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Velkommen til en helt ny udgave af taburetten, vort medlemsblad i

Københavns Amt. Vi håber I vil finde dette design mere overskueligt og

læsevenligt. Tak til redaktionen for deres ihærdige indsats i arbejdet for

at sikre dette resultat.

Nu er det så vort inderlige håb, at langt flere af vore medlemmer og for-

eninger vil anvende taburetten i den ånd, det er tænkt, nemlig som et

medie, der i optimalt omfang skal orientere på tværs af kommunegræn-

ser om de aktiviteter, der foregår, om de resultater der er opnået og ikke

mindst om kommende arrangementer.

Ligeledes er det vort håb, at alle medlemmer vil anvende dette magasin

når de har ris, ros eller gode idéer til det politiske arbejde. Send dit

læserbrev til redaktionen.

Øksnehallen dannede den 13. marts rammen for opstillingsmødet til EP-

valget den 13. juni 2004. Øksnehallens historie blev på mange måder

genoplivet, en forestilling der nødvendigvis ikke var år 2004 værdig, da

det mere handlede om studehandler og deraf følgende stemmekvæg.

Det skulle vise sig, at der ikke var plads eller interesse for at afsende et

positivt signal til vore medlemmer og vælgere, kun plads til at gøre som

vi “plejer”, godt og grundigt kørt igennem af vore jyske kolleger.

Derfor opfordrer jeg samtlige medlemmer af Venstre i Københavns Amt,

til at yde en ekstra indsats i vore bestræbelser for at få skabt mere

energi i Europa-Parlamentet, kombineret med ungdom, nemlig ved at

støtte vor kandidat Ellen Trane Nørby.

På gensyn til vor generalforsamling den 27. april.

Hjælp søges! Den 13. juni er der valg til Europa-Parlamentet. Der er det

tid til at markere, at Europa-Parlamentet er alt for vigtigt til at blive redu-

ceret til en parkeringsplads for tidligere ministre og andre personer, for

hvem Europa-Parlamentet er andet end et aktivt tilvalg. Jeg er klar til at

investere den krævede tid og det nødvendige engagement for at sikre,

at du har en aktiv stemme i Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet har siden dets oprettelse fået mere og mere kom-

petence, og med den nye forfatningstraktat vil Europa-Parlamentet blive

medlovgiver på alle områder. Det betyder, at Parlamentet reelt ligestilles

med ministerrådet i lovgivningsprocessen. Derfor er valget endnu vigti-

gere, end det tidligere har været. Ønsker vi, at det er JuniBevægelsens

Jens Peter Bonde, Folkebevægelsen mod EU’s Ole Krarup, den af

vælgerne kasserede Poul Nyrup eller xxx, der skal tale vores sag og for-

svare de liberale visioner for EU?

Jeg har aktivt valgt at beskæftige mig med Europæisk politik. Jeg ken-

der EU systemet. Jeg har nogle klare ideer og visioner for, hvilken ret-

ning jeg gerne så samarbejdet bevæge sig, og jeg har som præsident for

den 150.000 mand store liberale ungdomsorganisation i Europa, LYMEC

vist at jeg kan skabe resultater på tværs af Europas grænser. Men at

blive valgt til Europa-Parlamentet er ikke et one-woman show. Det er en

opgave, som jeg håber, at du som medlem af Venstre i Københavns amt

har lyst til at være med til at løfte. Så lad os kæmpe sammen i tiden frem

til den 13. juni.

AF LARS STOLSHØJ, AMTSFORMAND

Tid til forandring

AF ELLEN TRANE NØRBY, EP-KANDIDAT FOR VENSTRE I KØBENHAVNS AMT

Vi vinder
den 13. juni!
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Venstr e i Københavns Amt

Lars Stolshøj

Vildtbanestien 21, 4.tv.

2635 Ishøj

4373 3565
4063 1840

stolshoj@post.tele.dk

www.venstre-kbhamt.dk

Til alle medlemmer af Venstr e i Københavns Amt 26. marts 2004

Hermed indbydes til:
Ordinær generalforsamling

Tir sdag d. 27. apr il 2004

Kl. 19.00

Store Sal på Her lev Sygehus

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretning og drøftelse af organisationens forhold

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent til amtsorganisationen

7. Valg af formand

8. Valg af næstformand

9. Valg af kasserer

10. Valg af sekretær

11. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

12. Valg af to revisorer og to suppleanter

Uagtet den forventede strukturreform inden 2006, skal vi med henblik  på amtsrådsvalget vælge:

13. Opstillin g af én eller flere lister

14. Opstillin gsform og tidspunkt for opstillin gsmøder

15. Procedure for opstillin g og valg af kandidater

16. Udarbejdelse af handlingsprogram

17. Bemyndigelse til indgåelse af valgforbund

18. Kandidaterklæring

19. Evt.

I forlængelse af generalforsamlingen, vil der være politisk debat med statsminister Anders Fogh Rasmussen

og med gruppeformand i amtsrådet, viceborgmester Bent Larsen.

Møde- og stemmeret på amtsgeneralforsamlingen, har samtlige medlemmer af Venstres vælgerforeninger i

Københavns Amt, der kan dokumentere gyldigt medlemskab for 2004.

På bestyrelsens vegne og 

med venlig hilsen

Lars Stolshøj

Amtsformand

INDSTIK
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Et år med et klart forbedret aktivitetsniveau og resul-

tater, valg af ny kandidat til Europa-Parlamentet,

men også et år, hvor regeringen er kommet under

alvorligt pres i meningsmålingerne!!

Amtsbestyrelsen

Igen i år har vi haft masser af plads til politisk debat

i amtsbestyrelsen, hvilket primært har fundet sted i

samarbejde med såvel vore MF’ere som vore minis-

tre, og senest har vi haft oplæg og debat med borg-

mester Erik Fabrin omkring strukturkommissionens

rapport.

Fremmødet har ved alle møder været yderst tilfreds-

stillende.

Arrangementer

Der har været afholdt to større arrangementer i årets

løb.

Det første var opstillingsmødet for valg af ny kandi-

dat til EU-Parlamentet, en plads, der blev ledig efter

Bertel Haarders udnævnelse til minister.

Som nævnt ved vor generalforsamling sidste år har

såvel FU som bestyrelsen arbejdet aktivt for at finde

den rette kandidat for Venstre i Københavns Amt, så

det var en fornøjelse for os, at Ellen Trane Nørby blev

kåret ved et velbesøgt møde i Gladsaxe.

Traditionen tro afholdt vi atter i år et nytårsmøde

med statsminister Anders Fogh Rasmussen, denne

gang på Nærum Amtsgymnasium. Som tidligere blev

samtlige medlemmer indbudt og opfordret til at invi-

tere en gæst med til arrangementet, hvilket blev

udnyttet i samme omfang som sidste år. Vi var ca.

575 personer til stede, hvoraf de 150 var gæster. Et

yderst tilfredsstillende resultat og en garanti for, at vi

arrangerer et tilsvarende møde til næste år.

Politiske udvalg

De 19 politiske udvalg i amtet har igen i år været

yderst aktive. Dialogen imellem de respektive for-

mænd for landsudvalgene og ordførerne på

Christiansborg er blevet klart forbedret, men kan

altid blive endnu bedre.

Ikke alene skal disse udvalg være til inspiration for

vore folkevalgte, men samtidig bør de i større

omfang inddrages som lægfolk ved vurdering af poli-

tiske oplæg og lovforslag.

Der skal i den forbindelse lyde en kraftig opfordring

til alle vore medlemmer om at deltage i dette arbej-

de. Det er vigtigt, at vi sikrer at få så mange mening-

er, ideer og erfaringer som overhovedet muligt med i

dette arbejde. Alle har en opfattelse om ret og rime-

lighed - den har vi brug for i dette arbejde.

På det seneste har vi lavet en række nye tiltag, såle-

des at der arbejdes mere på tværs af de respektive

udvalgs primære interesseområder. Der er bl.a.

udarbejdet et oplæg omkring en letbanen langs Ring

3, og senest er der taget initiativ til at udfærdige et

oplæg om en liberal familiepolitik.

Interesseret?

Så meld dig til arbejdet.

Medlemstal

Vi må desværre konstatere, at der i det forløbne år

ikke har været særlig meget fokus på hvervekam-

pagner. Generelt har aktivitetsniveauet på dette

område været alt for lavt, et faktum, der absolut skal

ændres på i det kommende år.

Det nøjagtige medlemstal foreligger ikke ved deadli-

ne, men alt tyder på, at vi har fastholdt niveauet fra

2003.

Der skal derfor lyde en klar appel til samtlige kom-

muneforeningsformænd og kredsformænd om at

øge hverveaktiviteterne i 2004 for at stå så stærkt

som muligt i forbindelse med valgene i 2005.

Det hvervemagasin, der blev fremstillet sidste år, er

fortsat aktuelt og til rådighed.

Landsmødet

Landsmødet blev i 2003 afholdt i Herning, hvor det

igen lykkedes os at få  Henrik Bach Mortensen,

Gladsaxe, valgt til hovedbestyrelsen.

Det var samtidig et valg, der lærte os, at Venstre på

Øerne skal overveje risikoen for en meget stor stem-

mespredning.

Lørdag eftermiddag var afsat til debat om struktur-

kommissionens rapport, og køen var lang ved de 2

talerpulte. I køen fandt man primært byråds- og

amtsrådspolitikere, der ”frygtede” konsekvenserne

af kommissionens indstillinger.

For egen regning vil jeg tillade mig at nævne, at

debatten i ringe grad handlede om opgaveløsning og

kompetence, men næsten udelukkende om streger!!

Efterfølgende har debatten absolut taget en bedre

retning, men i skrivende stund har man endnu ikke

et konkret udspil om opgavefordelingen, og dermed

AF LARS STOLSHØJ, AMTSFORMAND

Et år med spændende aktiviteter og g
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gøres debatten ganske indholdsløs.

