgør
7., 8. og 9. Et hjemområde
kan f.eks. udgøre en 0., en
1., en 2. og en 3. klasse.
Lærerteamet, som omfatter
6-8 lærere, samarbejder
om et hjemområde. Teamet
underviser ikke på andre
niveauer. Eleverne har uge-
skemaer og individuelle
arbejdssedler. Eleverne har
flekstid og skal om morge-
nen ”stemple sig ind” for at

blive registreret som mødt.
De kan møde mellem kl.
8.00 og 8.45. Møder ele-
verne op før kl. 8.00, skal
de begynde med at arbejde
efter den individuelle ar-

bejdsseddel. Der er altid en
lærer til stede fra kl. 8.00.
Om eftermiddagen er der
ligeledes tre kvarters fleks-
tid. De fleste stempler ind
omkring kl. 8.00 for der-
ved at kunne få tidligere
fri. Der er derfor ikke så
mange elever i ”eftermid-
dagsfleksen”. Det giver en
oplagt mulighed for elever,
der ønsker ekstra uddyb-
ning af stoffet med lærer-
assistance. Hver klasse
mødes med lærerne hver
morgen kl. 8.45 til base-
møde. Her informeres der
og indgås aftaler om da-

gens forløb. Sommetider er
der basemøder flere gange
i løbet af skoledagen. 

Et levende skolemiljø
Omgivelserne på skolen er
meget behagelige. Det åb-
ne plan gør det trygt og
overskueligt at bevæge sig
rundt på skolen. Det ople-
ves på en gang som en hyg-
gelig stemning og et leven-
de skolemiljø. Alle områ-
der, flader, hjørner o.l. bliver
aktivt inddraget i hverdagen.
Tankerne kan dog nemt bli-
ve ledt hen på elevernes
koncentrationsevne, når un-
dervisning og læring foregår
overalt. Erfaringen viser, at
eleverne kan koncentrere
sig, hvis opgaven, de arbej-
der med, er interessant nok.
De respekterer i store træk
at skulle udvise hensyn til
andre. De fleste elever
oplever, at det er spænden-
de og udfordrende at skulle
tilegne sig viden og læring
på denne måde. Men der er
nogle elever, der har haft
sværere ved at vænne sig til
en anderledes pædagogisk
metode. De foretrækker en
mere klassisk undervis-
ningssituation, hvor kom-
munikationen går fra lærer

til elev. Det kan ses som et
udtryk for, at eleverne skal
vænne sig til at tage medan-
svar for egen læring ved at
udgøre en aktiv del af
læringen på skolen. Det har
ligeledes for visse været et
spørgsmål om at forstå, at
Hellerup Skole ikke er en
stor fritidsklub, men en
skole som alle andre, hvor
man skal igennem faste
læseplaner og fast pensum.

Erfaringen fra de første
måneder har vist, at der er
dele af undervisningen og
læringen, der bedst gennem-
føres på denne måde. Der er
fra mange sider ytret be-
kymring over, hvorvidt un-
dervisningens organisering
dækker det påkrævede time-
tal til de enkelte fag på de
enkelte klassetrin. Der skal i
fremtiden udarbejdes en
metode, der kan dokumente-
re, at eleverne lærer det, de
skal, og modtager den
mængde undervisning målt i
timer, som er foreskrevet i
folkeskolen. Fra central side
har Ulla Tørnæs foreslået
det i det netop indgåede fol-

keskoleforlig med en præci-
sering af ”Klare Mål”, så de
bliver bindende for skoler-
ne. Dette er en oplagt måde
at sikre fagligheden på Hel-
lerup Skole på. 

Alle har en mening
En af de største udfordrin-
ger ved at udvikle en ny
skole er, at alle har gået i
skole og har en mening om
det. Samtidig har man
skullet løsne op for manges
fastholden ved, at en skole
kun kan organiseres som
den kendte klassiske skole-
model. Men faktisk har
forældrene ikke været nær
så skeptiske, som man kun-
ne forestille sig. De kan
godt se, at tiden er ved at
løbe fra at terpe unyttig
paratviden i hvert sit klas-
seværelse. Det har bestemt
været en markant fordel, at
forældre og kommende
elever på skolen allerede
fra et meget tidligt tids-
punkt blev indbudt til at
være med til at definere,
hvilken skole de kunne
tænke sig. Der er noget,
der tyder på, at den foræl-
dregruppe, der på nuvæ-
rende tidspunkt udgør den
skeptiske del, er forældre-

Hellerup Skole 
– Fremtidens Skole?

Af Marie-Louise Andreassen, (V), 1. viceborgmester i Gentofte

ne til børnene i de ældste
klasser, der bevidst valgte
skolen ud fra skolens pæ-
dagogik og fysiske ram-
mer. Denne forældregrup-
pe er løbende engageret,
men bærer på en naturlig
bekymring for, om eleverne
kommer til at lære nok fag-
ligt. Der er ikke mange år
tilbage, hvis tilvænningen
til pædagogikken har været
for svær og derfor er gået
ud over det faglige niveau.
Den overvejende del af de
unge i Gentofte Kommune
vælger gymnasiet efter fol-
keskolen. De er derfor af-
hængige af et nogenlunde
højt fagligt niveau.

