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Når Danmark 1. juli
2002 overtager for-
mandskabet for EU er
det sjette gang det
sker. Opgaven er stor –
og det samme er ansva-
ret. I et halvt år frem til
den 31. december 2002
vil det være Danmarks
opgave at sætte dags-
ordenen, være driv-
kraft og skabe kompro-
miser i EU-samarbej-
det.

Dansk EU-formandskab 2002
– stor udfordring, stort ansvar!

Af statsminister Anders Fogh Rasmussen 

Det er en opgave der er
vokset betydeligt siden
Danmark sidst var formand.
Nye samarbejdsområder er
kommet til, samspillet med
Europa-Parlamentet er ble-
vet langt mere omfattende,
medlemskredsen er vokset
fra 12 til 15 lande, og yder-
ligere 10 lande står på
tærsklen til at blive optaget
i unionen. Dertil kommer,
at EU i dag vejer tungere
på den globale scene, hvor-
for den internationale pres-
ses interesse i EU-samar-
bejdet er steget tilsvarende. 

Opgavens omfang
På den baggrund venter
der en kæmpe arbejdsop-
gave forude. Helt konkret
betyder formandskabet f.eks.
at danske ministre tilsam-
men skal optræde helt op

til 100 gange i Europa-Par-
lamentet. Herunder er det
forventet, at alene Europa-
minister Bertel Haarder
skal møde i Europa-Parla-
mentet 25-30 arbejdsdage i
løbet af formandskabets 6
måneder. Det er meget,
men det er nødvendigt. Vi
ønsker at sætte en ny og
højere standard end hidtil
for inddragelsen af Euro-
pa-Parlamentet i det løben-
de arbejde under formand-
skabet. Det vil sikre det
demokratiske indspil - og
Europa-Parlamentet er klar
til at løse opgaven under
deres nye og dynamiske
liberale formand Pat Cox. 

Ift. Ministerrådet er den
danske opgave ligeledes
betragtelig. Formandskabet
skal tage sig af alle EU's
arbejdsgrupper under Rå-

det. Der er tale om over 100
arbejdsgrupper, som afhol-
der i hundredvis af møder i
løbet af perioden. Derudo-
ver er der afholdelsen af de
to store topmøder i Det
Europæiske Råd. Det før-
ste har vi valgt at placere i
Bruxelles (i oktober), mens
det sidste finder sted i Kø-
benhavn 12.-13. december
2002. 

Formandskabsopgaven
indebærer også, at Dan-
mark skal være EU's ansigt
udadtil, f.eks. ved møder i
internationale organisatio-
ner som FN og OSCE, over
for tredjelande samt ved
internationale konferencer.

Vi er igang
Opgaverne i forbindelse
med formandskabet er dog
allerede startet, det kan

min kalender vidne om.
Megen tid går nu med at
rejse rundt og diskutere
formandskabet igennem og
søge løsninger på de pro-
blemer der ligger i kortene,
især ift. udvidelsen. Desu-
den indgår vi allerede her i
første halvår af 2002 i et
tæt samarbejde med det
spanske formandskab og
kan løbende blive tildelt
opgaver. Det vil sige, at det
danske formandskab i al-
lerhøjeste grad allerede
præger regeringens dagsor-
den. Men det er kun godt,
for det er tegn på, at vi
tager opgaven seriøst og er
os ansvaret bevidste.

Derfor finder jeg det
også mildest talt mærkvær-
digt at kunne læse i  dags

Af Martin Paldam, professor, dr.oecon,
Århus Universitet

Begivenhederne fra val-
get og indtil den nye
finanslov var vedtaget
viser, at der ikke bør
udskrives valg midt un-
der finanslovsforhand-
lingerne.

Under sådanne omstændig-
heder får man let en ny
regering, der på kortest
mulig tid skal have en
finanslov på plads, og som
er tvunget til at opfylde
sine valgløfter så godt den
kan. Så bliver det til grønt-

høsterbesparelser - ikke
effektiviseringer. Det er
synd for alle parter.

