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Debat om EU-konventets
forfatningsudkast

3 kandidater til Europa-
Parlamentet skriver om
EU-konventets udkast til
forfatning. 

4 & 5

Islam og integration

Bertel Haarder dokumen-
terer vore udfordringer fra
1. og 2. generations ind-
vandrere. Lars Hedegaard
reklamerer for sin bog om
Islam "I krigens hus".

9

10 Teser til debat

Holger K. er glad for
teserne. Det er Christop-
her Arzrouni også - men
de har hver deres motiv. 

1,6 &7

Finanslovforslag 2004 er
fremlagt

Venstres Finansordfører,
Kristian Jensen skriver om
et mere retfærdigt arbejds-
marked og om de kom-
mende skattelettelser til
den brede befolkning.

4
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Oplevelser er vejen 
til ny dynamik

Af Martin Geertsen, (V),
Københavns Kulturborgmester 

Radikal kulturpolitik
- set med hovedstadsøjne

Af Klaus Bondam,
skuespiller,
teaterchef og 
MB (Rad.V.),
Gruppeformand

I flere årtier blev den
kulturpolitiske dagsor-
den overladt til venstre-
fløjen. Derved blev den
tidligere socialdemokra-
tiske kulturminister Ju-
lius Bomholts tanker
om at gøre kunsten til
en del af den politiske
kamp i et forsøg på at
skabe et nyt menneske
styrende for kulturpoli-
tikken og for den kul-
turpolitiske dagsorden
her i landet.

Der er igennem de seneste
år blevet rettet op på denne
skævvridning. Fremsynede
borgerligt-liberalt tænken-
de mennesker har formået
at sætte sig igennem i
debatten således, at det nu
igen er almindeligt accep-
teret, at kulturen ikke på
forhånd har, eller bør have,
noget givent politisk for-
mål. Et frit og politisk uaf-
hængigt kultur- og åndsliv

er således forudsætningen
for, at den enkelte kan kla-
re at tage stilling til de
mange nye etiske udfor-
dringer og oplevelser, som
livet byder på. Kultur- og
åndslivets rolle er at føre
en stadig diskussion om,
hvad der er godt, og hvad
der er ondt. Hvad der er
sandt, og hvad der er falsk.
Hvad der er smukt, og hvad
der er hæsligt.

En borgerlig-liberal kul-
turpolitik kan herefter som
et blandt flere bud - og ind-
rømmet lidt højtideligt -
tage sit udgangspunkt i den
tyske tænker Johann Gott-
fried Herder, der i sin tid
leverede en dengang revo-
lutionerende udformning af
kulturbegrebet: Kultur er
en art fælles identitet, og
alle mennesker har en kul-
tur - netop forstået som
identitet. Og lad mig til-
føje, at denne identitet i en
moderne kontekst bedst kan
forstås som samling om
fælles oplevelser. Men har
det offentlige overhovedet
en rolle at spille i bestræ-
belserne på at skabe en
tidssvarende ramme for

moderne menneskers efter-
spørgsel efter oplevelser?
Efter fælles identitet? Bør
man ikke som liberal borg-
mester i landets hovedstad
være imod alle typer af
offentlige tilskud til kultu-
relle tilbud. Jo, og jeg har 
altid ment og mener stadig-
væk, at markedet bør regu-
lere langt de fleste sam-
fundsforhold.

Kulturlivet er ikke
kun sekteriske
venstreorienterede
Jeg har imidlertid med stor
interesse fulgt den markan-
te afvisning af de såkaldte
10 teser, forfattet blandt
andre af min gode ven og
kollega, Søren Pind. På
den baggrund stiller jeg
mig selv spørgsmålet: Når
man nu ikke vil røre nogle
af de områder, der virkeligt
batter noget, skal man så i
stedet vise sine borgerligt-
liberale muskler på kultur-
området? Jeg tillader mig
at tvivle på, at det isoleret
set er særlig fornuftigt.
Kulturlivet er altså andet 
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Det Radikale Venstre
ynder at kalde sig Dan-
marks Internationale
Parti. Dvs. vi er meget
optaget af konstant og
konsekvent at iagttage
et internationalt udsyn.
I mine øjne har det
altid betydet, at det
dermed også er meget
essentielt at holde sig
det lokale og nære me-
get for øje. Når man
arbejder ud af og op ad
- er det afgørende også
at arbejde ind ad og
ned af.

I sin gundessens handler
radikal kulturpolitik om at
skabe rammerne for nogle
"rum", hvor vi kan erken-
de, hvor vi kommer fra,
hvor vi er henne lige nu -
og hvor vi er på vej hen.
Radikal kulturpolitik hand-
ler således også om, at ska-
be plads til en række fæl-
lesskaber hvor disse erken-
delser kan opstå og opnås.
Det handler altså her både
om teatre, museer, bibliote-

ker, spillesteder og kunst-
museer - men ligeså meget
om foreninger og fore-
ningsliv og dermed også
hele idrætslivet m.m.  Vi
tror på, at det er vigtigt for
ethvert menneske, at stille
nogle spørgsmål til sig
selv, sin familie og
omgangskreds - og ikke
mindst til samfundet om-
kring sig, der netop hand-
ler om den identitet og
menneskelige åbenhed og
tolerance, man kan finde i
svaret på spørgsmålene;
hvor kommer vi fra, hvor
er vi henne nu – og hvor er
vi på vej hen? Og dette
selvfølgelig under iagtta-
gelse af det folkelige fri-
hedsbegreb, den kunstneri-
ske frihed - og ikke mindst
ytringsfriheden.
Vi radikale syntes, at der i
kunsten og kulturen - hvad
enten det er, når man læser
en bog, ser en film eller
teaterforestilling, går på
museum (historisk eller
kunst o.a.), spiller en fod-
boldkamp, går til blokfløj-
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Tak for ti ærlige teser!

Det som slog mig mest,
da jeg læste de ti teser
fra Søren Pind & co. var,
at miljøet og den enor-
me globale ulighed ikke
bliver nævnt med et
eneste ord.

Menneskehedens to største
problemer er der intet libe-
ralt svar på; de har ingen
plads i et liberalt værdi-
grundlag. Men egentligt
stemmer det jo godt med
Venstres faktiske politik,
som består i konsekvent at
skære ned på miljøindsats
og udviklingsbistand. 

Ja, i det hele taget må jeg
sige, at Pind & co. har væ-
ret fremragende til at ind-
fange essensen i regeringens
politik. Jeg forstår meget
godt, at Anders Fogh ikke
har lyst til at stemme om de

ti teser på Venstres landsmø-
de, for så ville det være
valgtaktik og spin-docteri,

Af Holger K. Nielsen, formand for SF der tvang ham til at stemme
imod sine egne værdier.

De ti teser viser tydeligt,
hvor fikseret Venstre er på
skattetrykket. Det fremstil-
les som roden til alt ondt;

et synspunkt, som kræver,
at man har de helt store
skyklapper på: Virkelighe-
den er ganske anderledes: 

Danmark har verdens
højeste skattetryk, men der
er også masser af initiativ
og virkelyst her i landet!
Erhvervsdeltagelsen i Dan-
mark er blandt de højeste i
verden. Langt de fleste
arbejdsløse leder ivrigt ef-
ter og finder et job ved
egen og venners hjælp. I
halvfemserne var den øko-
nomiske vækst i Danmark
klart større end EU-gen- 

“…Pind & Co.
har været 

fremragende 
til at indfange

essensen i 
regeringens
politik…”Fo

to
:K

it
 G

är
tn

er

Used Distiller 5.0.x Job Options
This report was created automatically with help of the Adobe Acrobat Distiller addition "Distiller Secrets v1.0.5" from IMPRESSED GmbH.You can download this startup file for Distiller versions 4.0.5 and 5.0.x for free from http://www.impressed.de.GENERAL ----------------------------------------File Options:     Compatibility: PDF 1.3     Optimize For Fast Web View: No     Embed Thumbnails: No     Auto-Rotate Pages: No     Distill From Page: 1     Distill To Page: All Pages     Binding: Left     Resolution: [ 2400 2400 ] dpi     Paper Size: [ 793 1105 ] PointCOMPRESSION ----------------------------------------Color Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Bicubic Downsampling     Downsample Resolution: 300 dpi     Downsampling For Images Above: 450 dpi     Compression: Yes     Automatic Selection of Compression Type: Yes     JPEG Quality: Maximum     Bits Per Pixel: As Original BitGrayscale Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Bicubic Downsampling     Downsample Resolution: 300 dpi     Downsampling For Images Above: 450 dpi     Compression: Yes     Automatic Selection of Compression Type: Yes     JPEG Quality: Maximum     Bits Per Pixel: As Original BitMonochrome Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Bicubic Downsampling     Downsample Resolution: 2400 dpi     Downsampling For Images Above: 3600 dpi     Compression: Yes     Compression Type: CCITT     CCITT Group: 4     Anti-Alias To Gray: No     Compress Text and Line Art: YesFONTS ----------------------------------------     Embed All Fonts: Yes     Subset Embedded Fonts: No     When Embedding Fails: Warn and ContinueEmbedding:     Always Embed: [ ]     Never Embed: [ ]COLOR ----------------------------------------Color Management Policies:     Color Conversion Strategy: Leave Color Unchanged     Intent: DefaultDevice-Dependent Data:     Preserve Overprint Settings: Yes     Preserve Under Color Removal and Black Generation: Yes     Transfer Functions: Apply     Preserve Halftone Information: YesADVANCED ----------------------------------------Options:     Use Prologue.ps and Epilogue.ps: No     Allow PostScript File To Override Job Options: No     Preserve Level 2 copypage Semantics: Yes     Save Portable Job Ticket Inside PDF File: No     Illustrator Overprint Mode: Yes     Convert Gradients To Smooth Shades: No     ASCII Format: NoDocument Structuring Conventions (DSC):     Process DSC Comments: Yes     Log DSC Warnings: No     Resize Page and Center Artwork for EPS Files: Yes     Preserve EPS Information From DSC: Yes     Preserve OPI Comments: Yes     Preserve Document Information From DSC: YesOTHERS ----------------------------------------     Distiller Core Version: 5000     Use ZIP Compression: Yes     Deactivate Optimization: No     Image Memory: 524288 Byte     Anti-Alias Color Images: No     Anti-Alias Grayscale Images: No     Convert Images (< 257 Colors) To Indexed Color Space: Yes     sRGB ICC Profile: sRGB IEC61966-2.1END OF REPORT ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Job Option File
<<     /ColorSettingsFile ()     /AntiAliasMonoImages false     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /ParseDSCComments true     /DoThumbnails false     /CompressPages true     /CalRGBProfile (Adobe RGB (1998))     /MaxSubsetPct 100     /EncodeColorImages true     /GrayImageFilter /DCTEncode     /Optimize false     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /EmitDSCWarnings false     /CalGrayProfile (x–J)     /NeverEmbed [ ]     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /UsePrologue false     /GrayImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /AutoFilterColorImages true     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /ColorImageDepth -1     /PreserveOverprintSettings true     /AutoRotatePages /None     /UCRandBGInfo /Preserve     /EmbedAllFonts true     /CompatibilityLevel 1.3     /StartPage 1     /AntiAliasColorImages false     /CreateJobTicket false     /ConvertImagesToIndexed true     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /DetectBlends false     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /PreserveEPSInfo true     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /QFactor 0.15 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /ColorTransform 1 >>     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /QFactor 0.15 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /ColorTransform 1 >>     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged     /PreserveOPIComments true     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /ColorImageResolution 300     /EndPage -1     /AutoPositionEPSFiles true     /MonoImageDepth -1     /TransferFunctionInfo /Apply     /EncodeGrayImages true     /DownsampleGrayImages true     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDict << /K -1 >>     /Binding /Left     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /MonoImageResolution 2400     /AutoFilterGrayImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /SubsetFonts false     /DefaultRenderingIntent /Default     /OPM 1     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /GrayImageResolution 300     /ColorImageFilter /DCTEncode     /PreserveHalftoneInfo true     /ColorImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /ASCII85EncodePages false     /LockDistillerParams true>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 576.0 792.0 ]     /HWResolution [ 2400 2400 ]>> setpagedevice



Sort • 072

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
Taria Sundoo
tlf.: 36 75 48 49
e-mail: taria@sundoo.dk

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

Venstres vigtigste opgave
er at skaffe arbejde til alle!

Fundamentet for vort
danske velfærdssystem
er, at flest mulig arbej-
der og betaler skat.

Alt for mange deltager
ikke i denne fundamentale
proces. Det er derfor altaf-
gørende for fremtidens sam-

fund, at flere kommer i ar-
bejde og deltager i betalin-
gen af samfundets opgaver,
som vi jo alle benytter os
af og nyder godt af, ja så-
gar kræver, at det skal fun-
gere optimalt.

Det er derfor en yderst
vigtig opgave for regerin-
gen, at skabe forhold, der
fastholder det grå guld på
arbejdsmarkedet længst mu-
ligt, og at alle der kan ar-
bejde, af den yngre generati-
on, også kommer i arbejde.

Et eksempel. Pressen op-
lyser gentagne gange, at
der mangler arbejdskraft i

landbruget, i alle former
for håndværk, VVS, murer,
tømrer, snedker, elbran-
chen, entreprenør, etc.

Alligevel kan man ople-
ve, at mange danskere med
etnisk baggrund udtaler, at
det danske samfund ikke
har brug for en, så derfor
går vi rundt og laver balla-
de, i stedet for at påbegynde
en erhvervsfaglig grund-
uddannelse, som giver ad-
gang til mange forskellige
uddannelser indenfor man-
ge erhverv, hvor man også
senere kan starte som selv-
stændige.

Der kan ansættes tusin-
der indenfor både land-
brugs- og byggesektoren.
Begge steder er der store
udviklingsmuligheder. Vi
mangler boliger i samtlige
kommuner, hvor der er ud-
dannelsessteder, og i land-
bruget er der store eks-
portmuligheder af forædle-
de produkter.

De barrierer, der gør, at
ovennævnte paradoks er op-
stået, skal fjernes, således
der ingen hindringer eller
undskyldninger er, for ikke
at kunne medvirke positivt
til samfundets opretholdel-
se. Alt for mange er af for-
skellige årsager ikke delta-
gere i denne opretnings
proces, og det skal vi have

ændret i denne regerings
tid.