Uddannelse

Københavns Amt er fortsat aktiv i uddannelsessam-

arbejdet på øerne øst for Store Bælt – også kaldet

VUF.

I samarbejde med LOF er der i det forløbne år udbudt

en lang række kurser med et yderst ringe udbytte, et

forhold, vi under alle omstændigheder skal ændre på

i det kommende år for derved at sikre ikke kun gode

og kompetente organisationsfolk, men ikke mindst

kompetente kandidater til kommunalvalgene i

november 2005.

Vi skal derfor opfordre alle bestyrelser til at overveje,

på hvilke områder de pågældende kan styrkes, ikke

nødvendigvis for dermed at afholde et af de færdige

kurser, idet man ligeledes er velkommen til at anmo-

de om et kursus inden for et specifikt område.

Internt afholdt vi i vinterens løb et introkursus for

”Coming People” – et yderst velbesøgt kursus, der

senere vil blive fulgt op.

taburetten

Det redaktionelle samarbejde omkring medlemsbla-

de med Frederiksberg og Københavns Kommunes

”VenstrePosten” er også i 2003 forløbet yderst til-

fredsstillende. Samtlige udgaver er afleveret til dis-

tribution med stor præcision.

Allerede i efteråret 2003 valgte vi at ændre format,

hvilket du sikkert allerede har opdaget. Et mere

læsevenligt og tidssvarende design - med andre ord

noget, der skulle øge interessen for at læse de

mange glimrende artikler og samtidig modtage

information om de lokale aktiviteter.

God liberal politik, nemlig støtte med rimelighed, har

nu betydet, at portoen er steget til et niveau, der

giver anledning til overvejelser omkring, hvorledes vi

i fremtiden skal orientere vore medlemmer.

Det skal ikke herske tvivl om, at vi vil strække os

ganske langt for at sikre et optimalt informationsni-

veau over for amtets medlemmer, men måske i stør-

re udstrækning må søge en kombination af elektro-

nisk og trykt materiale.

Det bliver en af de første opgaver for den kommen-

de bestyrelse at tage stilling til.

Amtsrådsgruppen

Venstres gruppe på 8 medlemmer kæmper fortsat

en intensiv og brav kamp for at sikre indflydelse på

amtets mangeartede opgaver. I den forbindelse må

vi medgive amtsborgmesteren og hendes gruppe, at

man udviser stor lydhørhed over for gruppens for-

slag til løsning af opgaverne - tanker og ideer, der

dog pludselig kan dukke op som forslag fra konsti-

tueringsgruppen omkring amtsborgmesteren.

Det er betingelserne, men væsentligt er det, at så

meget af vor politik finder anvendelse i amtet.

Men at amtsrådet også kan samarbejde, bevises til

fulde af den psykiatriplan, der i starten af året blev

indgået aftale omkring, stærkt præget af Venstres

gruppe.

Det er ingen hemmelighed, at Københavns Amt

igennem mange år har præsteret en yderst ringe

indsats på netop dette område, hvorfor aftalen var af

essentiel betydning. At aftalen ligeledes var nødven-

dig, viser udviklingen i antallet af patienter, der er

steget med ca. 2.000 i forhold til 1996 og nu udgør

ca. 11.000 patienter om året.

Der er øget fokus på den enkelte patient og plads til

at tilpasse behandlingstilbud i overensstemmelse

med patientens behov.

Det indebærer bl.a., at socialpsykiatrien vil blive

styrket via et øget samarbejde imellem amtet og

kommunerne, at der tidligere i forløbet tilbydes en

indsats over for de pågældende borgere, men lige så

vigtigt er der øget indsats i behandlingspsykiatrien,

ligesom der er etableret et styrket samarbejde på

tværs af amtets institutioner inden for såvel

forskning som behandling.

Landspolitik

Respekten for regeringens markante start holdt langt

ind i 2003. Historien viser ellers, at en ny regering for

alvor taber terræn hos vælgerne ca. 12 mdr. efter sin

tiltræden, og det udløser oftest et forsøg fra medier-

nes side på at teste dens holdbarhed og styrke.

Den Venstre-ledede regering nåede næsten at holde

sin 2-års-fødselsdag, inden styrkeprøven indfandt

sig, men så skete det også med en næsten ukendt

styrke udløst af en lovændring omkring dagpengene,

en lovændring, der desværre havde en række

bivirkninger, man med rette kunne have forventet var

blevet forudset.

Pludselig vægtes det, regeringen har gennemført,

ikke længere i befolkningens bevidsthed, hvilket

selvfølgelig ikke kan komme som en overraskelse –

g gode resultater
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sidste uges sejr tæller ikke, det gør kun denne uges

kamp – men indrømmet: Det er lidt af en overras-

kelse, at Venstre her i januar-marts straffes så hårdt

i samtlige meningsmålinger. På den anden side så

kan det næsten kun gå frem hen over foråret og må

gerne nå tidligere højder i begyndelsen af juni 2004.

Dagpengesagen var ikke i sig selv årsagen til, at

nedgangen startede. Det var blot den berømte dråbe,

dråben, der for alvor startede et ”angreb” fra medi-

ernes side, hvilket ganske naturligt har en stærk

afsmittende effekt på vælgerbefolkningen. Men reelt

set var denne sag den eneste politiske sag i 2003,

der kan opfattes som en sag med et politisk neder-

lag. Ellers handlede det meget om mere eller mindre

objektive vurderinger af vore ministres adfærd!

Vi må aldrig undervurdere vælgernes bedømmelse af

vor indsats, men det kan godt knibe lidt med at tage

det helt så alvorligt, som man burde, når det mere

handler om kritik af Anders Fogh, fordi han i et ærligt

forsøg på åbenhed, frem for en lukket facade, ikke

anvender “rundkredspædagogik”, men derimod i

meget præcise vendinger styrede de interne drøf-

telser under formandskabet. Eller tag den kroniske

mistænkeliggørelse af vor kirkeminister, uden at en

eneste journalist har fundet interesse i at søge rele-

vante informationer om de mange positive tiltag,

Tove Fergo har skabt i kirkeministeriet.

En kritik af miljøministeren, fordi en skole, hvor han

tidligere har været ansat, gjorde sig fortjent til pro-

jektstøtte.

Listen er lang, og flere vil sikkert komme til, men

mon ikke alle ministre nu i det mindste tager deres

nattesøvn på rette adresse?

Vi må vel alle indrømme, at det ér sjovere at være

politisk aktiv, når ens parti fastholder sit niveau som

landets største, ligesom det er sjovere at være angri-

beren end den, der skal forklare og forsvare.

Det er dog vigtigt, at vi er bevidste om, at det er en

klar svaghed, hvis der ikke bakkes op om regering-

ens betingelser at arbejde under, og ikke forventer,

at vort principprogram uden videre gennemføres,

blot fordi vi sidder for bordenden.

Vort parti har p.t. forpligtet sig til at lede Danmark,

hvorfor vi har udstationeret 11 af vore bedste folk til

at varetage denne pligt, men det er på ingen måder

ensbetydende med, at udviklingen af vort politiske

program skal fastlåses, indtil de måtte være tilbage

igen. Venstre er fortsat en levende og selvstændig

mekanisme, og det er vor pligt at sikre en fortsat

positiv udvikling ved åben og konstruktiv indbyrdes

debat. Derved sikrer vi et stærkere fundament for at

kunne opnå ledelsen i flere af de kommende valgpe-

rioder.

Det kræver en forstærket indsats!!

Kommende år 

Ved opstillingsmødet den 13. marts i Øksnehallen

blev vor EP-kandidat Ellen Trane Nørby valgt som nr.

6 på Venstres liste.

Valget til EU-Parlamentet den 13. juni bliver en af

vore væsentligste opgaver i indeværende år, og vi

både håber og tror, at Ellen bliver et af Venstres med-

lemmer i den kommende 5-årige valgperiode – det

fortjener Venstre.

Det har været en stor fornøjelse at konstatere, hvor

godt Ellen er blevet modtaget over det ganske land,

og med en flot indsats fra hendes side, ikke mindst

støttet af fantastisk mange VU-medlemmer, tillader

vi os at have store forventninger.

I samme periode skal vi debattere en ny kommunal

struktur, en debat, der vil komme til at fylde fantas-

tisk meget ved de kommende møder og arrange-

menter. Det har været interessant at følge debatten,

der fra at handle om streger nu i langt højere grad er

blevet sporet ind på det væsentlige, nemlig hvorle-

des vi i fremtiden skal varetage opgaveløsningen.

Efter de nu afholdte generalforsamlinger i såvel

kommuneforeninger som i kredse skulle fundamen-

tet gerne være lagt for et kommende FV og ikke

mindst for de kommende opstillingsmøder rettet

mod kommunalvalget i november 2005. Vi må så

med spænding imødese, hvorledes vore kommuner

og vort amt ser ud til den tid.

Under alle omstændigheder giver de mange aktivite-

ter en masse muligheder for at få nye potentielle

medlemmer gjort aktive, og det er vort håb, at det

kommende år vil øge antallet i samtlige af vore for-

eninger.

God arbejdslyst til alle i håb om

og tro på nye fremgange.

Lars Stolshøj

amtsformand
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Da VK-regeringen kom til magten i 2001, var der flere i min bekendtskabskreds,

der for første gang i deres liv valgte at stemme på især Venstre. Motivationen var

en noget udefinerlig følelse af, at der var gået for meget administration og for lidt

vision i SR-regeringen. De var også begejstrede for statsministerens lancering af

en kulturkamp – for det de egentlig havde allermest lyst til, var nemlig politikere,

som turde sætte holdninger og værdier i spil – for eksempel hvordan man møder

udfordringer konstruktivt – og selv bidrage til løsninger.