En anden markant foræl-
dregruppe er forældrene til
de børn, der har valgt Hel-
lerup Skole som led i et til-
trængt skoleskift - forældre
til børn, det er gået skævt
for i skolesystemet på en
anden skole. De forældre
har i reglen oplevet, at bør-
nene er livet op. Forældrene
opfatter derfor valget af
Hellerup Skole som opti-
malt - dette måske uden at
reflektere over det faglige
indhold. De føler ingen
grund til bekymring. Sko-
lens pædagogiske metode-
valg kræver en enorm ind-
sats af lærerne og pædago-
gerne.

Fleksibilitet er
fremtiden
Jeg mener, at de nuværen-
de erfaringer med Hellerup
Skole er et tydeligt eksem-
pel på, at fremtidens skole
ikke er et spørgsmål om
enten-eller, men er et ud-
tryk for, at fremtidens sko-
le skal være synonym med
fleksibilitet. De fysiske
rammer skal i bogstavelig-
ste forstand være flytbare. 

Så længe det frie skole-
valg praktiseres, og så læn-
ge Gentofte Kommune
overholder folkeskoleloven
i deres måde at etablere
skoler på, bør det være en
politisk målsætning, at
skoletilbudet er mangfol-
digt. Og det bør være en
politisk målsætning at de
skoletilbud, en kommune
som Gentofte har, skal
have en overordnet målsæt-
ning, der tilsigter, at ele-
verne skal opnå endnu bed-
re faglige resultater. Derfor
skal der være plads til et
skoleprojekt som Hellerup
Skole. Tre øvrige skoler i
kommunen har været igen-
nem et udbygnings- og
udviklingsprojekt. Resulta-
tet er blevet tre meget for-
skellige skoler, og jeg er
sikker på, at kommunens
resterende syv skoler lige-
ledes bliver meget forskel-
lige, når de skal udvikles
tilsvarende i de kommende
år. Målet må være, at bør-
nene skal opnå endnu bed-
re faglige og sociale kom-
petencer end i den klassi-
ske skole. 

På Hellerup Skole går man ikke med udendørs fodtøj
indenfor.

Hellerup Skole tilbyder også frisk luft på terrassen.
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Så lykkedes det ende-
lig at få et bredt forlig
på folkeskoleområdet
(V, KF, S, og DF), der
skal sikre en faglig,
fleksibel og fremadret-
tet folkeskole.

Forhandlingerne om forli-
get tog sin tid, men vi kan i
Venstre være stolte af
resultatet – det indfrier
vore valgløfter og gennem-
fører en stor del af den
politik på folkeskoleområ-
det, som vi har stået for de
seneste år. Udgangspunktet
for forliget er den eksiste-
rende folkeskolelov fra
1993, der faktisk er et godt
fundament for fremtidens
folkeskole. I hvilke andre
lande kan vi finde en for-
målsparagraf, der i så høj
grad lægger vægt på
udvikling af det enkelte
barn til at begå sig i en sta-
dig mere omskiftelig ver-
den? Ikke ret mange. 

Med forliget sikrer vi, at
udviklingen af elevernes
almene kompetencer går
hånd i hånd med faglighe-
den – for det har det des-
værre haltet med i folke-
skolen de seneste 10 år.
Den seneste læseunder-

søgelse dokumenterede, at
knap 20% af eleverne, der
forlader folkeskolen i disse
år, er funktionelle analfa-
beter. De vil således ikke
kunne læse denne tekst.
Derfor har det været et
klart formål med folkesko-
leforliget, at fagligheden
skal styrkes, og at der sam-
tidig skal skabes yderligere
fleksible rammer for kom-
munerne med henblik på
mere effektiv ressourcean-
vendelse samt større grad
af frihed for forældre, ele-
ver og lærere. Endelig har
det været et ønske med for-
liget, at fremtidens folke-
skole tilgodeser både de
dygtige elever og de svage
elever. Børn har forskellige
måder at lære og bruge
deres intelligens på, og det
enkelte barn skal i folke-
skolen fagligt og socialt
bringes så langt frem som
overhovedet muligt. 

Folkeskoleforliget har i
korte træk følgende hoved-
punkter:

Fagligheden skal styrkes
• Der fastsættes fælles

nationale bindende mål
(ikke at forveksle med
læseplaner) for alle folke-
skolens fag på bestemte
klassetrin. Målene fast-
sættes på de klassetrin,
hvor det er pædagogisk
begrundet ud fra det
enkelte fags opbygning
og udvikling, hvilket
eksempelvis for dansk er
efter 2., 4., 6. og 9. klas-
setrin. Rent praktisk

Flot forlig om fremtidens folkeskole:
faglig, fleksibel og fremadrettet

kommer det til at ske ved,
at de nuværende vejle-
dende mål (Klare Mål),
som Undervisningsmini-
steriet udarbejder, gøres
bindende. Klare Mål kan
findes på hjemmesiden:
www.klaremaal.uvm.dk.
Det har været vigtigt for
Venstre, at forligets for-
øgede målstyring ikke
anfægter, men i stedet
fastholder den enkelte
lærers metodefrihed, hvor-
for det ikke nationalt
bestemmes, ”hvad der
skal læses hvornår”.