En kulegravning og kort-
lægning af disse barrierer
må hurtigst muligt klar-
lægges og en handlingsplan
iværksættes med de nød-
vendige krav til de om-
handlende mennesker.

Kun på den måde kan de
genvinde den respekt, de
kræver af os andre. Yd før
du nyder.

Mit håb er, at beskæfti-
gelsesministeren hurtigst
muligt kommer i gang med
dette vigtige og relevante
arbejde. Vi kan ikke tillade
os at efterlade dette pro-
blem til næste generation.
Der skal gøres noget aktivt
ved det NU.

Af Kurt Damsted, fmd. Venstre i Brøndby

Studiekreds om Kina 
- Riget der holder vor fremtid?

v/ bachelor i kinesisk, Camilla Christensen.

Kina i økonomisk-politisk perspektiv, fra
Mao Tse-Dung til Hujin Tau.

Torsdag den 28. oktober 2003 kl. 19.30 
i Stengårds Kirke, konfirmandsalen.
Kaffe og kage til 10 kr. 
Arrangør: Venstre i Gladsaxe kredsen.

Det første møde indeholder en analyse af
den økonomiske udvikling de seneste 50
år. De efterfølgende indlæg, som er plan-
lagt til 2004, vil bl.a. indeholde en analy-
se af erhvervslivet i Kina, samt personlige
beretninger om kinesisk kultur og familie-
liv.

Kontakperson: Martin Edens,
MED@festo.dk, tlf.: 20 62 90 78

Gule-ærter-møde
Kirkeminister Tove Fergo fortæller om folke-
tingets åbningsdebat.

Torsdag den 9. oktober kl. 18.30 på Jægers-
borg kaserne, Jægersborg Allé 150, i kantinen.

Pris for deltagelse inkl. gule ærter, pandeka-
ge med is, 2 øl eller vand og kaffe med
småkager: kr. 140

Bindende tilmelding senest 4. oktober til Regitze Lilliecreutz
Fløystrup, 39 65 44 87, Aage Rask-Pedersen, 39 62 85 05 eller
Inés Wandel, 33 37 46 17 - e-mail vinwa@ft.dk

Åbningsdebat i folketinget
v/Flemming Oppfeldt, MF (V)

Torsdag den 9. oktober 2003 kl 18:00

Venstres medlemmer i Københavns Amt 
indbydes hermed til åbningsdebatten i
folketinget med følgende program:

Kl 18.00 Rundvisning i folketinget
Kl 19.00 Spisning i Snapstinget
Kl 20-21 Debat i Venstres gruppeværelse

med udgangspunkt i det kom-
mende lovgivningsarbejde 

Pris 100 kr. Tilmelding til vfleo@ft.dk eller 3337 4550 
efter princippet: først til mølle.

Aftenfest, landsmøde 2003
Den 8 . november 2003

kl. 18.30 i Herning.

Festmenu med 3 retter og 1/2 fl. vin,
samt musik og dans
Pris.: 385 kr. pr. person.

Tilmelding senest den 12. oktober 2003
ved indbetaling til 3118-4370 525 749 med
oplysning om navn og adresse.

Yderligere oplysninger hos:
Hans Larsen, Mindevej 13, 2860 Søborg
salina@post.tele.dk



Af Ole Andreasen, medlem af
Europa-Parlamentet (V)
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Verden omkring os er i stadig forandring. På det
globale plan vokser befolkningernes indbyrdes
økonomiske afhængighed. Angreb og trusler mod
ét land forplanter sig som ringe i vandet. Terror-
angrebet i New York den 11. september 2001 er
blevet synonymet på den verdensomspændende
økonomiske nedtur, der først nu – to år senere -
ser ud til at have nået bunden.

Den asymmetriske trussel (terrorisme) kan
ikke alene bekæmpes med traditionelle militære
midler; de 300 danske kampvogne kan ikke stil-
le meget op mod en civilklædt fanatiker med
sprængstof klæbet til kroppen. Hverken i Irak,
Israel eller Danmark. Der er behov for forebyg-
gende samarbejde på tværs af landegrænser og
en tilpasning af hærenheder, så de kan opfylde
NATO’s og EU’s fremtidige behov. 

Meget væsentlige ændringer af dansk forsvar
trænger sig  på, og det fordrer politisk mod. Mens
militæranalytikere diskuterer om varslingstiden
for et traditionelt militært angreb på Danmark er
10 eller 20 år, kan det stadig udløse en veritabel
stillingskrig herhjemme, når en enkelt kasserne
skal lukkes. Mens mange danske forarges over,
at EU helt unødigt årligt bruger over 1 mia.
europæiske skattekroner på at holde møder i
Strasbourg, så vanker der lokalpolitiske hug til
landspolitikerne, når de forsøger at sikre fornuf-
tig anvendelse af de ca. 17 mia. danske skatte-
kroner, som forsvaret koster. En underlig logik.

I det nære samfund banker en kommunalre-
form på døren. Meget er sket siden den eksiste-
rende kommuneopdeling  kom til verden i 1970.
Mobiliteten er væsentligt forøget. Man kan bo i
Odense,  arbejde i Hovedstadsområdet og nyde
kulturlivet i Kolding. Man kan også passe arbej-
det hjemmefra pga. den digitalisering, der har
fundet sted. Internettet er også vejen til informa-
tion og service fra mange offentlige myndighe-
der. 

Alt i alt tilskriver fornuften at gennemføre en
tilpasning til nutidens virkelighed. Uanset hvil-
ke kommunestørrelser lokalpolitikerne fremover
skal have det politiske ansvar for, bør man, på
den administrative side - i forvaltningerne og
ministerierne - som minimum tænke i landsdæk-
kende løsninger. Det er spild af samfundsres-
sourcer, når de enkelte enheder hver især vil
opfinde den dybe tallerken. Rendyrket subopti-
mering. Amterne har tidligere vist, at de ikke
kunne blive enige om ét system til patientjour-
naler, og kommunerne har f.eks. på miljøområ-
det demonstreret samme evne ved at udvikle
forskellige systemer til behandling af data vedr.
affald. Den nuværende struktur medfører en
unødvendig tung og kompleks administration af
en befolkning, der i størrelse svarer til Ham-
borgs.

Af Jens Frimand

Vi brokker os
over Strasbourg

Strasbourg. På græn-
sen mellem Tyskland og
Frankrig. Knap 1.200
kilometer ad landeve-
jen fra København. Der
mødes Europa-Parla-
mentet 12 gange om
året, - og næsten hver
gang brokker medlem-
merne sig. Ikke over
arbejdet, og ikke over
den smukke og gæst-
frie by, som 12 gange
om året i fire dage
huser deres arbejds-
plads - men over, at de
overhovedet skal til
Strasbourg.

”Til daglig” holder Parla-
mentet til i Bruxelles. I to
uger arbejder medlemmer-
ne i Bruxelles i deres re-
spektive fagudvalg, i den
tredje uge mødes de sam-
me sted i deres politiske
grupper, - og i den fjerde
drager de så til Strasbourg.

Det er ikke noget, Parla-
mentet har bestemt, - og
spurgte man medlemmer-
ne, ville man finde et stort
flertal for at droppe Stras-
bourg. Det er noget, rege-
ringerne i deres mangel på
sund fornuft har bestemt,
og det er noget, regeringer-
ne bør ændre. 

Hvorfor brokker med-
lemmerne af Europa-Parla-
mentet sig over at skulle til
Strasbourg?

Især fordi det koster EU
(læs: skatteborgerne) man-
ge penge - i runde tal an-
slået til 1,3 milliard kroner
om året, voksende til 1,5
milliarder efter udvidelsen,
hvortil kommer omkostnin-
gerne ved at leje og ”drive”
Parlamentsbygningen.

Men også fordi der er så
mange ulemper ved at rejse
frem og tilbage, for Stras-
bourg er ikke just noget
trafikknudepunkt i Euro-
pa. 

Og det er ikke bare et
problem for MEP’erne og
deres medhjælpere, for Par-
lamentets egen administra-
tion med tolke etc., men
også for alle de andre EU-
institutioner, repræsentan-
ter for Rådet og Kommis-
sionen, der drager med, for
de enkelte medlemslandes
EU-repræsentationer, der
også holder til i Bruxelles,

for NGO’erne, for medier-
ne etc. Tusindvis af menne-
sker drager til Strasbourg
12 gange om året. Med-
bringende papirer i tonsvis.

Strasbourg-sessionerne er
bekostelige for den eu-
ropæiske skatteyder og me-
get imod de folkevalgtes
ønsker om selv at be-
stemme, hvor de vil mø-
des. Der er medlemmer fra
det yderste Finland og fra
De kanariske Øer, der må
rejse hjemmefra dagen før
sessionerne begynder, og
der er medlemmer fra
Grækenland, England og
Irland, der kan berette om
både 8 og 10 timers rejse
som normen for at nå frem. 

De danske medlemmer
er forholdsvis heldigt stil-
let, for der går et fly direkte
fra København til Stras-
bourg. Når det går, og når
det ikke er overbooket. Jeg
var med, da en lille gruppe
nordiske medlemmer i Kas-
trup fik at vide, at flyet var
aflyst, men vi i stedet kun-
ne få en billet København-
Berlin, en billet Berlin-Mün-
chen og en billet München-
Strasbourg. Jeg har siden
taget til Strasbourg med fly
og bus via Bruxelles, via
Amsterdam, via Basel, via
Stuttgart, via Frankfurt og
via Paris, jeg har taget natto-
get fra København søndag
aften og jeg har kørt derned i
bil. Nej, Strasbourg er ikke
noget europæisk trafikknu-
depunkt.

Medlemmerne brokker
sig, - og jeg har i årenes løb
skrevet under på fire eller
fem udtalelser om, at Par-
lamentet selv vil bestem-
me, hvor det vil arbejde.
Vel vidende, at det kun har
været tomme demonstrati-
oner, for det er som sagt
regeringerne, der, med en

Tilpasning
til nutidens
virkelighed

protokol til traktaterne, har
truffet beslutningen om, at
Strasbourg skal være Par-
lamentets hjemsted.

Nu er så muligheden der:
Regeringskonferencen kan
skrive i den nye forfat-
ningstraktat, at Parlamentet
selv skal bestemme, hvor
dets hjemsted er. Det kun-
ne Konventet have gjort,
men man afstod, dels fordi
man på forhånd vidste, at
det ville franskmændene
aldrig gå med til, og at man
derfor ikke kunne opnå
konsensus, dels fordi det er
regeringernes opgave at for-
handle det emne på plads.

I Bruxelles har medlem-
merne alle faciliteter, og
hertil nærhed til de øvrige
EU-institutioner, der også
er baseret i Bruxelles.
Strasbourg - på grænsen
mellem Tyskland og Frank-
rig - har en rolle som sym-
bol på efterkrigstidens for-
soning, men den rolle kan
ikke være afhængig af, at
Europa-Parlamentet holder

Oles Klumme

12 møder à 4 dage om året
der. De øvrige 317 dage
står huset tomt ...

Og hvad så med det flot-
te bygningsværk? Det kun-
ne blive et fremragende
hjemsted for et europæisk
universitet. Medlemmernes
kontorer, der alle har til-
hørende toilet og bruseka-
bine, kunne let omdannes
til kollegieværelser for de
studerende, der er enestå-
ende mødelokaler og -faci-
liteter - til forelæsninger
kan der være op til 700 til-
hørere, og alle kan tale fra
deres pladser - der er tolke-
faciliteter, der er kantiner
og der er alle ønskelige
teknologiske installationer
såsom internt tv og kabel-
tv, internet-adgang fra alle
kontorer etc.

Netop Strasbourg kunne
blive stedet, hvor unge fik
den historiske baggrund for
det europæiske samarbejde
og hvor de kunne studere
samarbejdets videre udvik-
ling.

Islam mod Vesten?
Torsdag den 25. september kl. 19.30 – 21.30 på Christiansborg 

Historikeren og Islam-eksperten Lars Hedegaard, kendt fra bl.a.
Berlingske Tidendes GroftSagt, vil fortælle om ”Islam mod Vesten”.
Lars Hedegaard maner til eftertanke i relation til den muslimske
verden og giver sit bud på mulige fremtidsscenarier. Vi forventer en
livlig debat med udgangspunkt i Lars Hedegaards oplæg.

Tilmelding senest mandag den 22. september kl. 12 til Rune Kjeldsen, ved e-mail på
vrukj@ft.dk eller tlf.: 3337 5487 med oplysning om navn, adresse og telefonnummer.

Lars Hedegaard

MØD

Eyvind Vesselbo, MF(V),
formand for Folketingets miljøudvalg

onsdag den 1. oktober kl. 19.30

på Frederik’s, Frederikssundsvej 146 B (nær Brønshøj Torv).

Aftenens tema er ”Emner der optager os i dag”,
fremtidens miljøpolitik, integrationspolitik samt andre

aktuelle emner, og efterfølgende debat.
Der er fri entré og alle er velkomne.

Læs mere på www.vanlose-bronshoj.venstre.org
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Regeringen præsentere-
de lidt hovedkulds næste
års finanslov, da det
viste sig, at ikke engang
finansudvalgets medlem-
mer kunne finde ud af at
respektere en fortrolig-
hedsklausul. Men selv
om præsentationen blev
lidt hektisk, så ligger
indholdet i finansloven i
direkte forlængelse af
de 2 finanslove, vi allere-
de har fået vedtaget.

En målrettet og ansvarlig finanslov

Vi fortsætter arbejdet med
at luge ud i tilskudsordnin-
ger for at forbedre de gene-
relle rammevilkår både for
erhvervslivet og for de sva-
geste grupper i samfundet.
Det giver naturligvis altid
larm og ballade hos de per-
soner, som mister deres til-
skud, men vi mener, at det
er vigtigere at sikre gode
rammer end at yde direkte
tilskud. F.eks. omlægger vi
landbrugets konsulent- og
vikarstøtte til lavere skat på
landbrugsjorden.