Der er ingen af disse mennesker, der længere taler om deres drømme fra novem-

ber 2001. For kulturkampen blev den tilbageskuende kamp mod “de andre”:

Venstrefløjen fra 1970’erne, samarbejdspolitikken fra 2. verdenskrig og smags-

dommere. Egentlig tror jeg, at mange af dem godt kunne leve med disse sager –

hvis bare kulturkampen samtidig også havde en konstruktiv side. Den opgave har

VK ikke løst.

Selvom jeg ikke er Venstre-kvinde, vil jeg gerne give et par eksempler på en

værdig kulturkamp for partiet:

Fra bruger til borger kunne være en god start. For eksempel med inspiration i

socialkonservatismen med vægt på individuel ansvarlighed og en social kontrakt i

samfundet. Og med inspiration fra højskole-Venstres oplysningstraditioner og

andelsorganisering. Skal staten tage sig af mindre, så skal borgerne selv tage sig

af mere – vel at mærke dem, der kan. De, der har evnen, skal også påtage sig den

forpligtelse – uden automatisk at regne med staten. Så behøvede statsministeren

ikke at gemme den vigtige prioriteringsdiskussion om velfærdsstaten væk i en

kommission. Borgersind kan man ikke lovgive sig til – det kræver en kulturkamp.

En anden værdig kulturkamp kunne være at sætte moderne kundskaber på spid-

sen – i stedet for bare at sige mere naturvidenskab og flere historietimer i folke-

skolen. Mere faglighed er jo ikke bare flere timer. Det er fokus på kundskaber –

man kan ikke forstå noget uden at vide noget. Men det er også fokus på kompe-

tencer – man får ikke gavn af sin viden uden at kunne bruge den. Og så er det

fokus på kreativitet – man får ikke gavn af sin skolegang uden at kunne ændre sig

selv. Det er jo sådanne mennesker, som efterspørges både i erhvervslivet – og i

den offentlige sektor. Hvad er et borgerligt bud på det, uden det bare bliver en skole

fra gamle dage?

Så tag bare fat med fremtidens kulturkamp – hos jer selv og sammen med os andre.

Det er på mere end en måde blevet forår i Danmark.

I kampen for at få flere ledige i beskæftigelse har

regeringen handlet klogt ved valg af virkemidler. Med

den fremrykkede nedsættelse af skat på arbejdsind-

komst sender regeringen et stærkt liberalt signal.

Konkurrenceevnen i forhold til udlandet forbedres, og

allerede i år får den enkelte lønmodtager mere frihed

til at træffe egne valg.

Siden VK-regeringen indførte sit skattestop for over

850 dage siden, har tålmodige forventninger om

næste skridt, en mærkbar skattesænkning, været sat

på en hård prøve. Selv om skattestoppet uden tvivl

har forhindret skattestigninger, så er det næppe et

forhold, der i sig selv fremkalder glædesrus hos skat-

teyderne, når husholdningen fattes penge. Nu får vi

både en mærkbar skattesænkning og samtidig sus-

pension af tvungen opsparing. Og det på et tidspunkt,

hvor det spirende opsving kan understøtte lysten til

øget forbrug. God liberal politik og fornuftig timing.

Godt kan blive bedre
Senest efter Venstres EU-landsmøde kan det konsta-

teres, at Venstre og partiets EP-kandidater i dag har

et mere nuanceret syn på EU end for bare 5 år siden.

Hvor debatten tidligere i højere grad blev polariseret i

holdninger for og imod EU, kan man nu opleve et

positivt kritisk engagement i et vigtigt fælles projekt.

Det er blevet muligt at fremkomme med konstruktiv

kritik uden straks at blive kategoriseret som EU-mod-

stander. Og kritisk engagement er nu engang ikke

nogen dårlig forudsætning for at gøre noget godt

endnu bedre.

Manglende håndtering af selv relativt små problemer,

der irriterer vælgerne i årevis, er med til at gøre

EU fremmed – til et projekt for de andre. Erfa-

ringsmæssigt mobiliserer et valg til Europa-

Parlamentet kun omkring halvdelen af de stemmebe-

rettigede i Danmark, og vi ligger endda i den gode

ende, hvad angår valgdeltagelse. Det bør også give

stof til eftertanke hos vore Europæiske naboer. Det er

tid til forandring i Europa-Parlamentet, og forhåbent-

lig kan en håndfuld medlemmer fra Venstre gøre for-

skellen efter valget søndag den 13. juni 2004.

God
liberal politik

Kulturkamp for
jeres egen skyld
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AF CHRISTINE ANTORINI, STUDIEVÆRT, TIDL. MF

AF JENS FRIMAND

Foto: Les Kaner
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På tærsklen til
et nyt Europa

Onsdag den 28. april kl. 18.00-20.00
i Landstingssalen på Christiansborg

Offentlig debatmøde med følgende EP-kandidater:
Karsten Madsen (V), Gitte Seeberg (K),
Anders Samuelsen (RV), Hanne Dahl (Junibevægelsen)

Dirigent: Arne Ullum, BT chefredaktør 
Alle er velkomne. 
Tilmelding snarest og senest fredag den 23. april kl. 10.00
via e-mail til  venstre@jwn.dk eller post til Venstre, Postbox 90,
2740 Skovlunde, med oplysning om navn og adresse, samt
mødets navn og dato.
Folketingets reception udleverer adgangskort til de tilmeldte delta-
gere umiddelbart inden mødet, men kom i god tid for at undgå kø.

Medarrangører: Venstre i Københavns Europaudvalg og Udviklingsudvalg.
Evt. spørgsmål rettes til Hasse Ferrold, tlf. 3880 1832.

I dag rejser medlemmerne af Europa-Parlamentet mellem Bruxelles og Strasbourg.

Det er en ekstrem dårlig anvendelse af vores budgetter og økonomiske ressourcer.

Derfor vil jeg foreslå, at parlamentsbygningen i Strasbourg laves om til et europæ-

isk superuniversitet, hvor studerende fra alle lande kan tage en uddannelse. Et

andet superuniversitet kunne vi oprette her i Øresundsregionen. Fremtiden ligger i

at opbygge et vidensbaseret marked i EU.

I USA knytter de fleste kvantespring inden for forskning og innovation sig til de

forskningsmiljøer, som er tilknyttet universiteterne, rumforskningen og militær-

inustrien. Det bør vi lære af i EU. I den seneste internationale undersøgelse af ver-

dens universiteter sætter USA sig tungt på de 4 bedste placeringer. Ud af verdens

50 bedste universiteter ligger de 35 i USA. Derfor oplever vi i dag, at højtuddannet

arbejdskraft søger mod USA.

Skal vi imødegå den ten-

dens, så skal vi gøre det

attraktivt at blive.

EU’s forskningsbudget bør

sættes op med 33% til 23,5 millioner euro, der skal skabes en europæisk grund-

forskningsfond, oprettes en europæisk forskningspris, opbygges europæiske

superuniversiteter, og Erasmus-programmerne om udveksling af studerende skal

udvides. Alt dette skal vi gøre i fællesskab. Groft sagt kan man tage det fælles euro-

pæiske projekt med Mars-missionen som et udtryk for, at vi, når vi samarbejder i

EU, kan nå helt til Mars, hvorimod vi hver for sig end ikke kan nå til månen.

AF ELLEN TRANE NØRBY, EP-KANDIDAT FOR VENSTRE I KØBENHAVNS AMT

Sats helhjertet på fremtiden

For nylig kørte jeg gennem Skovlund for at dvæle et

øjeblik ved mine oldeforældres grav. Derefter gik

turen til Arnbjerg kirkegård, hvor mine bedsteforæl-

dres gravsten står. Mens jeg er på stedet, ringer jeg

til min 83-årige mor i Taastrup, og fortæller. I sådanne situationer kan man føle sine

rødder. Man ved, hvor man hører til. Som kosmopolit er man ikke rodløs.

Derfor er jeg optaget af at danske børn og unge – udover alle deres andre gode

kundskaber – skal have deres kulturarv med sig: sangskatten, Danmarkshistorien,

sproget og litteraturen. Det er en del af bagagen for danskerne, når vi træder ind

på tærsklen til Europa.

Takket være Erik Eriksen og Per Federspiels indsats for 40-50 år siden kan vi med

rette hævde fadderskab til det danske engagement i EU.

Det giver os stor troværdighed. Og det giver os et særligt ansvar for fortsat at styr-

ke vælgernes opbakning til det europæiske samarbejde.

Alene har vort lille land ikke en jordisk chance i en tid med globalisering. Vore

muligheder ligger i fællesskabet: den europæiske forskning, fælles udenrigspolitik,

verdenshistoriens stærkeste hjemmemarked, den fælles bekæmpelse af terror,

forurening og kriminalitet. Blot for at nævne nogle elementer, som ligger til grund

for vort positive syn på europæisk samarbejde.

Og til vore egne frygtsomme klynkere: Venstre har lige så mange medlemmer som

alle andre partier til sammen. Vi har en kandidatliste med stærk regional forank-

ring og kandidater med stærk appel til meget forskellige dele af vælgerkorpset.

AF KARSTEN MADSEN, EP-KANDIDAT FOR VENSTRE I KØBENHAVN OG RIBE AMT

Dansk kulturarv skal med i bagagen

4

Mød EP-kandidat
ELLEN TRANE NØRBY

ved Kultur & Politik arrangementet

onsdag d. 14. april
kl. 18.30 på
Rødovregård,
Kirkesvinget 2,
2610 Rødovre

med besøg på
Heerup-museet
og efterfølgende
debat om
EP-valget 2004.
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Venstres EU-handlingsprogram:

Det nye EU

Venstre vil støtte forfatningstraktaten, fordi vi

behøver et nyt sæt spilleregler efter udvidelsen af

EU med 10 nye lande. Med forfatningstraktaten får vi

et slags kompetencekatatog, der klart fastlægger,

hvad EU har kompetence til, og hvad EU ikke har

kompetence til.