• Dansk og matematik
styrkes på 1. til 3. klas-
setrin ved, at begge fag
får forøget deres timetal
svarende til en ekstra
ugentlig time i forhold til
det nuværende vejleden-
de timetal. Kommunerne
forpligtes samtidig til
som minimum at give et
bestemt antal timer i
dansk og matematik i 1.-
3. klasse. Skulle den
enkelte kommune allere-
de nu leve op til det nye
minimumstimetal, er det
fint, og kommunen skal i
så fald ikke afsætte yder-
ligere timer i dansk og
matematik, medmindre
kommunalbestyrelsen selv
ønsker (og betaler) dette.
Med styrkelsen af dansk
og matematik i de små
klasser indfrier vi i Ven-
stre samtidig et af vore-
store valgløfter.

• Undervisningen i en-
gelsk rykkes frem til 3.
klasse, og der gives en

time om ugen til dette.
Det er tanken, at under-
visningen i engelsk i 3.
klasse er tæt tilpasset ele-
verne på dette klassetrin,
således at engelsk i høj
grad leges ind. Fremryk-
ningen af engelsk opfyl-
der regeringsgrundlaget.

• Naturfagene styrkes ved,
at der gives en ekstra
ugentlig time i fysik/
kemi i 9. klasse, og ved,
at biologi føres frem til
og med 9. klasse. Derud-
over gøres den nuværen-
de afsluttende prøve i
faget fysik/kemi fælles
for fysik/kemi og biologi,
hvorved biologi opnår
status som prøvefag i fol-
keskolen. Også her opfyl-
des regeringsgrundlaget.

• Historieundervisningen
styrkes, idet der indføres
undervisning i historie i
9. klasse. Sammen med
samfundsfag vil historie
fremover blive inddraget i
projektopgaven i 9. klas-
se, så disse to fag tilsva-
rende bliver prøvefag
med mulighed for både
karakter og udtalelse –
samtidig med at rege-
ringsgrundlaget opfyldes.

• Eleverne på 6. klassetrin
får en ekstra ugentlig
time i idræt. Kommuner-
ne kan dog vælge at pla-
cere denne time på et
andet klassetrin i 4.-6.
klasse eller at dele tiden
over flere klassetrin.

Alle børn skal fremover
forberedes bedre til skolen
• Der indføres derfor en

national indholdsbeskri-
velse, der angiver målene
for børnehaveklassen.
Målet med aktiviteterne
er at give det enkelte barn
udfordringer, der udvikler
nysgerrighed, videbe-
gærlighed og lyst til at
lære samt gør barnet for-
trolig med skolen. Der-
ved håber vi at undgå, at
barnet ”begynder i skole
2 gange”, nemlig både i
børnehaveklassen og 1.
klasse.

• Undervisningsministeriet
iværksætter en række
tværfaglige initiativer mel-
lem blandt andet sund-
hedsplejersker, tale-høre-
pædagoger og det pæda-
gogiske personale i insti-
tutionerne med særligt
fokus på småbørn med
sproglige vanskeligheder.

Bedre mulighed for un-
dervisningsdifferentie-
ring og holddannelse,
dvs. større fleksibilitet 
• Klassen vil fortsat være

omdrejningspunktet i sko-
len, men samtidig skal
der gives bedre mulighed
for undervisningsdiffe-
rentiering og for at dele
eleverne i hold. Derfor
præciseres det i folke-
skoleloven, hvordan bru-
gen af hold kan foregå. I
dag er der strenge re-
striktioner om, hvordan
og hvor meget der må
holddeles i de enkelte
klasser – i fremtidens
skole vil holddeling kun-
ne bruges som et aktivt
middel til at stimulere fle-
re forskellige dele af bør-
nenes udvikling. Det kan
være med lærerbestemte
grupperinger, fællessam-
linger, hvor alle klasser er
samlet, deling i drenge og
piger eller deling i for-
hold til fagligt niveau. I
Venstre har vi i mange år
kæmpet for at sikre mak-
simal udnyttelse af under-
visningsdifferentiering og
holddannelse – ikke kun
efter fagligt niveau, men
også når det passer til
undervisningen.

• Kommunerne får stør-
re frihed til at plan-
lægge undervisningen,
idet reglerne om mini-
mumstimetal ændres til at
være på årsbasis, ikke
ugebasis som i dag. Der-
udover vil der fremover
ikke nationalt blive fast-
sat detaljerede regler for
den daglige og ugentlige
undervisningstid og an-
tallet af skoledage – det
er op til den enkelte kom-
mune. Denne øgede flek-
sibilitet skal ses i lyset af
målstyringen, så folke-
skolen fremover nationalt
styres ud fra mål, ikke fra
midler. Også dette har
Venstre kæmpet for i flere
år, specielt efter ønske fra
vore mange kommunal-
politikere.