Finansloven gennemfører
de skattelettelser, som vi af-
talt med Dansk Folkeparti i
foråret, samtidig fastholder
skattestoppet og grænsehan-
delspakken sænker afgifter-
ne på bl.a. spiritus. Det giver
en samlet skattelettelse for

borgerne på over 8 mia. kr.
eller knap kr. 3.000,- pr.
familie. Det vil give en mar-
kant vækst i det private for-
brug til næste år, og det vil
uden tvivl kunne mærkes på

beskæftigelsen og ledighe-
den. Det er vor vurdering, at
finansloven vil skabe 10.000
nye jobs, hvor af under 1/3
kommer i den offentlige
sektor.

Af Kristian Jensen, MF (V), finanspolitisk ordfører

En reduktion af LEX-EU
Af Ellen Trane Nørby, kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre i Københavns Amt og
præsident for LYMEC, den liberale ungdomsorganisation i Europa

Et rimeligt
dagpengesystem
Vi lægger i finansloven op
til at fjerne nogle af de hjør-
ner i dagpengesystemet, som
virker uhensigtsmæssigt, og
som belønner en adfærd, som
ingen kan være tilfredse med.

Det er f.eks., når det er
muligt for en arbejdsgiver
og en lønmodtager at udbe-
tale optjent overarbejde som
bonus eller gratiale, og der-
med sikre lønmodtageren
dagpenge som han/hun ikke
var berettiget til, hvis over-
arbejdet var blevet udbetalt
på normalt vis.

Det er f.eks., når højtløn-
nede har mulighed for at
arbejde på deltid og få sup-
plerede op med dagpenge,
således at det er muligt at få
staten til at understøtte del-
tidsarbejde for f.eks. IT-kon-
sulenter.

Når vi her efterfølgende
hører de mange kritiske

røster fra fagbevægelse og
opposition, så kan man
næsten tro, at de ikke ønsker
at se på de konkrete proble-
mer, men alene forholde sig
til deres egne skræmmebil-
leder af regeringens forslag.
Ikke desto mindre ligger vor
tanker på dette område i klar
forlængelse af de forslag om
at sætte loft over kontant-
hjælpen, som blev vedtaget
med et bredt flertal i sidste
års finanslov.

Nu kommer de spænden-
de uger, hvor vi forsøger at
inddrage flest mulige af par-
tierne på Christiansborg i
store eller mindre forlig på
dele af finansloven. Erfarin-
gen fra de 2 første finanslo-
ve siger, at vi naturligvis
ikke kan regne med at vore
forslag går 100% urørt igen-
nem, men at de store linier
bliver holdt, og at vi når en
aftale, som holder fast i den
økonomisk ansvarlige linie.

Dansk skattepolitik
- tværpolitisk duel og debat

med

PETER CHRISTENSEN
skattepolitisk ordfører for Venstre

JENS PETER VERNERSEN
skattepolitisk ordfører for Socialdemokraterne

Mandag d. 6. oktober 2003 kl. 19.30-22.00
i Medborgerhuset på Nørre Allé 7, Nørrebro

Efter oplæg ved partiernes skattepolitiske ordførere åbnes for spørgsmål
fra salen.  Øl, vand, kaffe og te kan købes i pausen, og der serveres lidt tørt dertil.

Debat om skat
Torsdag den 25. september kl. 19.30

på Restaurant Allegade 10 på Frederiksberg

Møde med Skatteekspert Preben Bertelsen, bl.a kendt fra TV
som Tipstjenestens rådgiver til lottomillionærer.

Preben Bertelsen giver indlæg om:
- Skattestoppet
- Skattereform eller hvad?
- Forenklinger af skattesystemet
- Pension, investering

Der lægges op til en bred diskussion om skatten.

Arrangør: Venstre i København og på Frederiksberg

Jeg var med den 28.
februar 2002, da Kon-
ventet trådte sammen.
Som observatør til
konventet har jeg lø-
bende fulgt arbejdet.
Selv om processen har
været både lang, træt-
tende og til tider dybt
frustrerende, så må jeg

indrømme, at jeg her
1.812 taler senere, sy-
nes at det har været
arbejdet værd.

Mange punkter kunne man
have ønsket sig anderledes
og bedre. Sådan er EU.
Sådan er det også med kon-
ventet. Men 3 ting ved
konventets forslag, som jeg
finder ganske fremragende,
er styrkelsen af nærheds-
princippet, parlamentet og
rammerne for samarbejdet.

For at tage det sidste
først, så lægger udkastet op
til en sammenskrivning af
traktaterne. En reduktion
af antallet af beslutnings-

procedurer. Mere klarhed
over hvem, der har kompe-
tence på hvilke områder.
LEX-EU kan forenkles,
når man ikke længere skal
forholde sig til søjler,
direktiver og forordninger.
Rammerne styrkes også
ved, at EU i fremtiden får
en udenrigsminister og an-
ses som juridisk person,
der kan underskrive ek-
sempelvis internationale af-
taler på vegne af alle med-
lemstater.

Nærhedsprincippet har
længe været et mantra for
os EU positive partier, men
desværre har det ofte mang-
let reel handling og respekt.

Med forfatningsforslaget for-
pligtes de nationale parla-
menter til at forholde sig til
EU. De får i højere grad
mulighed for at deltage i
processen, kommentere på
EU's arbejdsprogram og
får mulighed for at bremse
initiativer, hvis de mener
det strider mod nærheds-
princippet. EU er inden-
rigspolitik. Tidligere har
køen ved håndvasken væ-
ret lang, når EU-lovgivning
har været for detaljeret. Nu
er det op til Folketings-
medlemmerne selv at tage
et ansvar.

Europa-Parlamentet får
langt mere medbestemmel-

se. Det vil efter min me-
ning styrke demokratiet og
åbne op for en reel check
and balance i EU. Parla-
mentet kan i langt højere
grad konfrontere Kommis-
sionen med sine holdnin-
ger. Styrkelsen omhandler
også budgettet, hvilket
betyder at politiske beslut-
ninger i fremtiden skal
foregå i overensstemmelse
med det givne budget. Bud-
getkompetencen bør dog
udvides yderligere, så mi-
nisterrådet tvinges til at
opgive den studehandel der
foregår på struktur og land-
brugsområdet, når visse
lande sig tilfredsstilles.

Inden vi kommer så langt
skal stats- og regeringsche-
ferne forhandle det endeli-
ge udkast på plads. Af
respekt for den åbne og
demokratiske proces som
konventet har været, bør
man forholde sig til udka-
stet, som det foreligger og
ikke åbne op for politisk
rivegilde a-la Amsterdam
og Nice topmøderne. Hvis
konventets forslag vedta-
ges, vil ikke bare EU stå
styrket, det vil vi som bor-
gere også. Forslaget ce-
menterer vore rettigheder,
reducerer LEX-EU og sæt-
ter klare grænser for poli-
tik.



Af Mogens Vad, kandidat til Europa-Parlamentet (V)

Flere EU-medlemmer kræver nye spilleregler

Den kommende folkeaf-
stemning bliver en skæb-
nestund for vort lands
EU-medlemskab: Vil vi
deltage i et forpligten-
de europæisk samarbej-
de og få indflydelse på
tingene mod at afgive
noget suverænitet til
EU? Eller ender vi med
ligesom nordmændene,
at sætte os helt uden-
for indflydelse, mens vi
bevidstløst retter os

efter direktiverne fra
Bruxelles. Lad os håbe
danskerne indser, at mu-
lighederne er størst ved
at være med hele vej-
en, når der træffes be-
slutninger for Europa.

Siden Konventets traktat-
udkast blev præsenteret i
juni, er det blevet ivrigt
debatteret i pressen. De po-
litiske vande deler sig helt
som vanligt: Midten af
dansk politik minus Torben
Lund bakker op om forsla-
get, mens yderfløjene sky-
der det ned med helt for-
skellige begrundelser lige
fra, at EU er en socialistisk
union, til at EU arbejder for
en afskaffelse af national-
staten. Begge dele er natur-
ligvis det rene vrøvl. Det

velkendte skisma mellem
vælgernes og deres folke-
valgtes opfattelse af EU
ses med SF’s vægring ved
at indtage et standpunkt til
traktatforslaget. EU bliver
aldrig en folkesag her i lan-
det. Det ved denne rege-
ring godt, og derfor er det
yderst fornuftigt, at der
arbejdes for en så politisk
bred opbakning til det ende-
lige forslag som muligt. Så
må opgøret med forbehol-
dene komme siden, trods
oppositionens konstante for-
søg på at piske en stemning
op om dem. Nu ligger ud-
kastet til forfatningstraktat
på bordet, og snart går lan-
denes regeringer i gang med
at forhandle det hele på
plads. Vi skylder regeringen,
at den får noget arbejdsro.

Hvis man ønsker EU-
samarbejdet politisk succes,
så bør man være begejstret
for traktatforslaget.

Det er politisk velafba-
lanceret i forhold til store
og små medlemslande, og
forslaget sikrer, at EU’s be-
slutningsprocedurer kan
fungere i en ny ramme med
25 meget forskellige med-
lemslande.

Da Danmark i 1992 tog
fire forbehold for EU-sam-
arbejdet, var udvidelsen af
EU med de øst og central-
europæiske lande fremtids-
musik.

EU-parlamentet har læn-
ge været udskældt som ele-
fantkirkegård eller ”Mickey
Mouse-parlament”, som Mar-
garet Thatcher engang kald-
te det. Men ikke desto min-

dre er det hævet over en-
hver tvivl, at parlamentets
indflydelse – hvis traktat-
udkastet vedtages uændret
- øges ganske væsentligt.
På alle politikområder minus
skattepolitikken og uden-
rigspolitikken får parlamen-
tet nu medindflydelse. Hø-
rer man til dem, der som
jeg mener, at jo mere magt
parlamentet får – desto
mere styrkes demokratiet –
qua at folkets direkte valg-
te repræsentanter får lov at
ytre sig, behandle og stem-
me om lovene, ja, så bør
man stemme ja til traktaten.

Skal man vifte lidt med
Dannebrog i sammen hæng
med traktatudkastet, så må
det være over at, det lykke-
des for Henning Christoph-
ersen at få sat skel mellem
de politikområder, som EU
og de nationale parlamen-
ter hver især skal tage sig
af. Det vil forhåbentlig

dæmme op for den kritik,
der kører på, at EU tilraner
sig mere og mere magt på
bekostning af de nationale
parlamenter. På samme må-
de kan man pege på, at der
i traktatudkastet nu findes
en udmeldelsesparagraf. Det
vil formentlig lukke mun-
den på den mere skingre
EU-kritik i dette land. 

Måske vil det også gå op
for nogle flere mennesker i
dette land, at europæisk
samarbejde ikke er en selv-
følge, men et i bund og
grund frivilligt forpligten-
de arbejdsfællesskab, som
vi har mere glæde af at
være med i end at stå uden-
for. Næste afstemning bliver
dermed (igen) en afstem-
ning om ja eller nej til EU.
Skal det lykkes, kræver
det, at vi alle – kandidater,
tillidsfolk og medlemmer
arbejder hårdt for sagen.

P A N E L D E B A T M Ø D E :

” EURO’ens fremtid
i Øresundsregionen ”

Fredag den 19. september 2003 kl. 19.30
”Havestuen” på Rødovregård, Kirkesvinget i Rødovre

- med kaffe & kage.

Venstre i Rødovre arrangerer sammen med Europa-
bevægelsen et brandaktuelt debatmøde lige efter
den svenske Euro-afstemning. I panelet sidder Olle
Schmidt, MEP for Folkpartiet, Ellen Trane Nørby,
EP-kandidat for Københavns Amt, samt en EURO-
skeptiker.

”Ellen i den varme stol”
mandag den 20. oktober kl. 19.30

Hollænderhallen, 1. sal, lokal 3+4, Halvej, Dragør. 
Alle er velkommen til mødet.

Ellen Trane Nørby er den nye EU-kandidat, som skal
løfte arven efter Bertel Haarder i Københavns Amt.

Kom og mød Ellen, når Venstre i Amagerkredsen
sætter hende i ”den varme stol”.

Den 23-årige Ellen er både ung og erfaren og har
allerede gjort EU-karriere. Hun er præsident i den

liberale ungdomsorganisation i Europa, LYMEC – en
sjælden position for en dansker. LYMEC  består af 65
liberale ungdomsorganisationer fra hele Europa og

har ca. 150.000 medlemmer.

EU - NU OG I FREMTIDEN
Onsdag den 5. november kl. 17.30 - 19.30 

i Landstingssalen på Christiansborg. 

Debatmøde med:
Karsten Madsen, Venstre i Københavns EU-kandidat.
Claus Larsen-Jensen, MF for Socialdemokraterne og

formand for Folketingets Europaudvalg.

Ordstyrer Hasse Ferrold, Formand for Europaudvalget, Venstre i
København.

KOM I GOD TID P.G.A. SIKKERHEDSCHECK I FOLKETINGET. 
INDCHEK MELLEM 16.45 - 17.15. Husk tilmelding.

Tilmelding senest den 24. oktober 2003
med navn og adresse til  Mikala Schøning Berg,

e-mail: mikala@mikala.dk eller mobil: 21 29 87 56.

Konventets udspil til
EUs ny forfatningstrak-
tat er glædeligt alene
ved sin blotte eksistens.
Det er lykkedes at ska-
be en ramme for nu 25
landes fremtidige euro-
pæiske samarbejde,som
ikke vil blive nævne-

værdigt - måske slet
ikke - ændret ved for-
handlingerne mellem
medlemslandene i okto-
ber. Konventets resul-
tat vil glide igennem.
Der er derfor gjort klar
til endelig vedtagelse
på topmødet i Rom i
december og under-
skrivelse på Europada-
gen 9. maj næste år.

På tre fronter vil samarbejdet
blive afgørende forbedret.
For det første vil det blive

præget af langt mere handle-
kraft. Et par eksempler:

En fast formand og mø-
deleder for Det europæiske
råd (dvs. topmødet) uanset
hvilket land der har for-
mandskabet, vil den per-
manente formand kunne er-
statte stop-go beslutninger
med en glidende beslut-
ningsproces. Det vil give
den kontiunitet, som EU of-
te har savnet.

Den kommende fælles
"udenrigsminister" vil kun-
ne give EU en fælles pro-
fil, i højere grad end nu

samordne udenrigspolitik-
ken og på Europas vegne
spille en rolle på verden-
scenen side om side med
USA i forsvar for demo-
krati, økonomisk frihed og
menneskerettigheder. 