Slut med forbehold: Venstre vil et fuldt og aktivt

dansk medlemskab, et EU som stærkere global spil-

ler, og et EU indrettet på mindst 25 medlemslande

Venstre vil arbejde for afskaffelsen af de nuværende

fire danske EU-forbehold, så snart tiden er moden.

Vækst og velfærd: Venstre vil mere forskning og

uddannelse, et tættere samarbejde om den økono-

miske politik, lige ret for store og små lande og kon-

centrere EU’s strukturstøtte på de fattigste områder

Menneskerettigheder: Venstre vil en fælles flygt-

ningepolitik, fælles bekæmpelse af illegal indvan-

dring og EU-indsats for flygtninge i nærområder.

Udenrigspolitik: Venstre vil styrke EU’s udenrigs-

politik, styrket EU’s rolle på den verdenspolitiske

scene og øge udviklingsindsatsen.

Udgiftsstop: Venstre vil mere rammestyring frem for

detailstyring, færre regler og tilskud og bevare låget

på EU’s udgifter

Den fulde ordlyd af Venstres EU-handlingsprogram er

tilgængelig på

www.ep2004.venstre.nu

V-holdet gør sig klar til det officielle familiefoto i en af Øksnehallens gamle staldbygninger.

Bag statsminister og partiformand Anders Fogh Rasmussen ses EP-kandidaterne Anne E. Jensen (nr. 2),

Karin Riis-Jørgensen (nr. 1), Mogens Vad  (nr. 9), Karsten Madsen (nr. 5), Lone Yalcinkaya (nr. 7),

Ellen Trane Nørby (nr. 6), Niels Busk (nr. 3), Claus Sømod (nr. 8) og Ole B. Sørensen (nr. 4).

EP-valg 2004

“For eller imod EU” er en diskussion, som

unionspositive for fremtiden bør overlade til

yderfløjene i dansk politik. I stedet bør de poli-

tiske uenigheder mellem de EU-positive partier

bryde klart frem, således at kampen i stedet

står om, hvorvidt Europa skal udvikle sig i enten

en borgerlig-liberal eller i socialistisk retning.

Klarere ideologiske forskelle vil kvalificere EU-

debatten og bringe den ud af det dødvande,

hvor diskussionen føres ud fra præmissen: ja

eller nej til EU.

Mit eget bud på en ideologisk dagsorden for

EU’s udvikling i de kommende år er en

“Kontrakt med danskerne”: Ti konkrete forslag

til et bedre, liberalt og mere effektivt EU. Disse

forslag tager udgangspunkt i liberale grund-

idéer såsom økonomisk ansvarlighed med bor-

gernes penge, lavere skatter, større personlig

frihed, afvikling af privilegier for embedsmænd,

frihandel, nådesløst opgør med fråds, svindel og

bureaukrati samt fokus på investeringer i udvik-

ling af fremtidens teknik. Konkret giver for-

slagene svar på nogle af de spørgsmål, som

gennem flere år har været rejst af pressen,

parlamentarikere og almindelige borgere over

for EU. Det er sider af EU, der er blevet enten

opgivet, ignoreret eller bagatelliseret af esta-

blishment’et, men som fortsat irriterer den

almindelige befolkning.

Læs min “Kontrakt med danskerne” på min

hjemmeside: www.mogensvad.dk

Lad os være
uenige om
EU-politikken

5

AF MOGENS VAD, KANDIDAT TIL
EUROPA-PARLAMENTET FOR VENSTRE
OG SELVSTÆNDIG ERHVERVSMAND

Foto: Jens Frimand
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Fremtidssikring af den danske velfærdsmodel bør være det helt centrale nøgleord,

når den ventede kommunalreform skal sættes i søen.

Og der er behov for en reform. En række opgaver løses bedre og mere kvalificeret

af større kommuner og regioner. Større enheder giver øgede mulighed for at skabe

en fagligt bæredygtig opgavevaretagelse. Men det handler også om økonomisk

bæredygtighed. Økonomisk bæredygtighed opnås ikke – i det mindste ikke i næv-

neværdig grad – gennem større enheder. Her er der brug for en anden indgangs-

vinkel til den kommunale økonomi end den, som den nuværende og de forud-

gående regeringer har valgt gennem de

sidste par årtier.

Tryghed omkring reform

Tryghed bør være et andet centralt nøgle-

ord i forbindelse med ændringen af kom-

munernes og amternes struktur. Jeg vil påstå, at den stort anlagte kommunal-

reform vil lide en krank skæbne, hvis ikke de toneangivende partier – og tildels

folketinget – formår at skabe tryghed blandt de 800.000 offentligt ansatte omkring

det, der også kaldes danmarkshistoriens største personalepolitiske projekt. Det er

nemlig de mennesker, som til dagligt passer vores børn og underviser dem, plejer

de ældre og syge og løser mange andre væsentlige opgaver, der skal arbejde i de

nye kommunale strukturer. En tryghedsgaranti for de ansatte handler i denne for-

bindelse både om beskæftigelse, arbejdsindhold, løn- og ansættelsesvilkår og om

indflydelse på den fremtidige opgavetilrettelæggelse. Det burde være et signal til

de ansatte, som alle ansvarlige politikere kan samles om.

Mennesket i centrum 

Regeringen har sat reformen på dagsordenen under overskriften “Borgeren i cen-

trum”. Jeg tror ikke, at nogen ansatte i amter eller kommuner er uenig med rege-

ringen om målet. Dog har mottoet en skinger mislyd af beskyldning i mange

ansattes ører. Hovedparten af dem har jo netop en tæt og daglig kontakt med bor-

gerne og brugerne af den offentlige sektor. Deres uddannelser har mennesket i

centrum – mange har valgt at arbejde med mennesker, fordi de kan lide det. Det

er ikke de ansatte, der skubber borgeren ud i periferien. Det er derimod den

kommunaløkonomiske afmålthed, dikteret af skiftende finansministre og de deraf

afledte kontrolsystemer, der konstant skygger for målet og afføder mere admini-

stration.

De ansatte som aktive medspillere

En reform handler som sagt ikke alene om at

tegne de rigtige streger på landkortet. Det

burde være den mindste del af øvelsen. Det

væsentligste er at sikre, at de offentlige vel-

færds- og serviceydelser fortsat er under

politisk styring og ansvar. En forudsætning vil derfor være, at kommuner og re-

gioner fortsat har valgte politikere i spidsen, og at kommuner og regioner bevarer

retten til at udskrive skatter. Det handler helt enkelt om gennemskuelighed, demo-

krati og ansvar.

Dernæst skal både lands- og lokalpolitikerne opstille realistiske tidsperspektiver.

Både af hensyn til service over for borgerne og de ansattes mulighed for at øve

indflydelse må en reform ikke jappes igennem. Dannelsen af Bornholms

Regionskommune er desværre et eksempel på, hvordan man ikke skal gøre. Og så

skal man sikre sig, at de ansatte bliver aktive medspillere i processen. Det kan

man bl.a. gøre ved at have en klar ansvarsfordeling og klare kommandoveje – også

under overgangen til en ny struktur. Med reformen kommer styreformerne også til

debat. Et stilfærdigt håb kunne i den forbindelse være, at kommunalreformen også

resulterer i en større frihed i opgaveløsningen for de ansatte, så de sammen med

brugere og klienter kan udforme de rigtige ydelser eller servicetilbud inden for de

politisk udstukne rammer. Det ville i praksis være at sætte borgeren i centrum.

Hvis 
budskabet

skal ud?
Rubrikannonce: 500 kr.

1/2 side: 1.750 kr.

Historisk rundvisning på

FREDERIKSBERG SLOT

onsdag, den 5. maj kl. 17.45

Kommunalreform vindes
ved at skabe tryghed
AF DENNIS KRISTENSEN, FORMAND FOR FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Det handler helt enkelt

om gennemskuelighed,

demokrati og ansvar
“

”

Rundvisningen vil have særlig fokus på
begivenhederne den 9. april 1940 og 5. maj 1945.

Jens Hald Madsen, MF (V), formand for udenrigspolitisk nævn,
taler under middagen. 

Tilmelding senest den 30. april til Jan Helsinghoff:
janbry@oncable.dk eller tlf. 33 25 11 05.

Alle er velkomne. Pris for middagen: 175 kr.
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Strukturreformen giver os en chance for at ændre sygehusstrukturen, så borgerne

for de samme penge får bedre kvalitet og flere valgmuligheder. Desværre kan

strukturreformen også benyttes til at skabe mastodonter uden reel konkurrence og

valgfrihed. Valget står mellem konkurrence og planøkonomi.

Det danske sygehusvæsen er i dag præget af en struktur, der på nogle områder

fører til en uheldig sammenblanding af roller. F.eks. er amterne både købere og

producenter af sygehusydelser – det giver ingen konkurrence. På andre områder

er der en uheldig adskillelse mellem beslutningstager og betaler. Det gælder f.eks.

mellem amter og kommuner i kæden forebyggelse–hospitalsbehandling–efter-

pleje, hvilket kan føre til kassetænkning og suboptimale beslutninger.

Strukturreformen giver os en chance for at løse de problemer

Men løsningen er ikke at skabe de regionale sygehusmastodonter, som

strukturkommissionen synes at lægge op til. På papiret indebærer det bedre mu-

ligheder for planlægning, men vi kender alle konsekvenserne af manglende reel

valgfrihed og konkurrence. Det er ikke vejen til bedre kvalitet, bedre service, stør-

re patienttilfredshed og lavere omkostninger.