Ud over de nævnte konkre-
te ændringer har forligs-
partierne aftalt, at der skal
laves et udviklingsarbejde
på landets folkeskoler –
”En folkeskole i bevægel-
se”. Det indeholder blandt
andet udvikling af prøve-
og eksamensformer, udvik-
ling af naturfagene, arbej-

de med sund livsstil og
øget fokus på flere aktive
forældre. 

Hva’ koster det?
Selvfølgelig er der – som i
al politik – spørgsmålet
om, hvad det koster at få en
faglig, fleksibel og fremad-
rettet folkeskole? I dag
bruger vi i Danmark sam-
let set 29 mia. kr. om året
på folkeskolen. Opstram-
ningen af fagligheden i fol-
keskolen vil komme til at
koste penge, idet der
tilføres flere timer, og i
henhold til det udvidede
totalbalanceprincip (DUT)
skal kommunerne kompen-
seres, hver gang Folketin-
get pålægger kommunerne
yderligere opgaver. Tilsva-
rende skal der reduceres,
såfremt Folketinget afløfter
opgaver fra kommunerne,
eksempelvis ved at give
flere frihedsgrader. Samlet
set er prisen på folkeskole-
forliget derfor endnu ikke
gjort op. Samlet set burde
det dog efter min mening
være muligt inden for et
budget på 29 mia. kr. at få
en mere faglig folkeskole,
end vi har i dag. 

Et forlig,Venstre kan
være stolt af
Alt i alt synes jeg, at vi har
fået et folkeskoleforlig,
som Venstre kan være stolt
af. Vi har gennemført en
stor del af vore mærkesa-
ger på folkeskoleområdet,
og vigtigst for mig er i al
fald, at vi har sikret, at
fremtidens folkeskole til-
godeser både de dygtige
elever og de svage elever.
Med det brede folkeskole-
forlig er vi således kommet
et godt stykke hen ad vejen
til at forberede eleverne til
de stigende krav, de vil
møde efter folkeskolen. Nu
står vi i Venstre over for en
ny udfordring: Hvad skal
vor folkeskolepolitik være
i fremtiden – nu hvor vi har
fået opfyldt de fleste af
vores ønsker?

Af Gitte Lillelund Bech, MF(V), uddannelsespolitisk ordfører
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Mit fag er Almen Medi-
cin - altså det, der hed-
der ”Alment Praktise-
rende Læge”.
Hvordan kan det gøres
”liberalt”?

I systemets magt
Allerede da jeg efter min
hospitalsturnus i 1978 køb-
te mig ind i en kompagni-
skabspraksis, blev jeg kon-
fronteret med spørgsmålet
om mit politiske tilhørsfor-
hold. – Sådan i al venska-
belighed. – Jo, for spørge-
ren havde egentlig haft pla-
ner om at praktisere ”soci-
alistisk lægegerning”, men
havde så opgivet det.  Som
venstremand var det jo lidt
af en kamel at sluge, men
jeg havde nu ingen grund
til frygt. Der blev ikke
politiseret i de ti år, jeg
arbejdede der, og vi havde
et meget fint samarbejde
trods mit bestyrelsesarbej-
de i Venstre i Græsted-Gil-
leleje Kommune i hele
perioden.

Det var en hyggelig tid
med gode kolleger i en
meget travl praksis, hvor
jeg havde omkring 40-50
patientkontakter om dagen.
20 telefoner (med 3 minut-
ter til hver) mellem 8 og 9,
derefter 25 konsultationer,
og så et par besøg på vej
hjem om eftermiddagen. 

Specielt konsultationer-
ne synes jeg var alt for
kursoriske. Det kan ikke
nytte, at man kun har et
kvarters tid til en patient,
som har brugt de sidste tre
uger, til at få taget mod til
sig, for at komme hen og få
følt på en knude.

Frihed på prøve
I 1984 havde Praktiserende
Lægers Organisation op-
sagt overenskomsten med
den offentlige sygesikring i

tre måneder. Det betød en
brugerbetaling på ca. 50 kr.
pr. konsultation, og dermed
langt færre patienter pr.
dag. Hvis denne opsigelse
var blevet permanent, så
tror jeg faktisk, jeg havde
siddet i den samme praksis
endnu i dag, for i disse tre
måneder oplevede jeg,
hvad det vil sige at være
læge for mine patienter.

Først og fremmest var
der tid.  Tid til at komme
ordentligt rundt om patien-
ternes problemer, og tid til
faglig fordybelse i de pro-
blemstillinger og sygdom-
me, man mødte i sin prak-
sis. De tre måneders over-
enskomstløse periode blev
for mig en lille forsmag på
den tilfredsstillelse, det er,
når man selv kan definere
kvalitetskravene til sit ar-
bejde.

Med den oplevelse i bag-
hovedet fortsatte jeg så de
næste par år med at arbejde
for sygesikringen.

Mange gange måtte jeg
krølle tæer, når f.eks. en
gammel patient sad ude på
kanten af konsultationssto-
len og indledte sit ærinde
med at sige: ”Ja, De må
undskylde, at jeg kommer
og tager Doktorens tid…”
Hvad er det for et samfund,
der tillader sig at bringe
befolkningen i en så ydmy-
gende situation?

Efter at have plukket
befolkningen med verdens
højeste skatter, så bilder
man dem bagefter ind, at
det er ”gratis” at gå til
læge.  