Der kommer flere fler-
talsafstemninger. I sig selv
nødvendigt for EUs effek-
tivt. 

Den øgede beslutnings-
kraft og større evne til at
føre de fælles mål ud i vir-
keligheden vil øge de euro-
pæiske befolkningers re-
spekt for det europæiske

samarbejde. Mindre snak,
færre mystiske udspil og
mere fast styring vil blive
et generelt gode.

For det andet bliver ar-
bejdet bedre folkeligt for-
ankret. EU kommer til i en
række sammenhænge at få
et samspil med de enkelte
landes parlamenter. Det er
ganske enkelt nødvendigt
at sikre den folkelige for-
ankring. For mange er EU
fortsat synonymt med bil-
korteger, topmøder, ende-
løse forhandlinger og re-
striktioner for fiskere. Eu-
ropa skal ned i øjenhøjde.
Derfor er en rolle til med-
lemslandenes parlamenter
et absolut fremskridt.

For det tredje får parla-
mentet øget indflydelse og
myndighed. Jeg har fulgt
parlamentets arbejde siden
midt i 80`erne og i den
periode har EF-pakken,
Maastricht, Amsterdam og
nu "Rom II" lagt nye alen
til Europa-Parlamentets
kompetence. Fra at være en
diskussionsklub har man
fået direkte indflydelse på
EU-beslutninger og har so-
lide muligheder for at kig-

ge Europakommissionen i
kortene. Nu ser det ud til,
at Europa-Parlamentet bli-
ver endnu mere centralt
placeret. Det er den rigtige
vej at gå. 

EU og Europa spiller en
stadig større rolle i de
enkelte landes politiske de-
batter. Til det vil et styrket
parlament også kunne bi-
drage. For selv om vi selv-
følgelig har vor nationale
forankring - og mange også
en lokal eller regional
(sønderjyder, bornholmere,
vestjyder osv.) - vil en eu-
ropæisk identitet vokse
frem. Til at støtte denne
proces er det ny Europa
med sin øgede effektivitet,
åbenhed og gennemsigtig-
hed, med sit fokus på nær-
hedsprincip og folkelig for-
ankring og et styrket EU-
parlamentet vise sig langt
mere egnet end de rammer,
der har været tidligere.
Derfor alt i alt en god trak-
tat, som vi i Venstre ikke
bør have det fjerneste pro-
blem med at forsvare i den
debat, de næste ti måneder
må bringe.

Nøgleordet for EU
bliver handlekraft

Af Karsten Madsen, kandidat til Europaparlamentet
for Venstre i Ribe amt og Københavns Kommune
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…fortsat fra forsiden
Tak for ti ærlige teser!
Af Holger K. Nielsen
nemsnittet, og kun den
kraftige befolkningsvækst i
USA gjorde, at USA havde
endnu større vækst end
Danmark. Det er også det
rene vrøvl at betegne dan-
skerne som afhængige til-
skudsslaver – sådan som jeg
oplever det, er ikke mindst
ungdommen i dag mere
selvstændige end nogensin-
de før.

Bønderne får bistand!
Der er selvsagt undtagel-
ser. De engang så frie dan-
ske bønder er i dag slaver
af bistandshjælp i form af
landbrugsstøtte, der ydes
generøst til mennesker ved
godt helbred og i fuld be-
skæftigelse. Her kunne Ven-
stre passende starte opgøret
med skattebetalte tilskud
og afhængighed – skal vi
tage det som et godt tegn,
at Thor Gunnar Kofoed, land-
brugsordfører for Venstre
er blandt underskriverne?

Lad mig understrege, at
skatten er et problem – for
arbejdsløse, pensionister,
lavtlønnede og andre med
små indkomster. De har ik-
ke meget økonomisk frihed
i deres dagligdag, og det
kæmper SF for at lave om
på – blandt andet gennem
en rød skattereform efter
Robin Hood-princippet. 

Det er en helt anden tan-
kegang end den Pind & co.
giver udtryk for. Den første
tese siger, at ingen må be-
tale mere end halvdelen af
sin indkomst i skat. Det vil
kun være til gavn for den
bedst stillede del af befolk-
ningen. Ærligt talt, så be-
kymrer det mig ikke spor,
at folk med indkomster på
f.eks en halv million betaler
over halvdelen af deres ind-
komst i skat. De har allige-
vel langt mere økonomisk

frihed end kassedamen og
førtidspensionisten. 

Når Pind & co. så tilmed
i tese to og tre skriver, at
skattelettelserne – til dem
med høje indkomster – er
vigtigere end at sikre en
ordentlig velfærd for alle,
ja så er banen kridtet op, og
forskellen til SF åbenlys.
Men igen vil jeg rose Pind
& co. for deres ærlige måde
at sige det på. Det står i klar
modsætning til regeringens
uærlige fremgangsmåde: 

Regeringens skattestop
og den stadig længere liste
over skattelettelser til de
mere velstillede vil på et
tidspunkt føre til, at penge-
ne fosser ud af statskassen,
og der at bliver behov for
ganske dramatiske indgreb.
Også forårets skattereform
var underfinansieret med
mange milliarder kroner.
Ganske vist har finansmi-
nisteren fremlagt et regne-
stykke, der på papiret viser,
at tingene hænger sammen,
hvis beskæftigelsen udvik-
ler sig over al forventning,
men papir er jo taknemme-
ligt, og indtil videre står re-
geringen for det modsatte
af stigende beskæftigelse -
nemlig stigende arbejds-
løshed. 

Når regningen så engang
skal betales, så vil Venstre
sige, at skattestoppet er hel-
ligt, og derfor skal der skæ-
res i dagpenge, efterløn,
hjemmehjælp, børnepas-
ning, og hvad man nu
ellers finder på. Vi har set i
Californien, hvor dramati-
ske konsekvenser et rigidt
loft for skatteudskrivningen
kan få efter en årrække!
Det samme vil ske i Dan-
mark, hvis skattestoppet år
efter år får lov at udhule
finansieringen af vores
velfærd. Tak til Pind & co.

for så præcist at fortælle
os, hvor regeringens politik
fører hen i sin logiske kon-
sekvens!

Frit valg?
De ti teser fremhæver be-
tydningen af frit valg frem
for offentlige monopoler.
Her er det vigtigt at holde
fast i, at begrebet frit valg
bruges i flere forskellige
betydninger. At borgerne
kan vælge mellem sygehu-
se eller folkeskoler har vist
sig at fungere fornuftigt.
SF går også ind for frit valg
af hjemmehjælp – med kva-
litetskontrol – men hvor
galt det kan også kan gå,
viser den ordning, som re-
geringen har indført: Den er
fuldt med problemer, og
betyder at pengene bruges
på bureaukrati fremfor på
hjemmehjælp. 

Men der hvor SF for
alvor siger stop, er når Pind
& co. foreslår en sundheds-
sektor med frit valg f.eks i
konkurrerende sygekasser.
Nej, mener vi. Alle skal
have lige adgang til sund-
hed, og det indgår ikke i
mit frihedsbegreb at skulle
bruge en masse tid på at
læse farvestrålende bro-
churer og junkmail fra den
ene sygekasse efter den
anden. SF har konkrete for-
slag til et bedre og mere
effektivt sundhedsvæsen,
men vi tror ikke på, at det
sker ved at lade private
virksomheder konkurrere
om ”kunder”, der først
langt senere – når de har
været syge og måske er
døde – kan sige om de fik
en god service eller ej.

Der er et par af de ti
teser, som jeg synes, at der
er meget fornuft i. Den
niende tese om, at uddan-
nelse er bedre end passiv
forsørgelse er en god lede-
tråd. Desværre er regerin-
gen netop på dette punkt i
klar modstrid med de ti
teser: Den har jo skåret
kraftigt ned på uddannel-

sen - især af arbejdsløse.
Og tanken i tese fire om, at
den enkelte har et ansvar
for fællesskabet er rigtig –
et ansvar der efter min
mening både er økonomisk
i form af et skattesystem,
hvor de bredeste skuldre
bærer de største byrder, og
i form af et personligt
engagement. Om det an-
svar så er større eller min-
dre end fællesskabets an-

svar kan man filosofere
over. Jeg mener, at ansvaret
går begge veje. Men hvis
ikke  fællesskabet har et an-
svar overfor den enkelte, går
det galt. Mange falder gen-
nem sikkerhedsnettet – så-
dan som man mange har
gjort det i verdens rigeste
land, USA. Og når man
først er fattig og udstødt,
har man ikke meget frihed
tilbage. Men det er vist her,

at Søren Pind og mit fri-
hedsbegreb adskiller sig fra
hinanden. For SF er frihed
ikke ”nothing left to lose”.

Det er ærgerligt, at de ti
teser ikke kommer til af-
stemning i Venstre før efter
næste folketingsvalg. Men
Venstres spindoctorer har
ret: Det vil være alt for far-
ligt for Anders Fogh at
vedstå sig sit eget værdi-
grundlag.

Nytænkning i politik
Handelshøjskolen inviterer til dialogmøde: hvad vil moderne politik sige i dag?

Seminaret er et dialogmøde mellem forskere, politikere og politisk interesserede.

Tirsdag den 16. september 2003 kl. 19.00 til 22.30

Seminaret afholdes på Handelshøjskolen. Tre forskere vil komme med deres bud på, hvilke udfordringer udvik-
lingen af det moderne velfærdssamfund stiller til politik. Hvert enkelt oplæg, af ca. 35 – 45 minutters varighed,
vil blive efterfulgt af ca. en halv times diskussion.

Professor Sverre Raffensøe, Institut for Ledelse, Politik & Filosofi:
Velfærdssamfundets logik og dens konsekvenser for forståelsen af politik

Ole Thyssen, professor ved Institut for Ledelse, Politik & Filosofi:
Det moderne velfærdssamfunds behovsspiral

Niels Åkerstrøm Andersen, Forskningsprofessor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi:
Supervisionsstaten

Tilmelding senest fredag den 12. september, og gøres via e-mail til Anders la Cour, Institut for Ledelse, Politik og
Filosofi, e-mail: al.lpf@cbs.dk.
Seminaret afholdes på Handelshøjskolen Erhvervsøkonomiske fakultet på Frederiksberg, Solbjergplads 3,
Tuborg auditoriet (auditorium 202). Gebyret er 125 kr. som betales ved indgangen. 

Eventuelle spørgsmål fra Venstre-aktive kan rettes til medlem af Udviklingsudvalget for "Venstre i København"
Hasse Ferrold på tlf. 38 80 18 32.

Besøg Christiansborg ved
Folketingets åbning

v/ Rikke Hvilshøj (V),
formand for Folketingets
Erhvervsudvalg.

Tirsdag den 7. oktober 2003 kl. 18.30
er der rundvisning på Christiansborg, og fra

kl. 19.30 er der debat i Venstres gruppeværelse
Mødested: Forhallen, Christiansborg.

Under mødet serveres der kaffe m.m. 

Tilmeldings senest den 3. oktober 2003 til 
Dorte Hesselholt, telefon 22 99 64 32 eller mail:
dorte.hesselholt@mobilixnet.dk. 

Tilmeld gerne venner, familie og andre liberale!

Finansministeriet
blåstempler de ti teser
Finansministerens embeds-
mænd har regnet på kon-
sekvenserne af de ti teser.
Regnestykket viser, at re-
geringen kan opnå sit mål
om at øge arbejdsudbud-
det med 55-65.000 fuld-
tidsbeskæftigede. Samtidig
kan man sænke den høje-
ste marginalskat til 41,5
pct. og forbedre de offent-
lige finanser med 16 mia.
kr.

Baggrunden for regne-
stykket er et spørgsmål fra
den radikale skatteord-
fører Anders Samuelsen
til finansminister Thor
Pedersen. Samuelsen har
bedt om at få oplyst, hvad
der vil ske:

• hvis man holder det
offentlige forbrug kon-
stant (tese nr. 2)

• nøjes med at øge over-
førselsindkomsterne i
takt med inflationen
(tese nr. 3)

• og anvender det råderum,
man opnår, til gradvist at
nedsætte personskatten

Beregningen viser, at tese
nr. 2 og 3 vil medføre en
forbedring af de offentlige
finanser på 35 mia. kr.
Det modsvarer en fjernel-
se af top- og mellemskat-
ten samt en sænkelse af
bundskattesatsen med cir-
ka 2 pct.point. Dermed er
der skattelettelser til alle
indkomstgrupper. Den

højeste marginale skatte-
sats vil hermed blive 41,5
pct. Det er klart under
målsætningen om et mak-
simum på 50 pct. i ind-
komstskat (fortolkning af
tese nr. 1).

Det vil så igen have posi-
tive effekter på beskæfti-
gelsen og de offentlige
finanser. Finansministeri-
et skriver i deres svar, at
forslagene vil reducere
den strukturelle ledighed
og reducere tilgangen til
tidlig tilbagetrækning.
Effekten kan beregnes til
55-65.000 fuldtidsbeskæf-
tigede, heraf 20-25.000
flere i beskæftigelse.

MØD

Mads Øvlisen,
Bestyrelsesformand for Det kgl. Teater, 

tidligere direktør i Novo Nordisk

Tirsdag den 11. november kl. 19.00

Stengård Kirkes Multisal, Gammelmosevej 250 (indgang til højre for tårnet)
Alle er velkomne – Tag venner og bekendte med.

Arrangør: Venstre i Gladsaxe
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Hvordan forholder de ti
teser sig egentlig til
Venstres og regerin-
gens politik? 
Kan man sige, at de er
besværlige for Venstres
ledelse og for regerin-
gen med hensyn til ind-
holdet? Ville en vedta-
gelse af de ti teser tvin-
ge Anders Fogh Ras-
mussen til at gå af som
partiformand? Døm selv.

1. Ingen skal afstå mere
til det offentlige, end ved-
kommende har tilbage selv
Tese-magerne er en smule
uklare her. Man kunne
vælge at forstå tesen på to
forskellige måder. Enten
skal hver enkelte dansker
maksimalt betale 50 pct. i
indkomstskat. Eller også
skal "det personlige skat-
tetryk" - inklusive afgifter
m.m. - maksimalt være på
50 pct. for hver enkelt dan-
sker. Uanset hvordan man
vender og drejer denne
tese, er den ikke i modstrid
med regeringens politik.
Regeringen har blot meldt
ud, at skatten på arbejds-
indkomst skal sættes ned -
og har taget et første for-
sigtigt skridt med sin mini-
skattereform. Intet hindrer
regeringen i at sætte skat-
ten yderligere ned, såfremt
man kan skabe det fornød-
ne økonomiske råderum.