Et af de områder, der er
blevet nedskåret med den-
ne metode var u-landshjæl-
pen. Det er et område, der
har haft  brug for at blive
effektiviseret. Det har nem-
lig længe været et område
med alt for mange penge,
der ledte efter en fornuftig
anvendelse, og samtidig et
område præget af højtra-
vende målsætninger og
bløde usammenlignelige
evalueringer. Også her har
det vist sig svært at spare,
og hele udgiftsapparatet
har bekæmpet den slags på
sædvanlig vis.

En meget ond regering
Under arbejdet med lyn-

hurtigt at spare de lovede
11/2 milliard på området
skete der alle de typiske
ting, der næsten parodisk
illustrerer, hvordan udgifts-
systemer bekæmper spare-
runder. Der har sikkert væ-
ret mange ting i det mere
skjulte, men lad mig næv-
ne to eksempler der begge
har været på TV:

Folkekirkens Nødhjælps
dygtige og charmerende
PR-chef stod omgående
frem og meddelte, at når de
var tvunget til at spare, så
ville hendes organisation
koncentrere besparelserne
om AIDS-ramte børn i
Afrika. Det tema tog oppo-
sitionens leder kort tid
efter op. Det er naturligvis

U-landshjælp – effektivisér
og lad grønthøsteren stå

Der er ingen, der tror
på 1. maj. Alligevel er
radio,Tv og aviser fyldt
med reportager, kom-
mentarer, indslag, ana-
lyser, diskussioner, så
man næsten kunne få
det indtryk, at dette
stykke socialistiske to-
talteater betød noget.

Nogle gamle nostalgikere
kniber sikkert en tåre, når
de forsøger at synge om
røde flag, medens politi-
kerne kynisk lader, som
om de finder det vigtigt –
men det er dilettant og sku-
espil. De spiller arbejder-
politikere for en dag. Det
er et mindretal, der møder
op; det gør, at de kan
beholde magten over det
flertal, der nyder livet og

strømmer til byen og hol-
der hjulene i gang, medens
mindretallet holder taler,
drikker og laver fjendebil-
leder, som de kan bruge i
fremtiden.

I Århus er der to social-
demokrater, der blev om-
talt i JPÅrhus d. 1. maj. På
forsiden er der et billede af
den reformerede kommu-
nist, LO-formand Hans
Halvorsen (S). Han sidder i
byrådet og er en stor til-
hænger af anti-globalise-
ringsbevægelsen ATTAC
og en storlufthavn. Ganske
original er han, for han vil
advare imod – gæt engang
– ”højredrejningen”, som
er af ”usete dimensioner”. 

Af Hans Hauge

Nationalisme
og socialisme

Fortsættes side 6.

Fortsættes side 6. Fortsættes side 7.

Den 5. juni er det 153 år
siden den første grundlov
blev vedtaget. Læs om
Venstres grundlovsmøder
på side 5 
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Københavns Amt
Lars Stolshøj
tlf. 4373 3565
e-mail: stolshoj@post.tele.dk
Homepage:
www.venstre-kbhamt.dk

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

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

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

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

Folketingskandidat
Flemming Oppfeldt, MF
Tlf. 4495 6792

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

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

Glostrup
Hans-Christian Ellegaard
e-mail: ellegaard@mail.tele.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU i Storkøbenhavn
Peter Larsen
tlf.: 3969 7999

Politisk Udvalgsarbejde
Venstre i Københavns amt - Opgaver og adresser

Venstre i Københavns
amt indbyder Venstres
medlemmer til delta-
gelse i 1 eller flere af
vore politiske udvalg.

Deltagelse i udvalgsarbej-
det kræver ingen særlig

forberedelse og man kan
møde op til udvalgsarbej-
det 3-4 gange på et år. Man
kan være medlem af et
udvalg 4-5 måneder og så
skifte til et nyt udvalg,
såfremt det er det man
ønsker. Der er mange valg-
muligheder.