Kimen var altså lagt til at
praktisere på en anden
måde. Jeg havde et ønske
om at give konsultationen
et løft - at yde en højere
kvalitet over for patienter-
ne, og det krævede to ting:
Uddannelse og tid - som

Liberal lægegerning - en sund løsning

ikke var tilgængelige res-
sourcer i en sygesikrings-
praksis.

Da jeg et par år senere
blev interesseret i den Ort-
homolekylære medicin (po-
pulært sagt: ”Økologisk
medicin”, red.), som en
mere human og ”ugiftig”
angrebsvinkel på flere syg-
domme, så var der ikke
langt til at tage springet.

Frihed til fælles gavn
Jeg besluttede således at
afhænde min sygesikrings-
praksis til en af de mange
yngre læger, som den gang
stod på spring, og i stedet
etablere en orthomoleky-
lær praksis uden overens-
komst med sygesikringen.
Det blev starten på en
spændende udvikling, i et
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fagligt meget inspirerende
miljø, hvor man hele tiden
har ”snuden i sporet” for at
finde den bedst mulige
løsning på den enkelte
patients helbredsproblem.

Det har naturligvis bety-
det en stor investering i
uddannelse. Til gengæld
har den faglige belønning
også været der. Det har
været utroligt tilfredsstil-
lende at få lov til at hjælpe
så mange patienter til et
bedre liv. Lige fra den
amputationstruede, som
blev bragt ud til behandling
på klinikken fra sygehuset
få timer før amputationen
skulle finde sted, og går på
begge sine ben flere år her-
efter; - og til den svært
hjertesyge, som af familien
blev hentet fra sit dødsleje

på sygehuset, men som
efter 3 års behandling skul-
le ha’ sig en ny cykel.

Kvalitet i arbejdet
Ved etableringen af min
praksis i privat regi, har det
også været befriende at
kunne tilrettelægge min
lægegerning på en måde,
så jeg fik mulighed for at
honorere mine egne krav
om kvalitet.

Til en konsultation af-
sættes altid en time, og
meget ofte tager det længe-
re tid. Derfor skal der være
hul mellem konsultationer-
ne, så den næste patient
ikke skal vente.  Det er
klart, at det er dyrere end
en kadence på 4-5 patienter
i timen, men kvaliteten bli-
ver også en anden; - ikke
blot for patienten, men
også for lægen, som får en
langt større arbejdsglæde. 

Den gode tid, man har til
rådighed, giver mulighed
for at bore i selve årsagen
til sygdommen, frem for
altid blot at sigte mod at
fjerne symptomerne. Dette
giver ikke blot en mere
holdbar langtidsløsning for
patientens problem, men
også en mulighed for at han
selv kan løse sit problem,
næste gang det opstår. Vi
opnår derved, at patienterne
lærer selv at holde sig friske
uden at skulle belaste sund-
hedsvæsenet.

Fælles engagement
En anden stor glæde ved
lægegerningen i privat regi
er, at patienterne er enga-
gerede og aktive.

Patienter, som selv beta-
ler for at konsultere en
læge, har en meget aktiv
holdning til sin situation,
men stiller sandelig også
krav til ydelsens kvalitet og
omfang. Og så er det lige-

gyldigt hvilken social bag-
grund patienten har.

Det giver en egen stolt-
hed at betale for sin ydelse,
og det bibringer en langt
større ligeværdighed i for-
holdet mellem patient og
læge. En ligeværdighed som
er en spore til hele tiden at
blive bedre. Man kan ikke
slappe af.  Rutine-konsulta-
tioner eksisterer ikke.

Desuden er man i privat
praksis hele tiden i konkur-
rence med gratis sundheds-
ydelser på den anden side af
gaden.  Det er sin sag at
konkurrere med noget, der
er gratis. Men vi taler jo
brugerbetaling. Hvad med
den lige adgang til sundheds-
ydelser for rig som for fat-
tig, hører jeg i kor fra ven-
stre side i Folketingssalen?

Vort sundhedsvæsen har
traditionelt hvilet på sådan-
ne velkendte, humanistiske
principper, og det skal det
selvfølgelig blive ved med.
Lige adgang til sundheds-
ydelser er en basal men-
neskeret, som ikke bør fra-
viges, og det bør løses, så
ubemidlede også kan få del i
avancerede sundhedsydelser.

Ligestilling af borgernes
muligheder vil kunne løses
politisk og forsikringstek-
nisk.

At patienten selv skal
betale på den private, men
ikke på den offentlige kli-
nik, er ikke et moralsk, men
et rent politisk spørgsmål.

De sidste 15 år, hvor jeg
har praktiseret ”liberal
lægegerning”, har været
den fagligt mest tilfredsstil-
lende arbejdsperiode, jeg
har oplevet i mine snart 30
år som læge, og klinikkens
patienttilgang synes at
bekræfte, at der også i
befolkningen er en stigende
interesse for at løse proble-
merne på en anden måde.