Det er hér, de næste teser
kommer ind i billedet.

2. Det er vigtigere, at
skatten falder, end at den
offentlige sektor vokser 
Tese-magerne mener, at der
skal skabes rum til skatte-
lettelser ved at fastfryse
den offentlige sektors stør-
relse. Den skal ikke skæres
ned. Den skal bare ikke
vokse yderligere. 

Regeringen har imidler-
tid både lagt op til, at den
offentlige sektor skal fort-
sætte med at vokse i løbet
af de kommende år - samti-
dig med at skatten skal fal-
de en smule. Ifølge Finans-
ministeriets prognoser fra
maj vil den danske offent-
lige sektor under VK-rege-
ringens første tre år (2002-
04) være vokset med 16.000
personer. I samme periode
vurderes den private sek-
tors størrelse at blive mind-
sket med 17.000 ansatte.
Alene i regeringens første
år voksede den offentlige
sektor med 10.000 perso-
ner. Det var ca. dobbelt så
meget, som Nyrup Ras-
mussens regering lagde op
til. 

Så jo, på dette punkt er
tese-magernes synspunkt
på kollisionskurs med re-
geringens. Men det er ikke
på kollisionskurs med Ven-
stres løfter under valgkam-
pen. Venstre lovede ikke, at
der samlet skulle ansættes
flere i den offentlige sek-
tor.

3. Det er vigtigere, at skat-
ten falder, end at overfør-
selsindkomsterne stiger
Tese-magerne mener, at
der skal skabes rum til
skattelettelser ved at hæve
satsen for kontanthjælp,
dagpenge, pension m.m.
lidt langsommere, end det
sker i dag. Satserne skal
ikke skæres ned. Kort sagt:

i stedet for at overførsels-
indkomsterne skal stige i
takt med lønningerne på
det private arbejdsmarked,
skal de stige i takt med
inflationen. 

Venstres politiske ord-
fører har afvist ideen som
"usympatisk". Men så er
det vel også usympatisk, at
man ikke automatisk øger
udgifterne til sygehuse, bør-
nehaver osv. På disse om-
råder er der tale om en ben-
hård prioritering. Hvorfor
skal overførselsindkomst-
erne ikke indgå i den prio-
ritering? Det er nok en af
grundene til, at Kommu-
nernes Landsforening har
meldt klart ud, at de vil ha-
ve stoppet den automatiske
stigning i overførselsind-
komsterne ud over inflatio-
nen. 

På dette punkt har Ven-
stre ikke afgivet løfter uner
valgkampen. Men af en el-
ler anden grund har Ven-
stres ledelse besluttet sig
for, at forslaget ikke bør
nyde fremme. Det ville el-
lers frigøre betydelige mil-
liardbeløb, som kunne bru-
ges på skattelettelser - ud-
en at tage noget fra nogen.

4. Det er vigtigere at fast-
holde den enkeltes ansvar
for fællesskabet end at la-
de fællesskabet overtage
ansvaret for den enkelte
Her kan man nøjes med at
citere tese-magernes egen
forklaring: "Tesen fastslår,
at social ansvarlighed er et
centralt begreb. Dog er det
som udgangspunkt indivi-
duelt funderet". Dermed kan
man vel mane alle rygter i
jorden om, at tese-magerne
er ligeglade med sociale
forhold. Og denne tese kan
umuligt stå i modsætning
til regeringens politik.

5. Det er vigtigere at op-
muntre til personlig op-
sparing og uafhængighed
end at tilbyde tilskud og
afhængighed 
Tese-magerne ønsker et op-
gør med tilskudssamfun-
det. Intet i Venstres hidtidi-
ge linie er på kollisions-
kurs med det. 

6. Det er vigtigere, at det
altid kan betale sig at ar-
bejde end at bevare of-
fentlig forsørgelse, der gør
arbejde formålsløst
Tese-magerne slår fast, at
det altid skal kunne betale
sig at arbejde - og at det of-
fentlige forsørgelsessystem
skal ændres i den udstræk-
ning, det fratager folk lys-
ten til at arbejde. Det er
Venstres ledelse kun til dels
villig til. Man har stået for
en række stramninger i
"hjørner" af kontanthjælps-
systemet. Men Venstres
ledelse har klart givet ud-
tryk for, at man ikke ville
ændre i satserne generelt.
Det gjorde man før valget -
og dermed ville ovennævn-
te tese give Venstre et for-
klaringsproblem. Men kun
på denne side af et folke-
tingsvalg.

7. Det er vigtigere at ska-
be frie valg ved, at folk
tjener deres egne penge
end ved, at det offentlige
først kræver penge ind og
dernæst skaber skattey-
derbetalte valg 
Tese-magerne mener, at lav
skat er vigtigere end "frit-

valgs-ordninger". På dette
område har Venstre næppe
en afklaret politik. Dermed
kan tesen ikke være et pro-
blem for Venstres ledelse.
Nogle Venstre-folk vil
givetvis mene, at høj skat
kombineret med frit-valgs-
ordninger skaber større
social omfordeling samti-
dig med, at det sikrer bor-
gerne nogle frihedsgrader. 

8. Det er vigtigere, at der
er offentlige frit valgs
ordninger end, at det of-
fentlige har monopol på,
hvordan en given ydelse
skal udformes 
Denne tese slår blot fast,
hvad Venstre længe har stået
for - nemlig at frit-valgs-
ordninger er bedre en of-
fentlige monopol-ordninger.
Det er nok den allermindst
kontroversielle tese.

9. Det er vigtigere, at det
offentlige sikrer dansker-
ne bedst mulige uddannel-
sestilbud end at det fore-
tager udbetalinger, der
fastholder det enkelte
menneske i passivitet 
Tese-magerne slår fast, at
det altid skal kunne betale
sig at uddanne sig - og at

”Fødevarepolitik, hvad vil vi?"
Mød og hør

Fødevareminister Mariann Fischer Boel

Mandag den 3. november kl. 19.30 præcis.
i Landstingssalen på Christiansborg.

Efterfølgende debat til kl. 21.30.

Tilmelding snarest og senest onsdag den 29. oktober 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. 

Du er velkommen til at også at tilmelde et potentielt Venstre medlem, som du
kender.

Folketingets Reception udleverer Adgangskort til de tilmeldte deltagere umiddel-
bart inden mødet - men kom i god tid for at undgå kø. 
Arrangør: Udviklingsudvalget. Evt. spørgsmål rettes til udvalgets formand,
Vagn Svendsen, tlf. 2330 1660.

Af Christopher Arzrouni

Ti besværlige teser?

Program:
17.25 Mødetidspunkt: Hovedindgangen foran

Nærum Amtsgymnasium, Nærum Hoved-
gade 30, 2850 Nærum 

17.30-19.30: Rundvisning på det nye gymnasium ved
rektor Preben Bruun

19.30-21.00 Debatoplæg om fremtidens ungdomsud-
dannelser, af Gitte Lillelund Bech, MF, og
efterfølgende debat. Under debatten vil
der være bespisning, med sandwiches
og øl/vand

Alle er velkommen til at deltage, og Venstre-medlem-
mer er velkomne til at tage ledsagere med.
Deltagelse i arrangementet koster 85 kr. som dækker
udgifter til bespisning og øl/vand.

Tilmelding senest den 3. oktober 2003 til:
Kim Johnsen, på kj@oersted.dtu.dk eller
pr. telefon 26 70 38 85 / 45 96 38 85 eller 

Kersi Porbunderwalla på kersi@mail.tele.dk eller
pr. telefon 45 88 08 25 / 21 21 06 16.

Har du nogle spørgsmål, så tøv ikke med at tage kon-
takt til en af ovenstående.  

”Fremtidens gymnasium”
Besøg på Nærum Amtsgymnasium og debattér
med Venstres uddannelsespolitiske ordfører:

GITTE LILLELUND BECH, MF
MANDAG DEN 20. OKTOBER KL. 17:30 - CA. 21:00

Solopgang eller solnedgang? Det afhænger af øjnene, der ser. Tese-forfatterne syn-
tes ikke at være i tvivl om, at de har set lyset.

det offentlige forsørgelses-
system skal ændres i den
udstrækning, det fratager
folk lysten til at søge
uddannelse. Det er Ven-
stres ledelse kun til dels
villig til. Bertel Haarder
har f.eks. foreslået at sætte
kontanthjælpen ned til SU-

niveau for unge under 25
år. Men Venstres ledelse
har klart givet udtryk for,
at man ikke ville ændre i
satserne generelt. Det gjor-
de man før valget - og der-
med ville ovennævnte tese
give Venstre et forkla-
ringsproblem. Men kun på
denne side af et folke-
tingsvalg.

10. Det er vigtigere, at det
offentlige sikrer dansker-
ne en sundhedssektor med
frie valg, konkurrence og
mennesket i centrum end
at bevare politisk styring,
monopol og stive syste-
mer 
Tese-magerne slår fast - i
en fodnote - at sundhed er
et delvist offentligt ansvar.
Men den slår også fast, at
man må gøre op med den
politiske styring af sund-
hedssektoren. Helbredelse
og øvrige sundhedsydelser
er som så meget andet en
vare, og noget sådant hand-
les bedst på et marked.
Denne tese ligger fint i for-
længelse af Venstres og re-
geringens tanker om at ind-
købe sundhedsydelser til
borgerne på private klinik-
ker og hospitaler.  
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…fortsat fra forsiden
Radikale Kulturpolitik...
Af Klaus Bondam 

te og meget meget andet -
sker et meget væsentligt
"menneskemøde"; enten med
en selv (altså en selverken-
delse) eller sammen med
andre (en fælles erkendel-
se). Erkendelsen kan handle
om livskvalitet, livsforståel-
se, livsforandring og ikke
mindst livsforbedring. Kunst
og kultur handler - med
andre ord - for os, om at
skabe nogle rammer der
kan gøre borgerne bedre i
stand til at indgå med kva-
litet og menneskelig kom-
petence i små og store fæl-
lesskaber.

Offentlig styring
af kulturlivet
For os radikale er det ind-
lysende at de offentlige
myndigheder spiller en
væsentlig rolle i kulturli-
vet. Det har "magthaverne"
altid gjort. I gamle dage

var det fyrsterne, konger-
ne, adelen og rigmændene
der holdt liv i kunsten og
kunstnerne. Hvis ikke de
havde gjort det, var vi ble-
vet snydt for mange store
kunstværker af Mozart,
Rembrandt, Beethoven m.m.
I dag er rigdommene hel-
digvis ikke længere kon-
centreret hos et mindretal
af befolkningen. Derfor
har "samfundet" overtaget
mange af disse opgaver.
Når dette er sagt, skal man
dog huske på, at der finde
en lang række fonde med
baggrund i erhvervslivet
som gavmildt støtter kun-
sten og kulturen. Men det
er en illusion, hvis man
tror, at fondsmidler og
sponsorstøtte alene kan
finansierer kunsten og kul-
turen. I sær ikke efter 11.
september, hvor mange af
erhvervslivets sponsorkro-
ner sidder langt bedre fast i
lommerne på dem. Bare
spørg en meget velrenom-
meret kulturbegivenhed
som Roskilde Festivalen.
Det går heller ikke at sige,
at kunst og kultur skal kun-
ne klare sig selv økono-
misk. Som jeg lige nævnte;
så har magthaverne altid
støttet kunsten. Vores
opgave i dag i et moderne
demokrati er at sikre dens
frihed. Tænk blot på hvor
uhyggelig såvel Nazitysk-
land som Sovjetunionens
kunst og kultur var. Det er

kun den meget meget
populære kunst og kultur,
der kan hvile økonomisk i
sig selv, og det er vigtigt at
sikre en undergrund eller
et vækstlag, der kan pleje
og udklække morgenda-
gens stjerner. Man skal
kunne kravle før man kan
gå. Og der kommer altså
ikke nødvendigvis særlig
mange betalende gæster
hvis ikke der er "stjerner"
med. Der skal skabes plads
i det offentlige kulturliv til
at en Iben Hjele, en Ulrich
Thomsen, en Mikael Kvi-
um, en Per Kirkeby, en
Lars von Trier, en Sanne
Salomonsen o.s.v. kan vok-
se sig store. Der kommer
også flere publikummer til
1. divisions kampene end
til Nørre Snedes miniput-
ters kampe. Så enkelt er
det!

Større
oplevelsesorienterede
kulturbegivenheder
I København gør der sig en
masse særlige ting gælden-
de. Vi er landets hovedstad.
På vej til at blive en væs-
entlig metropol i Nordeu-
ropa. Det forpligter. Ud-
over at mange af de større
nationale kulturinstitutio-
ner - af helt naturlige grun-
de - er placeret her, så skal
vi sørge for et varieret kul-
turtilbud til borgerne og
sikre, at der er noget at
opleve for de mange tilrej-

sende, der kommer til vores
by. Det sidstnævnte er
meget centralt for Det
Radikale Venstre på Kø-
benhavns Rådhus. Vi vil
gerne støtte større oplevel-
sesorienterede kulturbegi-
venheder såsom forskellige
festivaler; Filmfestivalen,
Kulturhavn, Images of Asia
o.s.v. Vi vil også gerne
arbejde for et vidt forgre-
net foreningsliv - og især
på idrætsområdet. Her er
faciliteterne i en meget
dårlig stand i København,
og vi vil hellere ofre penge
på den absolutte nødvendi-
ge vedligeholdelse end at
love nye store prestigepro-
jekter til vælgerne. På bib-
lioteksområdet ser vi ger-
ne, at de mange lokale bib-
liotekers rolle redefineres,
således at de kom-mer til at
spille en langt
stærkere rolle i
bydelsdemokrati-
et, og således at
de i øget grad
kommer til at fun-
gere som lokale
netværksskabende
samlingssteder.
Københavns Kom-
mune yder en sub-
stantiel støtte til
en rigtig lang ræk-
ke kultur- og kun-
stinstitutioner i by-
en. Dem er vi i det
radikale meget
stolte af at være
hovedf inancie-

ringskilde til. De er om
nogen med til at sikre, at vi
har et vidtfavnende, varie-
ret og væsentligt kulturbil-
lede og -liv i vores hoved-
stad der i sit udgangspunkt
emmer af kvalitet – hvad-
enten det er professionelle
eller amatører (amatør
betyder "at elske") der står
bag. Det fortjener byens
borgere og det fortjener
Danmark. 