Målsætninger for
udvalgsarbejdet:
• At engagere en bred

kreds af medlemmer i
det politiske arbejde og i
den politiske debat

• At være bindeled mellem
vore folkevalgte og med-
lemmer

• At videreudvikle den li-
berale politik

• At være sparringspartner
for vore politikere og be-
styrelser

• At udvikle nye kandida-
ter til det politiske hånd-
værk

9 øre
ville kunne betale én eksponering 

af dit budskab i dette blad

Få dit budskab ud til 5.700 læsere
i København og Frederiksberg Kommuner,

samt i Københavns Amt.

En annonce på 9 cm over 2 spalter koster:
500 kr.

Der er ingen startomkostninger.

Kontakt redaktionen for flere oplysninger:
redaktionen@taburetten.dk

Næste deadline: 22. august 2002.

Af Bent Hansen

Politiske udvalg i Københavns amts Venstre:
Udenrigs- &
Sikkerhedsudvalget:
Fmd.: Chr. Bjørn Andersen,
uglemosen9@mail.tele.dk,
44 94 01 19. Forsvar, værne-
pligtige, udenrigs- og sikker-
hedspolitiske spørgsmål samt
udviklingssamarbejde.

Kirkeudvalget:
Formand ikke valgt endnu.
Folkekirken og andre trossam-
funds stilling.

Sundheds- &
Socialudvalget:
Fmd.: Tina Strand,
strandtina@hotmail.dk,
44 68 23 89.
Sundhedssektoren, forebyggelse,
etik og forskning, pensioner,
social bistand, dagpenge, aktive-
ring m.m.

Europa-udvalget:
Fmd.: Lars Kristensen,
lars@wilsonlearning.dk,
45 50 51 35. Sager der behandles
i EU og WTO og koordinering af
folketingets behandling af disse
sager.

Forskningsudvalget:
Fmd.: Kjeld Danneskiold-Samsøe,
kjeld@danneskiold.dk,
39 64 00 26. Forskningspolitik,
informationsteknologi, telesek-
toren.

Miljø- & Planlægning:
Fmd.: Anker Jacobsen,
ajj@cool.dk, 43 45 78 25.
Miljø- og naturbeskyttelse,
fysisk planlægning, genteknolo-
gi, fredninger, råstoffer i jord og
havbund.

Boligudvalget:
Fmd.: Chr. Bjørn Andersen,
uglemosen9@mail.tele.dk,
44 94 01 19. Byggeri, byfornyel-
se, bolig- og lejeforhold.

Energiudvalget:
Fmd.: Helge Sølgaard,
helgesoelgaard@hotmail.com,
45 89 06 82. Energiplanlægning
og –forsyning, efterforskning og
produktion, vedvarende enegi og
energibesparelser,

Kulturudvalget:
Fmd.: Annie Howaldt Christensen,
howaldt@kiepe.dk, 44 48 20 84.
Kulturelle og kunstneriske anlig-
gender, herunder radio, fjernsyn,
museer, teatre, film, idræt  samt
ophavsret.

Landbrugs- &
Fiskeriudvalget (Fødevarer):
Fmd.: Bendt Lyngsøe Hansen,
44 65 12 90. Fødevarer, have-
brug, veterinærvæsen samt
grundforbedring.

Retsudvalget:
Fmd.: Søren D. Sørensen,
soerensoe@htk.dk, 43 99 81 32.
Rets- og politivæsen, herunder
retsplejeloven, straffelovgivning,
familieret, udlændingelovgiv-
ning, dyreværn.

Økonomi- & Skatteudvalget:
Fmd.: Jørgen Howaldt Christensen,
howaldt@kiepe.dk, 44 48 20 84.
Indkomstskat til staten, afgifter,
pensionskapitaler, told, mervær-
diafgift, punktafgifter samt
arbejdsmarkedsfonde.