Valgfrihed og konkurrence må i spil

For at nå de mål må konkurrencen slippes løs. Det betyder ikke, at hospitalerne

nødvendigvis skal privatiseres. Offentlige sygehussystemer kan sagtens konkurre-

re indbyrdes. Det kræver blot, at strukturen giver muligheder for og incitamenter til

det. Den sygehusstruktur, vi skal stræbe efter, bør derfor have følgende hovedtræk:

Reel konkurrence mellem producenterne. Det forudsætter flere sygehussystemer

inden for i geografisk henseende realistiske områder, så en kommune har en reel

valgmulighed mellem mindst 2 systemer. For hovedstadsregionen betyder det, at

sygehusdriften i Roskilde, Frederiksborg og Københavns Amt samt Hovedstadens

Sygehusfællesskab (København og Frederiksberg) ikke skal slås sammen til én

enhed. I stedet skal der være minimum 2 sygehussystemer i regionen og mindst 3

på Sjælland som helhed. Befolkningsunderlaget for effektiv drift er til stede.

Adskillelse mellem bestiller/betaler og producent. Kommunen indgår aftale med et

sygehussystem og betaler, mens sygehussystemet producerer. Hvis kommunen

(borgerne) er utilfreds eller får et bedre tilbud, skifter den sygehussystem – det er

konkurrence i al sin enkelhed. Kræver sygehusdrift planlægning? Ja, men så lad

aftalerne løbe over et par år og lad betalingen være en kombination af abonnement

og betaling efter forbrug. Betaling fra den enhed, der også afholder omkost-

ningerne til forebyggelse og efterpleje, dvs. kommunerne. Sygehussystemerne er

blot producenter uden skatteopkrævningsret. Det forhindrer kassetænkning og

giver kommunerne incitament til at satse på forebyggelse og sundhedsfremme.

Samarbejde og konkurrence om specialer. Kvalitet og effektivitet af specialer for-

udsætter koncentration på ét eller få steder i Danmark og dermed samarbejde.

Kommunerne må sikre konkurrence via f.eks. hospitaler i Lund, Stockholm eller

Hamburg.

National prioritering af behandling. Det sker allerede i dag. Derfor er der ikke be-

hov for politisk prioritering regionalt. For sygehussystemerne handler det om at le-

vere de aftalte ydelser bedst muligt ved anvendelse af færrest mulige ressourcer.

Det taler for sygehussystemer organiseret som selvejende institutioner.

Belært af erfaringen skal vi huske, at sundhed og sygehuse er et komplekst områ-

de. Derfor skal vi ikke forvente mirakler, men reel konkurrence vil have en mærk-

bar positiv effekt over tid.
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Fremtidens sygehusstruktur

i hovedstadsregionen
AF NIELS-ULRIK MOUSTEN, STATENS REPRÆSENTANT I H:S BESTYRELSE

Jeg vil ikke jaske en kommunalreform

igennem. Den berører hver eneste dan-

sker. Befolkningen skal spørges ved et

folketingsvalg. Københavnerordningen

skal totalt ændres.

Politikere må gøre rede for, hvad refor-

men vil betyde for opgavefordeling, kom-

mune og regionsstørrelse, for forenings-

liv, valgkredse, kirkelig opdeling, for

statsamternes fremtid og for økonomien.

Der kommer ikke en krone fra staten. Jeg

vil vide, hvad reformen koster. En kom-

munalforsker anslår, at der skal bruges

mellem en og to milliarder alene på EDB.

Pengene skal kommunerne selv finde

inden for skattestoppets rammer.

Hvor skal der spares? Skal de sparsom-

melige kommuner betale for andres let-

sind? 

Valgkredssystemet skal laves om. Der vil

blive et slagsmål uden lige. Man kan ikke

sammenligne med den forrige reform, der

var et opgør med statsstyre ved amt-

mænd. Det var decentralisering og demo-

kratisering.

Nu vil det gå omvendt: Centralisering i

byerne. Forretningsliv og foreningsliv i

landsbyerne vil visne. Vælgerforeninger

og andre foreninger sammenlægges.

Færre vil deltage i arbejdet. Venstre mis-

ter medlemmer og indflydelse i masser af

kommuner. Færre folkevalgte vil yderlige-

re skade det demokratiske arbejde.

Fagligheden i sagsbehandlingen skal

blive bedre, påstår tilhængerne. Så over-

før opgaverne til statsamternes jurister

frem for at blive ved med at tale om et

nærdemokrati, der er berøvet sit indhold.

Jeg vil ikke være med til først at beslutte

og først bagefter se på konsekvenserne.

AF BIRTHE RØNN HORNBECH, MF, VENSTRENEJ
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Den nye store udfordring i det 21. århundrede er at kombinere det fælles ansvar

for at løse en række opgaver i samfundet med den personlige valgfrihed til at

vælge forskellige løsninger. Det er her, kampen står. På den ene side dem, som er

centralister og gerne vil bestemme over menneskers hverdag, som mener at vide

bedst og gerne vil have nogle standardløsninger. På den anden side dem, som sta-

dig holder fast i, at i et moderne velfærdssamfund er der et fælles ansvar for at løse

opgaverne, men som insisterer på, at vi skal have en personlig valgfrihed til at

vælge mellem forskellige offentlige løsninger og mellem offentlige og private løs-

ninger.

Danmark er et godt land, som kan blive endnu bedre. Det afhænger af, om vi tør

frigøre den enkeltes initiativ og kreativitet. Meget er gået godt i løbet af de seneste

25 år. Danmark er blevet et friere land på stort set alle dimensioner – uden at vi

har mistet vores grundlæggende tryghed. Monopolet på radio og tv er blevet brudt.

Vi sparer mere op til vores egen private pension. Vi bruger private sygehuse. Vi kan

rejse i flere lande uden visum. Vi har fået frit valg til en lang række offentlige

ydelser. Vi kan overføre penge mellem lande – uden alle mulige restriktioner. Listen

af liberale politiske fremskridt er betydelig.

Men det er ikke politikerne, vi først og fremmest skal takke. Grunden til de libera-

le reformer blev lagt i den debat, der gik forud for dem. To sociologer – Ole Riis og

Peter Gundelach – har beskrevet, hvordan danskernes værdier ændrede sig mar-

kant i 80’erne. Danskerne blev både mere individualistiske og mere optaget af at

opføre sig ordentligt. De fik borgerlig-liberale holdninger. Og det gødede jorden for

Schlüter-regeringernes reformer. Når jeg ser tilbage på 80’erne og kikker på, hvad

der står som de blivende ændringer, så er det helt typisk, at det ikke var det, der

blev ændret gennem lovgivning. Det var mere, at der blev sat en ny dagsorden.

Jeg har faktisk den opfattelse, at det at sætte dagsordenen i værdidebatten ænd-

rer samfundet meget mere end de der lovgivningsændringer. Det er udfaldet af

værdidebatten, der afgør Danmarks fremtid. Ikke den økonomiske politik. Ikke

teknokratiske ændringer af lovgivningssystemer. Idéer gør en forskel. Debat gør en

forskel.

Nogle gange bliver jeg angrebet for, at regeringen ikke lægger store reformplaner

frem med dramatiske lovændringer på store områder. Efter min mening er det en

meget gammeldags opfattelse af politik. Det er en total fejlanalyse af, hvordan man

bedst ændrer samfundsudviklingen. Det danske politiske system og det danske

folkestyre i det hele taget egner sig ikke til store dramatiske engangsomvæltning-

er. Jeg prøvede selv i 80erne at være med til at lave Danmarkshistoriens største

skatteplan og derefter en lidt mindre. Ingen af dem lykkedes, for det var simpelt

hen så stort og uoverskueligt. Jeg har ganske enkelt draget nogle praktiske erfa-

ringer, som har påvirket mit syn på, hvordan dialogen med befolkningen bedst bli-

ver grebet an.

Hvad kommer først? Befolkningens værdier – eller de politiske beslutninger? Jeg

mener, at de politiske beslutninger skal være i pagt med borgernes værdier.

Simpelthen. Det kan lyde banalt. Men sådan er det langtfra. For nogle mener fak-

tisk, at politikernes opgave er den stik modsatte, nemlig at tvinge den såkaldt

“nødvendige politik” ned i halsen på borgerne. Nogle mener sågar, at borgerne skal

have et rap med håndtasken, hvis de ikke makker ret.

Den gammeldags tænkning gik ud på at slippe igennem en valgkamp uden at af-

give for mange løfter – og så bagefter sætte sig i røgfyldte lokaler, lukke døren og

komme ud til befolkningens overraskelse med en ny stor reform, som ingen

Det vil jeg med

værdidebatten
AF STATSMINISTER ANDERS FOGH RASMUSSEN, FORMAND FOR VENSTRE

Idéer gør en forskel.

Debat gør en forskel. Ikke den

økonomiske politik.
“

”
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nogensinde havde hørt noget om. Det er en meget gammeldags tilgang til politik,

som er ude af trit med moderne menneskers tænkning. Den slags autoritær politik

tror jeg ikke på. Jeg vil ikke være med til at regere hen over hovedet på befolkningen.

I øvrigt undrer det mig også, at det for mange borgerligt-liberale mennesker plud-

selig er blevet et succes-kriterium, at VK-regeringen skal lovgive mest muligt og

fremlægge flest muligt og størst mulige reformplaner. Der er grænser for politik –

og der bør være grænser for politik. Folk skal også have lov at være i fred for poli-

tikerne. Det er egentlig et godt liberalt grundsyn.