Det Radikale Venstre har
med stor glæde noteret sig,
at langt de fleste på Rådhu-
set i dag godt kan se at
støtte til kunst og kultur
ikke er et spørgsmål om at
få "flødeskum på lagka-
gen", men derimod er en
vigtig investering i lokal og
regional vækst. Store og
små kulturelle begivenhe-
der i byen er nemlig med-

virkende til at trække yder-
ligere investeringer, borge-
re og turister til byen, der
fører indtjening og omsæt-
ning, arbejdspladser, øget
byggeri og et fremgangs-
rigt erhvervsliv med sig.
Det er der lavet målinger
på er sket efter bl.a. Kultur-
by '96 

I Det Radikale Venstre
ser vi også gerne at kunst-
og kulturpolitikken ikke
nødvendigvis sektortæn-
kes, men derimod ses i en
langt tættere sammenhæng
med bl.a. erhvervs-, under-
visnings-, integrations- og
socialpolitikken m.m. Ad
denne vej tror vi på, at der
kan skabes, hvad der
måske er aller væsentligst i
kunst- og kulturpolitikken;
en øget livskvalitet og de-
mokratisering.

…fortsat fra forsiden
Oplevelser er vejen...
Af Martin Geertsen

og mere end sekterisk ven-
streorienterede 68-flippere
som går rundt og nasser på
os andre. Kulturlivet er i
virkeligheden de oplevel-

ser, vi alle sammen får, når
vi går i teatret, i biografen,
på biblioteket, lytter til
musik o.s.v. Undersøgelser
viser, at vi danskere elsker
at komme ud og opleve
kvalitetskultur. Og jeg på-
står, det er en udvikling,
som er tiltagende. Vi knok-
ler mere og mere, men vi
vil også gerne underholdes
og aktiveres i fritiden. Og
vi vil ikke nøjes med lidt.
Vi vil have kvalitet, og det
koster altså kroner at få
oplevelser med talent og
kvalitet i. Det burde mar-
kedet kunne klare, kan
man så påstå. Heri er jeg
sådan set enig. Men ikke i

en situation, hvor mange af
os betaler op imod to-tred-
jedele af vores indkomst i
skat, og virksomhederne
kun i begrænset omfang er
belastet af høje lønudgifter
bl.a. som følge af de høje
personskatter. I denne
dagens virkelighed, hvor
hovedparten af samfundets
omsætning ligger i offent-
ligt regi, har den enkelte
borger ganske simpelt ikke
et tilstrækkeligt økonomisk
råderum til via egenbeta-
ling at kunne honorere sine
berettigede krav om en
aktiv og oplevelsesrig fritid.
Og hvis ikke vi skal henvi-
ses til utopiernes tumle-

plads, må vi nød-
vendigvis handle
ud fra den givne
virkelighed.

En offensiv op-
levelsespolitik skal
dog ikke føres i-
gennem gammel-
socialistiske me-
toder, hvor offent-
lige midler bevid-
stløst pumpes ud
til på forhånd fast-
lagte politiske for-
mål uden hensyn-
tagen til det omgi-
vende samfunds
ageren. Nej, den
offentlige satsning
bør indgå i et nøje
samspil med det
civile samfund og
den private sektor. 

Københavns po-
sition som oplevel-
sesby er i vid ud-
strækning blevet
skabt på privat initiativ.
Men kommunen har givet
sit bidrag til det samlede
billede af en åben og
attråværdig by med vide
rammer for udfoldelse bl.a.
gennem støtte til diverse
festivaler, havnebade, skøj-
tebaner, kunst i byens åbne
rum og meget, meget andet.
Det er imidlertid tvingende
nødvendigt, at vi forstår at
fastholde og især at udbyg-
ge dette billede af en ople-
velsesby. Udviklingen går
stærkt på dette felt rundt

omkring i vore nabolande.
Derfor er det vigtigt, at
Københavns Kommune ken-
der sin besøgelsestid og
investerer energi og res-
sourcer på idræts- kultur-
og fritidsområdet. Det kos-
ter naturligvis. Hvis vi
fremover ønsker at udbygge
København som oplevelses-
by med nye attraktive festi-
valer, sportsbegivenheder
og kulturinstitutioner, så
koster det endda rigtigt
mange penge. På verdens-
plan er kultur og underhold-

ning for længst blevet til
"big business", og skal man
tro Tor Nørretranders, vil
det om 100 år ikke være til
at kende forskel på kultur
og erhvervsliv. Et tættere
samspil mellem de to ver-
dener kan udløse en ny
samfundsmæssig dynamik.
En ny dynamik, hvor selv-
stændige, legende borgere
indgår i nye former for
identitetsfællesskaber gen-
nem alsidige? og fleksibelt
finansierede - kultur- og
idrætsoplevelser.

H. C. Andersen vender Københavns Rådhus ryggen. Mens bor-
gerrepræsentationen tale meget om at støtte kunsten, kniber
det i praksis med at finde penge til markering af 200-året for
verdens vel nok mest kendte dansker.
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Stram indvandringspolitik,
effektiv integrationspolitik

Elisabeth fra den sjæl-
landske provinsby hav-
de utvivlsomt forestil-
let sig et ganske andet
liv, end det kun fik,
efter at hun som 16-
årig blev forelsket i Ali.

Han var ikke bare smuk
men en stor mand i byen.
Han solgte narkotika og
drev desuden en indbrin-
gende central for hælervarer.
Han havde penge, street
power og respekt, og da Ali
fortalte Elisabeth, at ifølge
hans religion kunne man
ikke bare gå i seng med
hinanden, efterkom hun glad
Alis ønske om et islamisk
bryllup hos imamen rundt
om hjørnet. Men da Ali be-
gyndte at slå Elisabeth –
ligesom han bankede alle
sine andre "hustruer" – for-
langte hun at komme ud af
forholdet, men blev truet
med tæsk. Hun sidder nu
iført muslimsk tørklæde og
kikker ud ad vinduet og
venter på, at Ali skal kom-
me på besøg med ugers
mellemrum. 

Elisabeth er endnu ikke
fyldt 20, og hendes liv er
allerede forbi.

Indtil nu har den danske
"indvandrerdebat" – der i
virkeligheden er en debat
om (magt)forholdet mellem
muslimer og ikke-muslimer
– været præget af alvorlige
misforståelser, falske anta-
gelser og en massiv uviden-
hed, som islam- og Mellem-
øst-eksperterne ved univer-
siterne har gjort deres bed-
ste for at holde ved lige.
Alle undesøgelser af "inte-
grationen" foretaget ved
fine læreanstalter og insti-
tutioner skal rumme i hvert
fald to konklusioner: Visse
"indvanderergruppers" til-
syneladende problematiske
opførsel her i landet skyl-

Vesten og islam  
- uforenelige systemer

Af Lars Hedegaard, historiker og forfatter

des dårlige sociale forhold
(som danskerne er ansvar-
lige for) og har intet med
kultur eller religion at gøre.
Desuden skal der stå, at
den manglende integration
bunder i danskernes frem-
medhad og racisme. Derfor
bliver der ustandseligt rejst
krav om nye gigantiske og
hundedyre integrationspro-
jekter, der skal opdrage be-
folkningen til at se lyst på
befolkningsudskiftningen
fra kristent til muslimsk
flertal.

Selv siger partierne bag
de senestee 20 års kurs, at
de slet ikke havde til hen-
sigt at fremme nogen mas-
seindvandring – de ville
bare demonstrere godhed
over for folk med brun hud-
farve. De uoverskuelige
følger har partierne bag den
førte politik derfor intet
ansvar for. De mente nem-
lig, at der ville ske noget
andet, end hvad der faktisk
er sket. F.eks. mente Preben
Wilhjelm i 1980erne, at den
nye udlændingelov i alt vil-
le medføre 500 familiesam-
menføringer. 

Forklaringen på, at det
ikke gik så godt, som V, K,
S, R, SF osv. havde stillet i
udsigt, har indtil for ganske
nylig været danskernes
umoralske adfærd. Ingen
ekspert har endnu stillet
det ret indlysende spørgs-
mål, om muslimske immi-
granter overhovedet er kom-
met til landet i den hensigt
at lade sig integrere. Hvis
det ikke er tilfældet, kan
det måske forklare den
manglende integration.

I krigens hus
I vores bog "I krigens hus:
Islams kolonisering af
Vesten" påviser vi, at mus-
limer i Danmark og Vesten
ikke bliver integreret, fordi

det muslimske samfunds
herskende klasse – imamer-
ne, missionsselskaberne og
deres økonomiske bagmænd
– gør alt, hvad der står i
deres magt for at forhindre
integration. Muslimernes
politiske og ideologiske
herskere må for alt i verden
sikre, at der er apartheid
mellem muslimer og ikke-
muslimer. For bliver musli-
merne integreret i vestlige
forestillinger, vil de ikke
kunne tjene som kanonfø-
de for den islamiske magt-
overtagelse gennem hellig
krig og udvandring, der har
været en uadskillelig be-
standdel af imamernes ide-
ologi i over 1000 år.

Det er her, vores analyse
tager sit udgangspunkt. Der-
for bliver vores fremstil-
ling af islam og af kultur-
mødet meget anderledes,
end hvad de fleste har fået
præsenteret indtil nu: Da
mødet mellem Vesten og
islam først og fremmest er
et sammenstød mellem to
uforenelige politiske syste-
mer – demokratiet over for
et totalitært diktatur – vil
Danmarks og Europas frem-
tid i stigende grad blive
præget af en kamp – herun-
der voldelig kamp – om
magten over territoriet. I
muslimske enklaver og
ghettoer vil sharia-loven
gælde, mens de ikke-mus-
limske dele af landet for-
mentlig vil prøve at forsvare
de demokratiske rettigheder
og den vestlige kulturarv.

Som Elisabeths oplevel-
se med sharia (for det var
det, hun var udsat for)
bevidner, er kampen mel-
lem friheden og det totali-
tære diktatur allerede gået
ind. Den bliver dansk og
europæisk politiks domine-
rende tema i resten af dette
århundrede.              

Problemerne skal frem
i lyset, så de kan blive
løst!
Det massive og voksende
problem med dårligt inte-
grerede indvandrere og ef-

Af Bertel Haarder, integrationsminister

terkommere skal frem i
lyset. Ikke for at de skal
hænges ud, men for at pro-
blemet kan blive synligt, så
alle kan se nødvendighe-
den af indgreb. Uden en

effektiv indsats vil proble-
merne vokse dramatisk,
når ikke-vestlige indvan-
dreres andel af befolknin-
gen uanset stramningerne
fordobles over 50 år.

Repræsentanter for etniske
minoriteter skal spille en
nøglerolle i denne indsats.
Integrationsministeren vil
påny indkalde repræsen-
tanter for 1. og 2. generati-
onsindvandrere til daglig-
stuemøder, ligesom Bon-
nerups tænketank vil blive

inddraget i arbejdet med
løsninger. Oplægget til bed-
re integration fra maj må-
ned, de 114 punkter ("94
gulerødder, 20 pisk"), skal
straks udmøntes.

»Man tror, jeg er en idiot
når jeg siger det her. Men

jeg vil meget hellere i
fængsel. Hvis jeg havde få-
et en almindelig fængsels-
dom, havde jeg kun fået
fem-seks måneder. Nu fik
jeg to år i selskab med nog-
le pædagoger i stedet for -
og det er noget lort.«  Isam
i BT, 3. november 2002.

Problemer:
• De fleste udlændinge og efterkommere mellem 16 og 66 arbejder ikke - socialkontoret

er eneste kontakt til det danske samfund.

• 35 % af al kontanthjælp går til de 5 % af befolkningen, der er ikke-vestlige udlændin-

ge eller efterkommere.

• 76 % af alle ægtepar med børn, hvor begge er på langvarig kontanthjælp, er udlænd-

inge.
• Især kvinderne er kun sjældent til rådighed for arbejdsmarkedet, men modtager ydelser,

som om de er det.

• Indvandrere og efterkommere udgør 20-50 % af klienterne på en række af samfun-

dets behandlingsinstitutioner.

• Indvandrere og efterkommere er stærkt overrepræsenterede blandt kriminelle, især ung-

domskriminelle.

• Indvandrere og efterkommere udgør en tragisk stor del af alle tvangsfjernede, voldtægt-

sofre, kvinder på krisecentre osv.

• Familiesammenførtes børn klarer sig markant dårligere end andre. Forældrenes lave

erhvervsdeltagelse og uddannelsesniveau "smitter" kraftigt af på børnene.

• Blandt 25-64-årige indvandrere fra tredjelande har 12 % af mændene og 10 % af kvin-

derne fuldført en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse (blandt danske mænd

og kvinder er de tilsvarende tal hhv. 66 % og 62 %).

• Blandt 28-36 årige tyrkiske efterkommere har kun 26 % gennemført en uddannelse

(alle danskere: 68 %).

• Ifølge Rockwool Fondens beregninger vil 10.000 indvandrere fra ikke vestlige lande

gennem et helt liv i Danmark koste 15,4 milliarder.

• Den dårlige integration nærer fundamentalisme, kvindeundertrykkelse, kriminelle

subkulturer og ghettoer, hvor ingen tør komme.

Løsninger:
Der må gøres en kraftanstrengelse for, at det skal gå bedre for nyankomne og for 2. og 3. generation.
Danmark skal være et "inklusivt" samfund, hvor alle er med ved samfundets bord. Derfor ønsker Venstre,
at:
• Flygtninge skal fra dag ét lære dansk i kombination med alt forefaldende arbejde 37 timer pr. uge 
• Der skal arbejdes på at fremme resultataflønning af integrationsmedarbejdere.
• Overflødige boglige barrierer for adgangen til uddannelserne skal fjernes (social- og sundhedsuddan-

nelserne og visse erhvervsuddannelser mv.).• Rollemodeller skal sendes rundt i skolernes afgangsklasser for at få flere efterkommere til at søge
uddannelser, der er brug for.• Det skal koste de unge at sige nej til en uddannelse eller forsømme. At stille krav er at vise omsorg og
respekt.