Privathospitalet Hamlet. Også her betaler man for de
ydelser man efterspørger.
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Med ønske om et nyt
spændende år for Ven-
stre skal der hermed
sendes en stor tak til
alle for en god indsats i
2002. ”Tak for en god
indsats”, det er bare
ikke nok og på ingen
måder dækkende når
statsministerens ind-
sats skal vurderes, den
har ganske enkelt
været brilliant, topka-
rakter med pil op!!!

Kære Anders,
Først og fremmest ønskes
du hjertelig tillykke med
50 års fødselsdag på søn-
dag, vi er mange der glæ-
der os til at fejre dig på
behørig vis, en hyldest der
ikke mindst skal ses i lyset
af en fantastisk indsats som
Danmarks statsminister de

seneste ca. 14 måneder,
deraf 6 historiske måneder
som EU-formand.

Det er vist ikke nogen
hemmelighed, at Venstres
organisationsfolk var læn-
ge om at komme i omdrej-
ninger i 2002 - nogle vil
måske påstå at det end ikke
lykkedes - efter en lang og
udmarvende tripelvalgkamp
i efteråret 2001. Derfor var
det en fantastisk oplevelse,
at være vidne til den energi
og ildhu du lagde for
dagen, fra samme øjeblik
valgsejren var i hus. Men
at du har været i stand til at
fastholde dette tempo og
engagement fortjener over-
ordentlig stor respekt -
med en venlig tanke til din
familie og dine løbesko!

Det er ikke bare det du har
udrettet i det forløbne år, der
påkalder sig respekt Anders,
det er måden det er gjort på.
Et lederskab der høster stor
anerkendelse langt ind i
rækkerne hos vore politiske
modstandere, men vigtigst
af alt, også hos de vælgere
der ikke stemte på Venstre
ved valget i 2001.

Da vi samtidig er lykke-
des at fastholde vore væl-
gere, fastholder vi vor
position som landets stør-
ste parti med en tendens til
at øge afstanden. Indrøm-
met, vi har fået lidt hjælp
fra dem der I ved nok!!!

Det er blevet januar og
suset fra topmødeweeken-
den i København har lagt
sig, det er blevet hverdag
igen, en hverdag der i sig
selv byder på mange nye
udfordringer, incl. dem der
ligger på hylden fra efte-
råret.

Vi er mange der glæder
os til at have dig tilbage for
bordenden, en finger tætte-
re på pulsen for derved at
imødegå yderligere interne
forhindringer i vor videre
vej.

EU
Danmark kan med rette
være stolt over forløbet af
de 6 måneders formand-
skab, der faldt i en periode
hvor EU’ dagsorden var
tungere end længe. En fan-
tastisk god og professionel
forberedelse udført af såvel

En Nytårshilsen

embedsmænd som danske
politikere, sikrede det re-
sultat som hele Europa har
drømt om i et halvt århun-
drede, et fredens projekt.

Statsministerens indsats
omkring forberedelsen er
kendt for enhver, det var
nemlig netop dette arbejde
der gjorde forskellen da
målområdet nærmede sig og
sikrede at alle kom med over
stregen, således at alle delta-
gere fremstod som vindere.

Det kræver stort leder-
skab.

Det var netop dette punkt
Poul Nyrup forsøgte at be-
tvivle under valgkampen.
Er det nu fornuftigt at lade
en amatør repræsentere
Danmark under formands-
skabet? Bør man ikke hel-
lere holde på den gamle
hest? Vælgerne var ikke i
tvivl, de havde ingen be-
tænkeligheder over at over-
drage Venstres formand
dette tunge hverv.

Men godt ord igen Poul
Nyrup, det var yderst klæ-
deligt for dig og dit parti da
du på jeres ekstraordinære
kongres udtrykte stor ros

til statsministeren. Flot gjort.
Ret skal være ret!!!

Hvor har vi S?
Socialdemokratiets for-
mandsskifte giver automa-
tisk et lille træk på smile-
båndet, det er vist ikke noget
der kan skade os, vor værste
fjende er fortsat os selv.

Jeg er derimod mere
bekymret for det fremtidi-
ge samarbejde på Christi-
ansborg. Som jeg tidligere
har nævnt på denne side, så
har jeg ganske svært ved at
tage Dansk Folkeparti til-
strækkeligt alvorligt og
foran os ligger en langt
række opgaver, der pri-
mært skal løses i enighed
mellem de ”gamle” partier.
Løsninger på samfunds-
problemer, der på ingen
måder påkalder sig populi-
stiske tanker. Derfor er det
vigtigt, at A ligeledes delta-
ger, men hvad vil de under
den ”nye” ledelse??

Hvor bevægelige er de
på områder som udlændin-
ge, retspolitikken, sygehu-
sene, uddannelse, arbejds-
markedet - tør de gå egne

veje i forhold til fagbe-
vægelsen, og hvordan vil
de finansiere den danske
model i fremtiden og hvor-
dan skal den danske model
se ud for os borgere.

Strukturdebatten
Vi skal ingenlunde afvente
A’s svar på disse spørgs-
mål, men derimod fortsæt-
te det konstruktive arbejde
internt i partiet og komme
med de udmeldinger et
hvert ansvarligt regerings-
parti bør stå for.