Betyder det så, at man bare skal sidde med hænderne i skødet og indrette sig på,

hvad et tilfældigt flertal mener? Nej, selvfølgelig ikke. Som liberale har vi et mål om

mere frihed og selvstændighed for den enkelte, for mere frisind i samfundet – uan-

set hvad flertallet måtte mene. I kulturlivet, i erhvervslivet og i samfundslivet. Men

de væsentligste kampe er ikke dem, der udkæmpes i Folketingssalen. De er blot et

ekko af de kampe, man udkæmper om borgernes hjerter – om deres værdier.

Også i løbet af de seneste par år har vi haft held til at rykke ved folks mere grund-

læggende holdninger. Ved at etablere Institut for Miljøvurdering har regeringen

f.eks. ønsket at sætte en ny dagsorden i miljøpolitikken. Vi tager udgangspunkt i,

at der er bred enighed om, at vi skal gøre mest muligt for miljøet. I den forstand er

der ikke meget politisk debat, for det er vi alle enige om. Men vores problem har

været, at målestokken for, om man ville gøre noget for miljøet, har været meget

ensidig og meget dikteret af en venstrefløjsdagsorden. Vi har ønsket en ny dagsor-

den og sagt, at vi har behov for at vide, hvordan vi får mest miljø for pengene. Det

er hævet over politisk diskussion, at vi vil gøre mest muligt for miljøet, men vi vil

altså have pluralisme i debatten. Vi vil have mulighed for at vælge mellem forskel-

lige alternativer.

Værdidebatten handler for mig om tre temaer: Frihed, frisind og fællesskab. Mere

frihed til at den enkelte selv kan vælge og selv tilrettelægge sit liv. Det betyder

også, at vi må arbejde for et gradvist lavere skattetryk. Frisind betyder åbenhed

over for det nye, det fremmede og det anderledes, men også et opgør med den lal-

leglade tolerance, der anser alle værdier og kulturer for lige gyldige. For derved bli-

ver de ligegyldige, og et væsentligt sigte med værdidebatten er et opgør med

denne værdirelativisme. Værdidebatten bør også sigte på at øge bevidstheden om

forskellen mellem det ægte og det falske fællesskab. Det falske fællesskab går ud

på, at den enkelte prøver at rage mest muligt til sig selv fra fællesskabet. Det ægte

fællesskab går ud på, at den enkelte føler et ansvar for at yde noget til fællesskabet.

De egentlige idepolitiske slag skal slås ved egen kraft. Det er op til de borgerlige-

liberale kræfter at tage den udfordring op og selv gå ind i værdidebatten og få sat

en anden dagsorden og få mere lighed i debatten. Det er jo ikke venstrefløjens

skyld, at debatten er blevet, som den blev. Derfor har vi brug for borgerlige-libera-

le tænketanke som det nye Center for Politiske Studier.

Det afgørende er, hvem der får held til at sætte dagsordenen i værdidebatten. Og

der har vi jo som regering bare i løbet af det første år fået ændret dagsordenen

fuldstændig i forhold til det, der gjaldt frem til valget i 2001. Fuldstændig. Og det

vil betyde meget mere for Danmarks fremtid end nok så meget teknokrat-politik.

Det er ikke venstre-

fløjens skyld, at debatten er

blevet, som den blev.
“

”

Foto: Erik Bjørn
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Værdikamp lyder umiddelbart dejlig konkret.

Alligevel er der næppe noget begreb i nyere tid, der

så hurtigt er kommet til at ligne en skumfidus.

Blødt, sødt og når det bliver vådt, ret klæbende.

Blødheden kommer til dels af den omsiggribende

motiv-analyse, som præger såvel medier som poli-

tikkerne selv. Synspunktet synes enkelt: Skidt med

holdningen, – hvad er motivet ? Når regeringen

kommer med en forårspakke, så er det ikke pak-

kens indhold, der for alvor interesserer. Det er moti-

vet bag. Når statsministeren udtaler sig positivt om

homoseksuelles vielse i kirken, så er det ikke et

validt synstpunkt men populisme. – Og endnu mere

absurd: Når Lykketoft klipper hår og skæg, så er det

garanteret for at charme sig ind på vælgerne. Politik

er ikke længere holdningernes knudepunkt. Politik

opfattes i stigende grad som en strategisk kamp-

plads, hvor det som ved en fælles overenskomst

synes vedtaget, at det bare handler om at få mag-

ten, og stort set ikke, hvad man mener, man skal

opnå med den.

Ingen holdninger, ingen værdikamp. Motivanalysen

kan stå i vejen for, at holdningerne bliver diskuteret.

Men undertiden fylder motiv-overvejelserne også et

tomrum ud. Værdikampens manglene ildhu og

mærkelige sødme skyldes også fraværet af solid

uenighed. Bortset fra yderpolerne i dansk politik,

der på en god dag virkelig kan mobilisere forskelli-

ge synspunkter, så kan det i almindelighed være

svært at se den afgørende indbyrdes forskel på den

store brede midtbane i dansk politik. Der er selvføl-

gelig den mulighed, at mange politikkere ikke selv

ved, hvori forskellen på deres parti og nabopartiet

består. Eller måske ved man det godt, men man er

ikke meget for at sige det alt for højt, når det ikke

er valgkamp, fordi kompromiserne fra forligsloka-

lerne smitter så meget af, at man for den gode

stemnings skyld nødig lufter uenighederne i fuld

offentlighed. Eller måske er det, fordi vi er kommet

ud af trænning med at diskutere overordnede tema-

er. Og en værdikamp består vel netop i, at man kan

stille med et arsenal af overordnede holdninger.

Såsom menneskesyn. Statssyn. Social politik....

Svaret på værdikampens manglende kontur er i vir-

keligheden nok meget enkel. Værdikamp er bare et

andet ord for politisk diskussion. Så længe den poli-

tiske debat mangler ramsalt og profillerede mod-

sætninger, så giver værdikampen ikke andet end en

sød og ret ligegyldig eftersmag.

Motivkamp
AF KATHRINE LILLEØR, SOGNEPRÆST OG DEBATTØR
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Atlas Ejendomme A/S er en del af Atlas Ejendomme-koncernen. Koncernens portefølje
rummer alle kategorier af fast ejendom og langt størstedelen af koncernens 74 ejendom-
me er beliggende i Storkøbenhavn, herunder særligt området omkring City. Koncernens
strategi er, at ejendomsporteføljen altid skal fremstå velvedligeholdt, fordi attraktive og vel-
holdte ejendomme tiltrækker de bedste lejere. Koncernens balance på ca. kr. 2,6 mil-
liarder og egenkapital på ca. kr. 900 millioner placerer koncernen blandt de største i bran-
chen.

Søger Deres virksomhed
nye kontorfaciliteter, Lager- eller
Produktionslokaler i gode velbeliggende
ejendomme?

Aldrig har det været så nemt at finde de bedste
lokaler i Stor- København.

Kontakt Atlas Ejendomme A/S på 33 14 54 44
Klaus Høgh 26 89 54 06
Niels Helmer 26 89 54 30
eller se mulighederne på www.atlas-ejendomme.dk
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Vejen til integration
Vi ved alle, hvornår man kan sige, at man er nogen-

lunde dansk. Man skal kunne tale sproget. Og så

kende lidt til det land, som man har valgt at bo

i. Det er meget svært at lære dansk. Og det er

svært at lære nuancerne og alt det, som man

også bruger sproget til.

Men selv om det er svært, er det vigtigste, at

man gør et ihærdigt forsøg. Vi vurderer

måske mest hinanden på forsøget. På viljen

til at lære og viljen til at prøve, selvom det er

svært.

At være dansk er først og fremmest respekt for og

glæde over at bo i et land med en politik og lovgiv-

ning, der bygger på saglighed og fornuft og ikke på

religion.

Flid og arbejdsomhed er ikke specielt danske vær-

dier. De findes overalt, men savnes også overalt. Men

der er en særlig dansk måde at tage lysten fra men-

nesker på, nemlig klientgørelsen. Den rammer ikke

kun mange tilflyttere, men også etniske danskere.

Som klient fratages du dit selvværd og mister lang-

somt troen på, at du ved egen kraft kan brødføde din

famile.

Den vigtigste vej til integration er at udvikle et fleksi-

belt, frit og åbent samfund, hvor det er nemt at lave

egen virksomhed og skabe en platform for en fami-

lie. Mange små virksomheder har det med at ekspan-

dere, eksportere og skabe nye arbejdspladser, vækst

og overskud. Sådan skal det være, hvis velfærdssam-

fundet skal bevares. Det er den måde, samfundet

udvikles på. Det er også det, som fjerner fordomme

og fremmedhad.

AF TARIQ SUNDOO, FOLKETINGSKANDIDAT (V), KØBENHAVNS AMT
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der indebærer, at vi tror, vi kan det alt det, de andre ikke kan – de må regne med

at møde den barske virkelighed, der tilsiger at arbejdsplader er væk og at hele

brancher er forsvundet, inden de er færdige med 9. klasse. Det er politikernes

opgave at finde løsninger og nye nicher af hensyn til Danmarks overlevelse.

Den 21. januar gik man fra gedens år til abens år ifølge den kinesiske kalender.

Aben er et dyre-tegn for uafhængighed, nysgerrighed og videbegærlighed. Et år der

formentlig er fyldt med nye opfindelser og opfindsomhed. Lad os håbe det – vi har

brug for det. Godt Nytår.

Forleden bebudede organisationen Dansk Industri, at ikke færre end 75-80 pct. af

de danske job i elektronikindustrien i løbet af kort tid vil flytte til det store rige i øst.

For nylig modtog 200 SAS-medarbejdere en fyreseddel – de første blandt flere

hundrede funktionærer, som SAS planlægger at afskedige. Men det rykker ikke ved

vores selvtillid – for vi danskere er jo bedre uddannet. Lad bare andre lande, der

leverer billig arbejdskraft producere det billige bras. Vi kan koncentrere os om det

sjove og kloge arbejde. Men nej, SAS-sagen fortællere os noget andet: Nu for-

svinder også  det kloge arbejde.