• Der skal stilles krav til imamer, der vil have opholdstilladelse og vielsesret.• Der skal gøres op med konsekvensløsheden i alle dens former. Fornuftig adfærd skal belønnes. Dårlig
adfærd skal koste.

• Groft kriminelle skal straffes omgående, selv om de er under 15 år, så de forstår, at de har gjort noget,
samfundet ikke tolererer.• Forældreansvaret skal kunne udmøntes i konkrete pligter. Det skal koste at forsømme det.

• Samfundet skal reagere, når unge presses til arrangeret ægteskab. Undertrykkelse må aldrig undskyldes
med kultur. 

• Hvad der gælder for Fadime og Isam, skal også gælde for Berit og Benny. Også mange danskere træn-
ger til at blive integreret.
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foreninger

SÆRTILBUD til Venstreforeninger

Få egen hjemmeside med super nemt
redigeringssystem og Venstre-design

Kun 2.750,- (normalt 3.450,-) ex. moms. 

Pakken inkluderer redigeringssystem (CMS),
standard design, webhotel i et år, redelegering
eller oprettelse af domæne samt e-post adresser. 

Tilbuddet er gældende til 1. april med mindre
andet aftales! 

Ring og hør nærmere på 7021 6111 eller klik ind
på nedenstående link.

Læs mere på www.ec-1.dk/venstre

Den 1. maj i år oprette-
de en gruppe personer
med forskellig etnisk,
partipolitisk, religiøs
og faglig baggrund for-
eningen ”Forum for
Kvinders Retsstilling og
Integration”.

Blandt initiativtagerne var
udover undertegnede flere
Venstre-folk: Astrid Sø-
borg, næstformand i kreds

Ryvang (Østre Storkreds)
og Karin Nørgaard, social-
og arbejdsmarkedsordfører
i Kbh.kommune. 

Foreningen fik en fly-
vende start, ikke mindst
takket være en flot præsen-
tation i Berlingske Tidende
d. 23. april og blev fra star-
ten bakket op af bl.a. tidli-
gere indenrigsminister Ka-
ren Jespersen, SF’s for-
mand Holger K. Nielsen. 

Foreningens formål er
bl.a., at kvinder sikres
sammen frihedsrettigheder
som andre borgere og at
arbejde for at sikre, at reli-
gion og kultur ikke kræn-
ker kvinder - herunder
deres ret til liv og velfærd. 

Vi har været i TV Lorry,
TV-Avisen, TV Danmark
og 1. maj fik vi mulighed
for på DR1 at fortælle lidt
om foreningens formål.

Kvinder i krise
Krisecentre landet over kan
i dag fremlægge tal for, at

Kvinders retsstilling
og integration

der er en klar overrepræs-
entation af kvinder med
etnisk baggrund - både
familiesammenførte kvin-
der og unge etniske (dan-
ske) piger, som flygter fra
hjemmene, bl.a. i håb om
at undgå at blive arrangeret
ind i et ægteskab.

Familier og ”etniske kon-
sulenter” handler med de
unge pigers frihed: dels af
kulturelle årsager, økonomi-
ske hensyn, ligesom reli-
giøse autoriteter afskærer
dem bevidst fra at blive inte-
greret i det danske samfund

og dermed i at blive frie og
selvstændige individer.

De danske myndigheder
mangler - efter vores opfat-
telse - forudsætninger for at
yde disse kvinder hjælp i til-
strækkeligt omfang, hvilket
er en af årsagerne til, at vi
har stiftet vores forening.
Det er ganske enkelt en
skamplet på et demokratisk
retssamfund som det danske.

”Forum for Kvinders Rets-
stilling og Integration”, som
samarbejder med ”Human
Rights Service” i Norge
om fremadrettede aktivite-

ter, ønsker hermed at ud-
trykke sin støtte og opbak-
ning til regeringens hand-
lingsplan mod tvangsægte-
skaber. 

Foreningen håber at få
mulighed for høringsret og
kan bl.a. tilbyde erfaring
og ekspertise med hensyn
til bl.a. pardannelsesunder-
søgelser blandt etniske mi-
noriteter, tvangsægteskaber
og  rådgivning. 

Vi ønsker hermed Henri-
ette Kjær og Bertel Haarder
tillykke med de konstrukti-
ve tiltag. 

Negativ social arv

Der findes et gammelt
ordsprog på kinesisk
om den sociale arv: Dra-
ger avler drager,påfugle
avler påfugle, og rotters
unger graver huler.

Det er den mest grusomme
version af en uofficiel so-
cial arvelov, der ikke alene
sandsynliggør, men også på
forhånd bestemmer, at børn,

der er vokset op i belastede
hjem, overtager deres for-
ældres belastninger. Men
dette gamle ordsprog var
sagt i en tid og i et samfund
uden fri, lige og gratis ad-
gang til uddannelsessyste-
met.  

Ifølge OECD-sammen-
ligninger er Danmark det
land, der bruger flest penge
på grundskolen Men ande-
len af børn, der er ramt af
negativ social arv, er den
samme i dag som i 1970.
Der vil sige, at den danske
skole ikke er god til at nul-
stille den sociale arv. 

På trods af de mange
velfærds-politiske forsøg på
at udjævne forskelle og give
lige muligheder, er mange
børn begrænset i at udnytte

deres livs muligheder alene
på grund af deres opvækst.
Man ser det tydeligt hos de
etniske grupper i Danmark
– og i særdeleshed i de
større byer. 

PISA-undersøgelsen fra
2001 af de 15-16-åriges
læsestandpunkt taler sit
tydelige sprog om proble-
mernes omfang:
• Danmark ligger som nr.

17 ud af 31 lande for de
15-16-årige.

• Vi ligger som nr. 16 ud
af 25 lande for førstege-
nerationsindvandrere.

• Vi ligger som nr. 19 ud
af 21 lande for andenge-
nerationsindvandrere.

• 18 procent af de 15-16-
årige har ikke såkaldt
funktionelle læsefærdig-

heder, der kan klare krav
i forbindelse med ung-
doms- og erhvervsuddan-
nelser. Men ser man ale-
ne på tosprogede elever
er det hele 49 procent.

Nødvendigt
med bred indsats
Vi står over for en katastro-
fal udvikling, hvis vi ikke
får løst problemerne med
unge, uintegrerede indvan-
drere. Om 10 år vil der
være 3-4 gange så mange
af dem, idet 9 procent af de
0-4-årige i dag er andenge-
nerationsindvandrere. Der
påhviler uddannelsessystem
et kæmpeansvar for, hvor-
dan hverdagen ser ud i
Danmark, og ikke mindst i
København, om bare få år.

Venstre mener, det er
nødvendigt at sætte ind på
en række områder for at
løfte denne store opgave: 
• En tidligere indsats: 80

procent af alle tosproge-
de børn går i børnehave.
Resterende 20 procent får
tilbudt sprogstimulering 15
timer om ugen. Mor-barn
ordningerne og den ud-
videde mødreindsats skal
forsætte. Kontakt til de
svagest integrerede indvan-
drerfamilier skal styrkes.

• Efteruddannelse af lærere
i dansk som andetsprog,
så skolens faglærere er
bedre rustet til at hjælpe
de tosprogede til at nå
bedre resultater.

• Fordeling af de tosprogede
for at undgå etnisk overre-
præsentation, og justering
af skoledistrikter for at
sikre etnisk alsidighed, og
dermed sprogligt input fra
de étsprogede elever.

• Opkvalificering af to-
sprogede lærere.

• Skole- og forældresam-
arbejde.

• PPR, mønsterbrydning
og lektiecafeer skal for-
bygge frafald i skolerne.

• Erhvervsvejledning for
både forældre og elever.

• Fokus på tosprogede ele-
vers faglige præstationer,
en PISA-undersøgelse er
nødvendig for at afdæk-
ke problemets omfang og
dertil svarende løsninger
på området.

• Erhvervsvejledning i
sprogskoler for 1. gene-
ration indvandrere –
Venstre har sørget for, at
der af-sættes 1 mio. kr.
til dette formål.

• En så lav takst for vok-
sen undervisning som

muligt, så livslang læring
kan opnås – det skal ikke
være for sent at gå i gang
med en uddannelse.

Uddannelse er afgørende
Center for Vejledning i Kø-
benhavns Kommune har i
maj i år udarbejdet en rap-
port om tosprogede unge
på ungdomsuddannelserne.
Heri kan man læse, at an-
delen af pakistanske efter-
kommere, der på landsplan
søger en erhvervs-gymna-
sial uddannelse er højere
end andelen af danske
unge. I København er an-
delen af pakistanske unge
markant højere end ande-
len af danske. Grupperne
af pakistanske og danske
unge har laveste andele af
unge uden for ungdomsud-
dannelserne. Mange pakis-
tanske tosprogede placerer
sig endda bedre i PISA-
undersøgelser end deres
danske jævnaldrende. Hvad
er mon forklaringen på, at
nogle etniske grupper kla-
rer sig bedre end andre?

Svarene kan være man-
ge, men hovedårsagerne
kan findes i forhold til: 
• forældrenes uddannelses-

mæssige niveau,
• forældres tilknytning til

arbejdsmarkedet,
• og ikke mindst forældre-

nes bevidsthed om be-
tydningen af en uddan-
nelse i et samfund som
det danske.
At finde svaret på, hvor-

dan vi kan styrke denne
bevidsthed er en opgave,
som politikere ikke kan
klare alene. Men knivmord
på Nørrebro og uroligheder
i Århus viser, at vi heller
ikke kan lade stå til.

Af Jette Plesner Dali & Tariq Sundoo, hhv. formand og
næstformand i Forum for Kvinders Retsstilling og Integration 

Af Heidi Wang, medlem af Københavns Borgerrepræsentation, (V)
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Danmark er en videns-
baseret nation. Heri bør
erhvervspolitikken tage
sit udgangspunkt. Rege-
ringen har lanceret en
ny iværksætterpolitik,
der skal sætte fokus på
etablering af en selv-
stændighedskultur. Det
er godt, men iværksæt-
terpolitikken bør ses i
en langt bredere sam-
menhæng.

Iværksætterpolitikken bør
indgå i en strategi, hvor
forskning, uddannelse og
store private virksomheder
og offentlige organisatio-

ners behov for innovation
tænkes sammen. Innovati-
ve iværksættere kæmper
for overhovedet at overleve
- oftest forbliver de små,
hvis de da klarer de første
5 år. Vi har brug for en
strategi, der ændrer dette
billede.

Universiteterne uddanner
ekstremt dygtige kandidater
- både ingeniører, dataloger
og biologer. Selvsagt base-
ret på forskning. Til gen-
gæld er kommercialisering
af forskningen kun lykkes i
meget begrænset omfang.
Især når vi sammenligner
med den kraft, hvormed
innovation har sat gang i
nye virksomheder i USA og
den kraft, hvormed de vok-
ser sig store. Se blot på
virksomheder som Cisco og
Microsoft, som er globale

spillere i mammut størrelse
til trods for, at de er relativ
unge virksomheder. 

I vore store sygehuse for-
går der en betydelig forsk-
ning baseret på klinisk
praksis. Denne forskning
indgår derimod ikke i en
sammenhængende strategi.
I vore store virksomheder
afsættes ligeledes store be-
løb til forskning i nye inno-
vative produkter. Som of-
test sker det uden sammen-
hæng med de dristige i-
værksættere, der flokkes
omkring forskerparkerne og
i selvstændige miljøer.

Iværksættere skal udvikle
innovative produkter ud fra
en unik ide. Og de skal
have gang i afsætningen,
både nationalt og internati-
onalt. Det danske marked er
alt for lille til nicheproduk-

ter. Det er altså op ad bak-
ke. Det er dyrt og risikabelt.
Står man foran kunder i
USA giver det ikke ordrer
blot at henvise til kreativitet
og dygtighed. Men tænk,
hvis man kunne sige, at
produktet var udviklet i
samarbejde med et univer-
sitet, en stor kendt dansk
virksomhed og en stor of-
fentlig organisation. Og det
hele var dokumenteret i en
”casestory” med citater fra
alle aktører, som kunne ud-
leveres til mulige kundeem-
ner.

For at en sådan sammen-
hængende strategi skal vir-
ke i praksis, er det hele
fødekæden, der skal nytæn-
kes. Excellent forskning er
den basale forudsætning for,
at kommercialisering kan
finde sted. Den bør derfor

Sommerens debat har
desværre afsløret en
total mangel på re-
spekt, for den idédebat
der blev sat i værk tidli-
gere på året. En total
mangel på situations-
fornemmelse, når tilfæl-
dig gruppe af debat-
tører mener, at deres
idéer skal særbehandles
ved årets landsmøde.

Lad mig indledningsvis
fastslå, at der fortsat er højt
til loftet i partiet Venstre, og
alle gode kræfter skal arbej-
de for, at dette også er
tilfældet i fremtiden. Derfor
er det også rimeligt, at der
forventes gennemført en
række seriøse debatter på

rimelige vilkår og på betin-
gelser, der sikrer, at de frem-
komne forslag bare har en
rimelig chance for at have
lidt mening i fremtiden.

Det er vel ikke fremmed
for nogen, at gennemarbej-
dede idéer og tanker har en
rimelig stor chance for at
blive en del af vort kom-
mende principprogram.
For de fleste er det heller
ikke fremmed, at dette pro-
gram skal udarbejdes gen-
nem debatter indenfor vor
organisation, det er her tan-
ker skal stå sin prøve, det
er her kvaliteten af samme
vurderes, er de dårlige,
ryger de - er de gode, bli-
ver de vedtaget. Det er da
såre simpelt, men indrøm-
met, det kræver en vis por-
tion tålmodighed!!

Hvad gør man så, når
man finder sine egne idéer
så geniale at de ikke kan
vente??

Sommeren har givet sva-
ret!

Det er lang tid siden, vi
har set en større varmluft-
ballon, hvilket i sig selv er
årsagen til, at man valgte

den markedsføring, som vi
var vidne til. Til min store
skræk og rædsel må jeg
konstatere, at end ikke højt
placerede folk i partiet kun-
ne forudse, hvad de satte i
gang ved at kræve særbe-
handling af deres 10 pinde.