Derfor skal der endnu
engang lyde en appel til
samtlige medlemmer om at
deltage i debatten rundt
omkring i de respektive
lokalforeninger.

Det er essentielt for parti-
et og dets politik, at vi sik-
rer den brede og dybe debat
for derved at sikre løsninger
der også holder de næste 30
år, derfor er det enkelte
medlems mening værdi-
fuldt at få med i de overord-
nede betragtninger.

Godt nytår og fortsat god
arbejdslyst!

Af Lars Stolshøj, amtsformand for Københavns Amt

HUR’s trafikudvalg hav-
de en vision. Busserne
på Amager skulle let
bringe borgerne til de
forskellige Metrostatio-
ner samtidig med, at vi
indsatte gadens metro –
A-busserne, der hvor
Metroen ikke kørte.
Hvordan er det så gået?
Metroen har kørt på
halv kraft og mange
borgere har slet ikke
ønsket at bruge Metro-
en. Dels fordi mange
foretrækker busserne
og dels fordi adgangs-
forholdene til Metrosta-
tionerne har ladet me-
get tilbage at ønske.

Det har imidlertid også
overrasket os, at den kol-
lektive trafik er steget med
omkring 16.000 flere kun-
der, der krydser havnen
dagligt… 

De to nye A-busser – A2
og A5 - bruges af over
90.000 københavnere hver
dag. Omkring 50.000 tager
Metroen hver dag. Der er
således ingen tvivl om, at
busserne også i de kom-
mende år vil spille en
hovedrolle i københavner-
nes dagligdag.

I forbindelse med intro-
duktionen af de nye mulig-
heder i den kollektive tra-
fik, blev der foretaget en
historisk stor omlægning af
trafikken på Amager. Ikke
alt er gået som forventet.
Det tager lang tid at ændre
folks rejsevaner, og Metro-
en har som nævnt kun kørt
på halv kraft siden premie-
ren den 19. oktober. Det er
kritisk for ventetiden ved

de nye stationer, når der er
12 minutter mellem afgan-
gene. Konsekvensen bliver
let, at kunderne foretræk-
ker at blive i busserne frem
for at tage Metroen en del
af vejen.

Baseret på de mange kri-
tikpunkter, som er blevet
rejst af borgerne på Amager,
har vi i HUR’s trafikudvalg
bl.a. besluttet at genetablerer
forbindelsen mellem Øster-
bro og Amager ved en for-
længelse af linie 19 fra Bør-
sen til Amagerbro. Samtidig
forventer vi i trafikudvalget,
at linie 2A med en ny køre-
plan kommer til at køre
mere regelmæssigt.

Trafikudviklingen vil
fortsat blive fulgt tæt for at
se, om der bliver behov for
at tilpasse eller fjerne
noget af den indsatte
ekstrakørsel i takt med, at
Metroen kommer i fuld
drift, og kundernes rejseva-
ner ændres.

Det er ganske tanke-
vækkende, at opleve
den socialdemokrati-
ske koncerns omsiggri-
bende massive mod-
stand mod salg af leje-
boliger til ejerboliger.
Argumenterne er sub-
jektive, og kan objek-
tivt tilbagevises argu-
ment for argument.

Koncernen har i mange år
siddet fuldstændig på mag-
ten i mange store boligfor-
eninger på alle niveauer, og
alle led. De tildeler efter

egne kriterier boliger til
egne rækker, uanset mange
andre har stået på listerne i
menneskealdre. De udsen-
der hyrdebreve gennem
disse foreninger i tusindtal,
med bandruller mod det
borgerlige Danmark.

Selv Uffe måtte erkende,
at urigtige oplysninger om
massive huslejestigninger,
hvis han kom til magten,
var et stærkt og dramatisk
socialdemokratisk redskab
til at standse andre partier i
at komme til magten.

Fordelingen på 30/70
mellem ejerboliger og leje-
boliger i mange kommuner
er medvirkende til, at også
kommunalbestyrelserne i
samme kommuner har
samme magtfordeling.

Utilfredshed på Amager Boligpolitik eller
fordelingspolitikAf Bent Larsen (V),

viceamtsborgmester i Københavns Amt

Er sandheden derfor
ikke, at koncernens mod-
stand bunder i en reel frygt
for at denne kommunalpo-
litiske situation skal ændre
sig radikalt, hvis mange af
de tidligere kernevælgere
pludselig bliver boligejere
med helt andre interesser
end tidligere? Personligt
tror jeg, at det er her vi
skal finde kernen i mod-
standen.

Den socialdemokratiske
koncern frygter simpelt-
hen, at miste magten i
kommuner, hvis den oven-
nævnte fordeling ændres
dramatisk ved salg af leje-
boliger til ejerboliger.

Lad forslaget gå igen-
nem og blive vedtaget
inden næste valg.

Af Kurt Damsted, formand for 
Erhvervspolitiske Udvalg i Københavns Amt
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2003

1. februar Debatkonference om kommunalreform
Kl. 11.00 - 16.00 i Kulturhuset i Ledøje-Smørum, 
Flodvej 68, Smørum
Tilmelding senest den 28. januar. 
Se annoncen side 2

4. februar Møde i Uddannelsesudvalget
kl. 19.30 på Amtsgården i Glostrup, værelse A.302

13. februar Deadline for taburetten nr. 2 – marts 2003

26. februar Møde med Videnskabsminister Helge Sander
Kl. 19.30 i Landstingssalen på Christiansborg.
Tilmelding senest den 24. februar. 
Se annoncen side 4.