Der tegner sig et billede af voksende dansk arbejdsløshed, der er et direkte resul-

tat af kombinationen – at danske virksomheder flytter aktiviteter til billige arbejds-

markeder  – og at de flytter væk fra dyre overenskomster, høje skatter, og store

sociale udgifter. En arbejdsløshed, der kommer til at ramme  alle.

Vores folkeskoleelever i 1. klasse kommer til at arve den overvurderende selvtillid,

12

Det kloge arbejde flytter mod øst

Flere opgaver til
kommunerne

AF JAN E. JØRGENSEN (V), RÅDMAND – FREDERIKSBERG KOMMUNE

I forrige nummer skrev jeg i forbindelse med debatten om strukturreformen,

at “Der skal være én indgang til det offentlige, hvorfor en masse statslige

opgaver skal overføres til kommunerne – kørekort, pas, nummerplader, hele

det civilretlige område og tinglysning m.m.”

Det med det civilretlige område mente jeg naturligvis ikke. Domstolene skal altid

være selvstændige, og derfor skal de civile sager selvfølgelig ikke klares af kom-

munerne. Det jeg mente, og det jeg ville have skrevet, var ikke det civilretlige

område, men civilretsdirektoratets område – og det er jo noget ganske andet –

nemlig eksempelvis børnebidrag, navne, separation og skilsmisse, samvær og

ægtefællebidrag. Mange af opgaverne (f.eks. adoption) ligger allerede i kommu-

nerne med Civilretsdirektoratet som ankeinstans. Flere af opgaverne bør overføres

til kommunerne som 1. instans. Kan kommunerne håndtere en tvangsfjernelse,

kan vi også håndtere en aftale om samværsret.

Gratis ugentligt nyhedsbrev om EU og dansk politik

KARSTEN MADSEN
Mangeårig politisk kommentator,
kandidat til Europa-Parlamentet

Venstre i København

Bestil på: Venstre@karstenmadsen.dk

Redaktion:
Topp & Madsen Aps, Solsortvej 6, 2000 F

Kommunikation, PR, journalistik og undervisning

Registrerede
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AF HEIDI WANG, MEDLEM AF KØBENHAVNS BORGERREPRÆSENTATION

Udfører alt malerarbejde såvel inde som ude.
Skal der males, så ring til John Landis
og få et uforpligtende tilbud:

Bil: 4014 3895
Vestre Paradisvej 54B, 2840 Holte. Telefon: 4589 3895

Malerfirmaet

JONI
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Danmark tager for alvor et medansvar for den inter-

nationale freds- og demokratisikring med de

ændringer, som er på vej i forsvaret. Flere dræbte og

sårede soldater, og større terrortrussel mod samfun-

det er uundgåelige konsekvenser, og derfor er det

prisværdigt, at regeringen fastholder forsvarets for-

ankring i det omliggende samfund.

Med statsministeren i spidsen har regeringen erklæ-

ret, at Danmark skal føre en mere aktiv udenrigs- og

sikkerhedspolitik. Det er nu konkretiseret med de

ændringer, som forsvaret står overfor i den kommen-

de forligsperiode. Forsvaret bliver mere internationalt

fokuseret, det hjemlige totalforsvar forstærkes og

kontakten mellem forsvar og omliggende samfund

fastholdes. Det øger truslerne mod det danske sam-

fund og koster danske liv, når forsvaret fremover bli-

ver mere engageret i internationale missioner.

Danske tab kan hurtigt blive ensbetydende med fal-

dende opbakning til politikken. Derfor har det stor

betydning, at regeringen bevarer værnepligten og

hjemmeværnet, og anerkender behovet for personel

af reserven. Disse tre grupper er med til at sikre den

folkelige opbakning til forsvarets arbejde.

Fem vigtige år

Men de ændringer, som forsvaret nu står overfor, er

afgørende for andre end forsvaret. De er også afgø-

rende for den succes, regeringen får med en mere

aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik. Som liberal må

man glæde sig over, at statsministeren har indledt en

kontrolleret overgang væk fra efterkrigstidens passi-

ve danske sikkerhedspolitik og mod en mere aktiv

deltagelse. Men der skal ikke mange tab til i interna-

tionale missioner, før diskussionerne om ”hvad det

nytter” får overtaget. Formår forsvaret at fastholde

international respekt for soldaternes indsats, og sam-

tidig at gennemføre internationale missioner uden for

mange tab, er der gode chancer for, at stoltheden

over at tage et medansvar internationalt får stærkere

rødder end opfattelsen af, at ”passivitet og samtale

fremmer forståelsen”!

Terror og totalforsvar

Når den internationale linie bliver mere aktiv og

engageret, skal den hjemlige sikkerhed tilpasses de

trusler, som vi står overfor. Terror er vor tids værste

mareridt. En trussel, som i frygt og rædsel overgår

krig. Den konkrete trussel, som krig udgør, giver os

mulighed for at tidsbestemme. Den giver os mulighed

for at være forberedt. Det er ikke tilfældet med terror,

hvor det mest effektive forsvar er et effektivt bered-

skab. Derfor bliver totalforsvaret fremover væsentligt

for danskernes sikkerhed og tryghed i hverdagen.

Regeringens beslutning om at samle beredskabet

under forsvarsministeriet er derfor rigtig og fornuftig.

Sammen med bevarelsen af hjemmeværn og værne-

pligt får vi et mobiliserings-beredskab, der sikrer, at

totalforsvaret i tilfælde af terror eller større katastro-

fer og ulykker bliver i stand til at indsætte uddanne-

de enheder. En væsentlig sidegevinst er, at hjemme-

værn og værnepligt er med til at fastholde kontakten

mellem totalforsvar og det omliggende samfund.

Balancekunst

Regeringen har på det politiske niveau og praktiske

niveau nu lagt grundlaget for historiske forandringer.

Det er en balancekunst, som et terrorangreb eller

store danske tab på en international mission kan

skubbe til. Derfor er det vigtigt, at regeringens linie i

forsvars- og sikkerhedspolitikken får bred opbakning

i Folketinget de kommende år.

Fremtidens forsvar:

AF NICK ALLENTOFT, MEDL. UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISK UDVALG, KBH AMT,
FORMAND F. FORENINGEN FOR PERSONEL AF RESERVEN I DANMARK (FPRD)

w w w . m o g e n s v a d . d k

Mogens
Vad

Kandidat til
EU-Parlamentet

Bestil mit nyhedsbrev på
www.mogensvad.dk

Hos Ret & Råd får du vejledning og
saglig bistand – før det er for sent!

Advokaterne
Peter Hesselholt (H)
Annette Schepler (L)

Dorte Hesselholt, Adv. fm

Advokatfirmaet Peter Hesselholt
Bydammen 8 - 2750 Ballerup

Telefon 44 97 14 14 - Fax 44 66 14 07
E-mail: ballerup@ret-raad.dk - www.ret-raad.dk/ballerup

Balancekunst og kulturændringer
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EU-bus
på tur
Som optakt til Europa-Parlamentsvalget søndag

den 13. juni har Venstre iværksat en landsdæk-

kende kampagne. En autocamper vil køre landet

rundt for at møde vælgerne og diskutere EU og

unionens fremtid.

4. - 8. april: Københavns Amt

12.-16. maj: Frederiksberg Kommune

17.-21. maj: Københavns Kommune

Amterne kan frit aftale andre datoer, så find

nøjagtig tid og sted på amternes og EP-kandida-

ternes hjemmesider.
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Værdikrampe
Nu må det være slut med al den snak om vær-

dikamp fra statsministerens side! Hvad er det

for noget pjat om, at diskutere hvilke værdier, vi

skal have? Hvad har vi Folketinget og regering-

en til? Når man først har besluttet, hvad der er

rigtigt og forkert i Folketinget, er der vel ingen

grund til at tænke meget over den slags. Hvad

er statsministeren ude på? At give folk stress

over at skulle træffe det ene moralske valg efter

det andet?

Tag spøgsmålet om omfordeling. Hvorfor skal

folk stresse rundt med en raslebøsse om søn-

dagen for at samle penge ind til ulande? Det er

da meget nemmere at betale over skatten! Og

så slipper vi for at tage stilling til alt for meget.

Tag spørgsmålet om skattemoral. Hvorfor skal

virksomhederne i det hele taget have penge til-

bage efter skat? Var det ikke meget nemmere,

at staten tog det hele? Jo, jo, så var der ikke al

den snak om ret og rimeligt og fanden og hans

pumpestok. Så vidste man, hvad man havde –

og dermed punktum.

Tag spørgsmålet om lukkeloven. Hvorfor skal vi

dog fjerne den? Så er der lige pludselig ikke

regler for, hvornår man skal holde åbnet, og så

må butikkerne til at tænke selv.

Tag spørgsmålet om ulighed i samfundet. Nu

viser en ny undersøgelse, at danskerne slet ikke

bekymrer sig om ulighed. Straks er eksperterne

på banen med rynkede pandefolder. Men hvor-

for skulle man dog være bekymret over ulighed

i et land som Danmark – verdens mest lige

land? Vi behøver heldigvis ikke tænke på ulig-

hed mere, fordi vi bare får udbetalt lomme-

penge. På den anden side er der måske en og

anden, som undrer sig over, at uligheden bliver

større. Det skyldes, at nogle bliver rigere i kraft

af, at prisen på deres boliger stiger. Det er selv-

følgelig for dårligt. Det skal vi socialdemokrater

nok sætte en stopper for, når vi kommer til. De

rige må ikke blive rigere. Det må de fattige hel-

ler ikke.