Politisk indeholder de en
række udsagn, som ingen
har en rimelig mulighed
for at forholde sig til, mest
af alt ligner det en række
forslag på linie med med-
vind på cykelstierne.

Det mest beklagelige ved
hele processen er, at såvel
Venstre, som vor formand,
nu har fået den etikette, at
man ikke kan acceptere
den frie debat i partiet. Det
var sikkert ikke det, Søren
Pind ønskede, da han sam-
lede sine disciple, derimod
var det ynkeligt at høre
hans sang, da han trak for-
slaget tilbage med ordene
“Når landets statsminister,
Venstre formand, reagere
som han gør, så maner det
til eftertanke”. 

Moralen må således væ-
re, at der tænkes lidt, før
der handles, så undgår man

En vidensbaseret strategi

Er der højt til loftet i et 
drivhus med agurker?

Af Bent Larsen (V), viceamtsborgmester, Københavns Amt

også at virke ynkelig, og
man kan koncentrere sig
om det væsentlige, nemlig
at bringe partiet videre -
også som regeringsparti. 
Vi venter fortsat på nyt-
året og dermed Struktur-
kommissionens rapport,
har allerede planlagt mø-
der, der kun har dette emne
på dagsordenen. I disse
dage kan man komme i
tvivl om det bliver nødven-
digt, eller om diverse løs-
ninger allerede inden nytår
er “faldet på plads”.

Velvidende, at politiske
diskussioner er vanskelige
at få struktur på, så er det
lidt frustrerende, at vi her i
eftersommeren skal lægge
øre til diverse udlægninger,
der siver ud fra Borgen.

Som jeg tidligere har gi-
vet udtryk for, så mangler
debatten absolut en vink-
ling i retning af spørgsmå-
let om, hvilken opgaver
fællesskabet i fremtiden
skal tage hånd om.

Det ligger jo allerede i
luften, at rapporten sikkert
ikke vil lægge op til tvangs-
sammenlægninger af kom-

Af Lars Stolshøj, amtsformand,Venstre i Københavns Amt

styrkes. Både på universite-
ter, i statslige institutioner
og på vore store sygehuse.  

Dernæst bør incitament
strukturen for forskere i alle
miljøer være til stede. Lov
om opfindelser er vedtaget i
Folketinget, men den prak-
tiske implementering mang-
ler, herunder massiv infor-
mation og holdnings bear-
bejdning for at ændre kultu-
ren i forskningsmiljøerne. 

Opfindelser skal
anvendes
Og så er det vigtigt at etab-
lere organisatoriske enhe-
der, der mestrer teknologi-
transfer, patenteringer og
kommerciel viden og erfa-
ring om anvendelse af nye
opfindelser inden for de
forskellige faglige områ-
der. Ellers vil det ikke være
muligt at etablere nye virk-
somheder eller formidle
licenssalg til eksisterende
virksomheder. Videnskabs-
ministeriet har taget initia-

tiv på området, men i en
størrelsesorden, der er helt
utilstrækkelig.

Derefter bør iværksætter-
miljøer etableres i tæt sam-
spil med forskningsmiljøer-
ne. Adgang til laboratorier,
avanceret udstyr og dialog
med forskere har både fag-
lige og økonomiske fordele
for nye iværksættere. Ja, det
kan være forudsætningen
for, at et projekt overhove-
det lykkes.   

I Danmark uddanner vi
som nævnt fremragende in-
geniører, dataloger og bio-
loger. Det ville være trist,
hvis denne vidensbaseret
arbejdskraft og deres inno-
vative ideer alene ender op
som en del af udenlandske
virksomheder.  

Derfor bør iværksætter-
politikken ses i en bredere
strategi, hvor også forsk-
ning, uddannelse og beho-
vet for innovation i privat
og offentlig virksomhed ind-
går.

muner og dermed får vore
kommuner en rimelig god
chance for at tilpasse sig,
dog uden at vide hvilken
kompetence der kræves at
en dansk kommune i frem-
tiden. Hvilken indflydelse
får de på sundhedsvæsenet
i fremtiden?

Er det kommunerne i
diverse samarbejder, eller
skal ansvaret nu placeres
hos ministeren?

Skal Lars Løkke mon
have det politiske ansvar
for samtlige sygehuse og
sociale institutioner i det
ganske land?

Den seneste udmelding
går nu på, at vi skal udskyde
kommunalvalgene i 2005
med et par år, således at
den fremtidige struktur i
praksis kan være på plads
til et valg i 2007. Det er fint
nok med mig, hvis for-
udsætninger er tilstede, men
i mine termer er det en
yderst bagvendt diskussion.

Please, lad os nu få de
reelle analyser på bordet,
lad os give dem en chance
for en bred debat inden
facit bliver smidt på bor-

det. Derved sikrer vi os en
struktur - både geografisk
og i fordelingen af opgaver
- der bygger på en bred
opbakning og dermed ska-
bes en fundament der ræk-
ke ind i fremtiden.

EP-valget 
Så vidt vides, så ligger det
fast, at vi skal vælge repræ-
sentanter til Parlamentet i
juni 2004.

Som bekendt har vor tid-
ligere kandidat Integrati-
onsminister Bertel Haarder
trukket sig, hvorfor vi i
maj valgte ny kandidat.

Ellen Trane Nørby, lever
til fulde op til den profil,
vi i amtsbestyrelsen tegne-
de, inden vi startede pro-
cessen. Vi ville en løsning,
der rakte langt ind i fremti-
den, en kandidat der ville
engagere sig fuldt ud i det-
te arbejde.

Som beskrevet andets
steds i taburetten, så kan vi
med rette være stolte over
Ellens kandidatur i Køben-
havns Amt, og vi ser med
fortrøstning frem til val-
get.
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2003

11. september Café-møde “De 10 teser”
Med Flemming Oppfeldt, MF (V) og Borgmester Søren Pind, (V)
Kl. 18-20 på Café Emil i Holte

16. september Dialogmøde om nytænkning i politik
Kl. 19.00 - 22.30 på Handelshøjskolen, Solbjerg Plads 3, Frederiksberg.
Tilmelding senest den 12. september. Se annoncen side 6.

19. september EURO's fremtid i Øresundsregionen med bl.a. Ellen Trane Nørby
Kl. 19.30 i "Havestuen" på Rødovergård, Kirkesvinget i Rødovre. Se annoncen side 5.

25. september Islam mod Vesten
Møde med Lars Hedegaard
Kl. 19.30-21.30 på Christiansborg.
Tilmelding senest 22. september. Se annonce side 3.

25. september Debat om skat med skatteekspert Preben Bertelsen
Kl. 19.30 på Restaurant Allégade 10 på Frederiksberg. Se annoncen side 4.

25. september Møde i Venstre i Københavns Amts Uddannelsesudvalg
Tariq Sundoo fortæller om Forum for Kvinders Retsstilling og Integration
Efterfulgt af debat om hvad der kan gøres på uddannelsesfronten - Herefter ordinært møde
Kl. 19.30 - 22.00 - Amtsgården i Glostrup, vær 308.
Gerne tilmelding til hhh@tdc-broadband.dk eller tlf. 3965 6465

1. oktober Møde med Ejvind Vesselbo, MF (V)
Kl. 19.30 på Frederik’s, Frederikssundvej 146 B. Se annonce side 3.

6. oktober Dansk skattepolitik med Peter Christensen(V) og Jens Peter Vernersen (S)
Kl. 19.30 - 22.00 i Medborgerhuset, Nørre Alle 7, Nørrebro. Se annoncen side 4.

7. oktober Besøg Christiansborg ved Folketingets åbning med Rikke Hvilshøj, MF (V)
Kl. 18.30 på Christiansborg. Tilmelding senest den 3. oktober. Se annoncen side 6.

9. oktober Møde om Folketingets åbningsdebat med Flemming Oppfeldt, MF (V)
Kl. 18.00 på Christiansborg. Tilmelding nødvendig senest 6. okt. Se annoncen side 2.

9. oktober Gule-ærter-møde med kirkeminister Tove Fergo
Kl. 18.30 på Jægersborg kasserne, Jægersborg Allé 150, i kantinen.
Tilmelding senest den 4. oktober 2003. Se annoncen side 2

20. oktober Ellen i den "varme stol" med Ellen Trane Nørby
Kl. 19.30 på Halvej i Dragør,  Hollænderhallen, 1. sal, lokale 3&4. Se annoncen side 5.

20. oktober Besøg på fremtidens gymnasium med Gitte Lillelund Bech, MF (V)
Kl. 17.30 - 21.00 på Nærums Amtsgymnasium, Nærum Hovedgade 30, Nærum.
Tilmelding senest den 3. oktober 2003. Se annoncen side 7.

22. oktober Møde i Venstre i Københavns Amts Uddannelsesudvalg
Kl. 19.30 - 22.00 - Amtsgården i Glostrup, vær 308
Gerne tilmelding hhh@tdc-broadband.dk eller tlf. 3965 6465

25. oktober Besøg Folketinget med Flemming Oppfeldt, MF (V)
Kl. 11.00 - 14.00 Rundvisning og spisning. Pris kr. 100. Tilmelding senest den 22. 
oktober til vfleo@ft.dk eller 33 37 45 50 efter princippet: Først til mølle.

28. oktober Studiekreds om Kina
Kl. 19.30 i Stengårds Kirke, konfirmandsalen. Se annoncen side 2.

30. oktober Deadline for taburetten nr. 5 - 2003
3. november Fødevarepolitik - hvad vil vi? Med fødevareminister Mariann Fischer Boel

Kl. 19.30 - 21.30 i Landstingssalen på Christiansborg.
Tilmelding senest den 29. oktober 2003. Se annoncen side 7.

5. november EU - nu og i fremtiden med Karsten Madsen og Claus Larsen-Jensen
Kl. 17.30 - 19.30 i Landstingssalen på Christionsborg
Tilmelding senest den 24. oktober. Se annoncen side 5.

8.-9. november Venstres Landsmøde i Herning
Se annoncen side 2.

11. november Møde med Mads Øvlisen 
Kl. 19.00, i Multisalen v/ Stengård Kirke.

24. november Møde i Venstre i Københavns Amts Uddannelsesudvalg
Kl. 19.30 - 22.00 - Amtsgården i Glostrup, vær. 309
Gerne tilmelding til hhh@tdc-broadband.dk eller tlf. 3965 6465

25. november taburetten nr. 5 udsendes fra Københavns Postcenter

Liberal folkehelt søges
Lad mig begynde med at slå
fast, at jeg ikke er vægelsin-
det; dette fænomen er aldrig
forekommet i mit parti – i
hvert fald ikke i min tid! Men
måske er det på sin plads
med en introduktion af skri-
benten: Jeg er en midaldren-
de dame (cand.pæd.), der er
partileder af et parti, som
spurter derudaf med stigende
vælgertilslutning i menings-
målingerne. I selvhøjtidelig-
hedens navn tager vi os selv
meget højtideligt i partiet, vi
(jeg) vælger altid den rigtige
vej til løsningen af samfun-
dets problemer, men det fak-
tum tager vi ikke så højtide-
ligt! Vi har altid - i modsæt-
ning til nye og gamle social-
demokratiske partier – for-
stået behovene hos den brede
masse i den danske befolk-
ning; råbene fra folkedybet
og Maren i kæret – er os me-
get på sinde. Derfor har det
givet anledning til stor fru-
stration hos mig, at vi ikke
kan finde en god statsmini-
sterkandidat, der er en vær-
dig modtager af vores parla-
mentariske støtte til fremme
af almenvellets behov i et tæt
tværparlamentarisk samar-
bejde. 

Sidste måneds to doku-
mentarprogrammer på DR1
viste med al tydelighed, at de
to primære kombetanter til
tronen ikke er kvalificerede
til jobbet bag glasdøren i
statsministeriet. Ingen tvivl

om, at tronbesidderen Foghs
effektive, tjekkede, revsende
stil er velbehagelig anskuel-
sesundervisning for de, der
på vej op af karrierestigen og
selv har en direktør i maven.
Men den form for kompeten-
ce accepteres altså ikke i min
hovedbestyrelse – vi vil have
dialog og almen menneskelig
forståelse på statsministerpo-
sten, hvor alle - også de kon-
servative - bliver hørt. Stats-
ministerens facon i ”Fogh
bag facaden” diskvalificerer
ham fra vor støtte, når han nu
heller ikke kan tage sig sam-
men til liberale reformer med
os i kontra-avantgardens par-
ti, understreger det blot yder-
ligere min pointe.

»Vi har haft problemer, vi
har haft uklarhed. Vi har
nogle gange handlet for sent
og for svagt i forhold til de
problemer, der rent faktisk
har været. Det er et fælles an-
svar for os alle sammen.« ud-
talte Mogens Lykketoft i
”Mogens og Magten”, men i
den tidligere regering var der
aldrig problemer, ikke uklar-
hed og den handlede ikke for
sent og for svagt i forhold til

problemerne. Jeg ved ikke,
hvor Mogens har fundet den-
ne nye visdom henne, men
denne leflen for magten klæ-
der ham ikke.

Derfor er der kun en
løsning tilbage på spørgsmå-
let om, hvor finder vi den li-
berale folkehelt, der kan lede
vejen for et forvildet dansk
folk: Med ydmyghed må jeg
påtage mig ansvaret som fol-
kehelt, når nu ikke andre er
værdige end mig til jobbet
bag statsministeriets glasdør.

Med venlig hilsen
Jeres folkehelt

taburetten tillader
undtagelsesvis en
KONTAKTANNONCE
Snart 60 årig dame søger
partner til hyggeligt parla-
mentarisk forhold, der på sigt
kan føre til en fast relation
med henblik på et veltømret
regeringsfælleskab, men be-
gyndende med uforpligtende
samarbejde om livets daglige
forhold. Jeg er for 2 år siden
kommet ud af et længereva-
rende forhold, der sluttede ret
brat og ufrivilligt. Nu er jeg
dog klar til at prøve lykken
igen med en ny partner, som
jeg kan regere lykkeligt sam-
men med. Det er vigtigt, at
du bakker mig 100% op i mi-
ne karrieremål, men så må du
til gengæld også gerne få vo-
res forholds udenrigsmini-
sterpost, da jeg er lidt af en
bly viol. 
- Henvendelse: Tlf. 3337 4747

Af Brokkeren