27. februar Tårnby lokalforening, ordinær generalforsamling
Kl. 19.30 i Foreningscenteret, 1. sal, lokale 2, Tårnbyvej 5, Kastrup.
Se indkaldelse og dagsorden på side 2.

4. marts taburetten udsendes fra Københavns Postcenter

8. marts Festaften med bl.a. Lars Løkke Rasmussen
Kl. 19.30 i Odd Fellow palæet. Tilmelding og brugerbetaling.
Se annoncen side 2

17. marts Møde med Integrationsminister, Bertel Haarder
Kl. 19.30 i Landstingssalen på Christiansborg.
Tilmelding senest den 13. marts.
Se annoncen side 4.

17. marts Venstre i Hvidovre, Kredsgeneralforsamling
Kl. 19.30 i Kulturhuset Kilden i Brøndby.

19. marts Årsmøde LOF Storkøbenhavn.
Kl. 17.30 i LOF's lokaler, Nørrebrogade 14 B, Kbh. N
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Kontaktperson: Bent Christoffersen, tlf. 32 95 08 16.

31. marts Møde med Miljøminister Hans Christian Schmidt
Kl. 19.30 i Landstingssalen på Christiansborg.
Tilmelding senest den 27. marts.
Se annoncen side 4.

Skat – hvornår
skal det være?

Af Brokkeren

Hvad fatter siger…
Afskaf bundskatten og børne-
checken, for de lavtlønnedes
skyld, siger far til en. 
Afskaf mellemskatten, det
giver mest vækst, siger far til
to. 
Afskaf topskatten, så de initi-
ativrige ikke flytter uden-
lands, siger far til tre.

Og sidst men ikke mindst,
afskaf arbejdsmarkedsbidra-
get, så det kan betale sig at
arbejde i stedet for at være på
passiv hjælp (men behold
børnechecken), siger far til
fire.

Fatter er træt af den megen
snak, det er tid til handling –
så kære onkel Anders: Væk
med top-, mellem-, og bund-
skatten, og farvel til arbejds-
markedsbidraget. Og nu hvor
vi er i gang, så til lille Lars:
Væk med amts- og kommu-
neskatter!

I stedet kan man indføre
25% bruttoskat. For hver
gang vi tjener 100 kr., behol-
der vi de 75 kr. selv. Uanset
om man tjener 250.000 kr.
eller 250 millioner kr. om
året. Nemt og enkelt – man
behøver ikke være cand.skat
for at regne den ud. Alle ind-
komster skal beskattes ens –
uanset om der er tale om løn,
vederlag, aktieudbytter, ku-

ponklipperi osv. Slut med al-
le fradrag. Såvel rente- som
befordringsfradrag. Og alle
skal betale skat: borgere,
virksomheder (også de uden-
landske), anparts- og aktie-
selskaber, fonde, fagforenin-
ger, partier osv.

Fatter gider ikke alle
undskyldningerne
Ja, men hvad med princippet
om, at de bredeste skuldre
skal bære de tungeste læs.
Hvem tror I, der betaler for-
holdsvis mest i skat? Den lil-
le mand, der tjener 250.000
kr. eller hr. Møller med milli-
onerne. Hvem har størst glæ-
de af de mange fradrag? 

Ja, men hvad med dem, der
bor i eget hus? Og hvad med
dem, der har langt til arbej-
de? Ja, til dem er det kun ét at

sige. Hvorfor skal det, vi i fæl-
lesskab har besluttet at betale
til – som f.eks. forsvar, politi,
domstole og sygehuse – være
afhængig af, hvor man bor og
arbejder? I øvrigt skal dem,
der bor til leje heller ikke læn-
gere have huslejetilskud.

Hvorfor skal man betale
mindre til fællesskabet, fordi
man har valgt at bo i ejerbo-
lig? Hvorfor skal man kunne
trække renterne fra, bare fordi
man har valgt at spare op via
sin bolig, mens ham, der bor
til leje skal betale skat af sin
renteindtægt, fordi han har
valgt at spare op i sin bank?

Og hvorfor skal man have
et stort kørselsfradrag, fordi
man bor på landet og arbej-
der i byen. Boliger er billige-
re på landet, og lønnen højere
i byen. Det opvejer udgiften
til transport. I øvrigt skal alle
tilskud til offentlig transport
afskaffes!

Hvis ikke I fatter, hvad
fatter siger, så……
”Pengene ligger bedst i bor-
gernes lommer” siger fætter
Bendt, men der er ikke andet
en lommeuld tilbage. ”Vi dri-
ver ikke en gavebod” siger
onkel Anders – hov, hov, det
er altså vores penge! ”Det er
tid til forandring” sagde
”de”. Vi er nogle stykker, der
stadig ser frem til forandring
og en regering, der vil føre en
borgerlig/liberal politik.