Tag spørgsmålet om lov og orden. Da vi social-

demokrater var ved magten, var lov og orden

noget, man prioriterede højt. Det var ikke sådan

noget underligt noget-for-noget agtigt. Ting var

forbudt, og sådan var det. Hvis nogen alligevel

gjorde noget, de ikke måtte, var det fordi, de

tænkte for meget selv. Det skal man ikke. Derfor

nytter det ikke at straffe – for det forudsætter, at

folk kan og skal tænke. Nej, det handler om

behandling og atter behandling. Målet er først

nået den dag, en potentiel bankrøver bryder

samme i gråd foran kassen, fordi han indser, at

han alligevel skal betale hele provenuet i skat.

Jeg har bemærket, at det vrimler med ideer om

borgerlig-liberale tænketanke for tiden. Det er

blot et propagandistisk forsøg på at bilde folk

ind, at der er behov for den slags tanker. Hvad

skal man dog tænke for? Bare tanken om at

give plads til tankefrihed er dunrende farlig. Er

det liberale slæng overhovedet klar over, hvilke

kræfter de kan slippe fri? Nu har vi brugt årtier

på at opbygge en fornuftig kontrol med samfun-

dets korrekte holdninger, og så kommer de og

ødelægger det hele.
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Frit sygehusvalg
– også i ny struktur
AF POUL BRIX, AMTSRÅDSMEDLEM I KØBENHAVNS AMT OG 
FOLKETINGSKANDIDAT I FALKONERKREDSEN PÅ FREDERIKSBERG

Hvilken struktur vi end får, når strukturdiskussionen

har ført til politisk handling, så er det frie sygehusvalg

kommet for at blive.

Det frie valg er et

gode, som vi ved

Venstres landsmøde i

1987  stillede forslag

om fra Københavns

Amts Venstre. Vort

forslag fastslog bl.a.,

at ”en liberal sund-

hedspolitik bygger på

den enkeltes ret til selv at kunne vælge behandlings-

sted og behandler – både offentlig og privat.” Den

første lov om dette blev vedtaget i 1993, og i 2002

blev private og udenlandske sygehuse medinddraget.

Det frie valg har været med til at skærpe konkurren-

cen mellem sygehusene og amterne, fordi de enkel-

te amter og HS naturligvis gerne vil sikre, at flest

mulige ønsker at blive behandlet på “eget sygehus”.

Konkurrence er godt, navnlig konkurrence om kvali-

tet.

Det frie sygehusvalg har også i nogen grad medført,

at amterne plus HS prøver at blive enige om, hvilke

nye behandlinger man vil starte. Men det har knebet

noget at få fodslag med HS, et problem, som en ny

struktur vil komme til at løse, idet jeg tager det som

givet, at vi får en hovedstadsregion og derfor en ned-

læggelse af HS.

HS er dyr, fordi HS sammenlignet med resten af

hovedstadsregionen næsten har dobbelt så mange

ansat pr. indbygger.

Nu skal det afklares, hvad kommunerne skal tage sig

af – herunder Københavns Kommune, og hvad der

skal være amternes (regionernes) opgave fremover.

Venstre stemte imod oprettelsen af HS, fordi vi

ønsker folkevalgte som ansvarlige for offentlige

budgetter i milliardklassen. Nu kan vi glæde os til at

stemme for dets nedlæggelse.

Hvem skal betale mere?
AF JANNICK NYTOFT, VICEBORGMESTER (V), ALBERTSLUND KOMMUNE

Der er i denne tid stærk fokus på strukturreformer af

det kommunale landskab i Danmark, for hvor store

skal kommunerne være og – ikke mindst – hvilke

opgaver skal kommunerne varetage?

Men en anden stor udfordring bliver, hvordan til-

skuds- og udligningsordningerne skal skrues sam-

men. Indenrigsministeriets finansieringsudvalg er

kommet med en betænkning om et nyt udlignings-

system. Baggrunden for arbejdet med en udlignings-

reform var massiv kritik af det nuværende system.

Hovedprincippet bag udligningsordningerne er, at der

så vidt muligt skal være overensstemmelse mellem

den skat, borgeren betaler, og omfanget og karak-

teren af de kommunale ydelser.

Desværre indeholder Indenrigsministeriets betænk-

ning fire modeller, der alle giver dårligere udlignings-

vilkår for kommunerne i Københavns Amt, hvis man

ser på kommunerne samlet. Den samlede regning

går fra godt 200 mio. kr. op til 1,1 mia. kr. i de fire

modeller til kommunerne i amtet – herudover kom-

mer, hvad andre dele af Østdanmark skal betale, hvor

udligningen kommer provinsen til gode.

Er det ikke på tide, at der i udligningsordningerne

også tages højde for forskellene i leveomkostninger i

Danmark? Tages der hensyn til skat, husleje m.v., er

borgerne i Østdanmark ikke længere bedre stillet end

borgerne i Vestdanmark.

Borgerne i Østdanmark vil kunne føle det som urime-

ligt, at de gennem udligningen skal betale til borger-

ne i Vestdanmark, som allerede før udligningen er

bedre stillet.

Nye formænd

Gentofte:

Egil Rindorf afløser Hans-Georg Nielsen som

kredsformand og som formand for Venstre i

Gentofte Kommune.

Hellerup:

Jens Martin Tarp afløser Inés Wandel som kreds-

formand og som næstformand for Venstre i

Gentofte Kommune.

Ballerup:

Christian Bjørn Andersen afløser Ole Jørgensen

som kredsformand.

Lyngby:

Ove Kjær afløser Søren Lund som kredsformand.

TABURETTEN 0204 s1-2-15-16  21/03/04  22:45  Side 15



Magasinpost
nr. 46203

KØBENHAVNS AMT
Lars Stolshøj, tlf. 4373 3565, stolshoj@post.tele.dk
Homepage:
www.venstre-kbhamt.dk
Formand for amtsrådsgruppen
Bent Larsen, tlf.: 3963 0200,
benlar@amtsraad.kbhamt.dk
EP-kandidat: Ellen Trane Nørby

GENTOFTE
Egil Rindorf, tlf.: 3965 5252, egil@rindorf.dk
Folketingskandidat:
Kirkeminister Tove Fergo, MF, tlf.: 3392 3920,
ava@km.dk

LYNGBY
Ove Kjær, tlf. 4542 2979, o.kjaer@get2net.dk
Folketingskandidat:
Flemming Oppfeldt, MF
Tlf. 4495 6792

BALLERUP
Christian Bjørn Andersen, tlf. 4494 0119,
uglemosen9@mail.tele.dk
Folketingskandidat:
Pia Larsen, MF, tlf.: 4466 4858, vpila@ft.dk

GLOSTRUP
Hans-Christian Ellegaard, tlf. 4399 8183,
ellegaard@mail.tele.dk
Folketingskandidat:
Statsminister
Anders Fogh Rasmussen, MF, tlf.: 3392 3300,
stm@stm.dk

HELLERUP
Jens Martin Tarp, tlf. 3965 8285,
jens.tarp@natrus.dk
Folketingskandidat:
Kirkeminister
Tove Fergo, MF, tlf.: 3392 3920, ava@km.dk

GLADSAXE
Vibeke Nielsen, tlf.: 4498 1286,
vibnie@amtsraad.kbhamt.dk
Folketingskandidat:
Gitte Lillelund Bech, MF
tlf.: 3337 4544, vgilb@ft.dk

HVIDOVRE
Bent Hansen, tlf.: 3678 8990, bnth@ferrosan.dk
Folketingskandidat:
Johnny Winsløw, tlf.: 3647 3247,
winsloew@post6.tele.dk
Folketingskandidat:
Tariq Sundoo, tlf. 3675 4849, tariq@sundoo.dk

AMAGER
Tove Malzer, tlf.: 3253 2486,
tovemalzer@get2net.dk
Folketingskandidat:
Marion Pedersen, tlf.: 3257 3067,
marion@post1.tele.dk

RØDOVRE
Flemming Jensen, tlf. 4444 7735, fkj@nohau.dk
Folketingskandidat:
Kjeld Danneskjold- Samsøe, tlf.: 3964 0026,
kjeld@danneskiold.dk

VU I STORKØBENHAVN
Peter Larsen, tlf.: 3969 7999

N
Y

TT
IG

E 
A

D
R

ES
S

ER

Venstre
Søllerødvej 30
2840 Holte

Returneres ved varig adresseændring.

B

S
Æ

T 
K

R
Y

D
S

 I
 K

A
LE

N
D

ER
EN

2004

14. april: Kultur & Politik

Kl. 18.30 på Rødovregård, Kirkesvinget 2 i Rødovre.

Med bl.a. Ellen Trane Nørby, EP-kandidat (V).

Se annoncen side 4

20. april: Ellen Trane Nørby i Radio Falcon kl. 9-10

24. april: Optaktsmøde til EP-valg i Nyborg

Kontakt din kredsformand eller EP-kandidat for nærmere oplysninger.

27. april: Amtsgeneralforsamling

Kl. 19.00 i den store sal på Herlev sygehus.

Se indstik.

28. april: På tærsklen til et nyt Europa

Kl. 18.00 - 21.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Debatmøde med Karsten Madsen (V) og andre EP-kandidater.

Tilmelding senest den 23. april.

Se annoncen side 4.

29. april: Deadline for taburetten nr. 3

1. maj: EU udvides med 10 nye lande

5. maj: Rundvisning m/middag på Frederiksberg Slot

Kl. 17.45 ved portvagten, Roskildevej. Pris: 175 kr.

Tilmelding senest den 30. april.

Se annoncen side 6.

14. maj: taburetten  nr. 3 udsendes

14. maj: Royalt bryllup

5. juni: Grundlovsmøde på Landbohøjskolen

Kl. 14.00 i Landbohøjskolens gård.

Talere: Mogens Vad, EP-kandidat (V) og Jens Rohde, MF (V), politisk ordfører.

13. juni: Valg til Europa-Parlamentet
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