Trafikudvalget:
Fmd.: Carl-Erik Andersen,
cea@post9.tele.dk, 39 69 54 43.
Færdselslovgivning, jernbaner,
veje, godstransport, færgefart,
kollektiv trafik, luftfart, kystsik-
ring, postvæsen. 

Uddannelsesudvalget:
Fmd.: Hanne Holdt Hansen,
hhh@gentofte.mail.telia.com,
39 65 64 65. Folkeskolen, gym-
nasier, folkeoplysning, højskoler,
seminarier, folkehøjskoler,
uddannelsesstøtte, universiteter,
m.m.

Integrationsudvalget:
Fmd.: Tina Jensen,
tinaje@htk.dk , 46 56 01 33

Erhversudvalget:
Fmd.: Kurt Damsted,
kd@dlc-lydconsult.dk,
40 83 41 35. Erhvervslivet gene-
relt, selskabslovgivning, lovgiv-
ning vedr. prissætning, patenter,
erhvervsfremme, m.m.

Arbejdsmarkedspolitisk
udvalg:
Fmd: Niels G. Carlsen,
niels.g.carlsen@image.dk,
44 98 74 26. Arbejdsmarkedsfor-
hold, arbejdsløshedsforsikring,
arbejdsmiljø, arbejdsformidling
og arbejdsmarkedsuddannelse.

• Alle medlemmer af Venstre i
Københavns Amt er velkom-
men til at deltage i de oven-
nævnte udvalg.

• Tilmelding til udvalgsarbej-
det kan foretages ved direkte
kontakt til udvalgsformanden,
per telefon eller mail.
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Af Ole Andreasen, MEP (V)
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Eksistensen af mere end 200 fælles-
kommunale selskaber vidner om, at
kommunerne for længst har opdaget
fordelene ved stordrift. Men når en
kommunalbestyrelse alligevel har be-
sluttet sig for at flytte opgaveløsnin-
gen ud af eget regi, hvorfor entrerer
kommunen så med et fælleskommunalt
selskab frem for et privat? 

Private virksomheder er - ud over de frie
markedskræfter - underkastet konkurrence-
loven, der ”har til formål at fremme en
effektiv samfundsmæssig ressourceanven-
delse gennem virksom  konkurrence.”
Yderst fornuftigt, men kommunalbestyrel-
ser og bestyrelser i  kommunale fællesska-
ber har adgang til at indføre en konkurren-
cebegrænsning. Dermed kan de undtage
egen opgaveløsning fra lovens overordnede
mål om fri konkurrence. Ved fravær af kon-
kurrence har prisen en tilbøjelighed til at
blive unødvendig høj, og den regel kan de
kommunale opgaveløsere ikke undtage sig
selv fra.

Indenrigsministerens forslag om privat ud-
fordringsret er et lille men helt rigtigt skidt
mod fri konkurrence i Danmark. Kort for-
talt går forslaget ud på, at private virksom-
heder skal kunne udfordre en kommune
med konkrete tilbud på de opgaver, som
kommunen udfører for sig selv. Kommunen
skal så sammenholde tilbudet med omkost-
ningerne ved kommunens egen opgaveud-
førelse, og derefter skal kommunalbestyrel-
sen – ikke administrationen – træffe en po-
litisk afgørelse. 

Kommunernes Landsforening er imod for-
slaget om privat udfordringsret. Det skyldes
primært, at kommunalbestyrelsen ikke på
forhånd selv må bestemme, hvilke områder
man vil udfordres på. Set med vælgerøjne
forekommer den holdning ugennemtænkt.
Hvad kan være mere tilfredsstillende for
landets kommunalpolitikere, end at man i
det konkrete arbejde får mulighed for at
sende klare politiske signaler til vælgerne?
Valgløfter fulgt op af tilsvarende konkrete
handlinger fører som regel til genvalg. 

Af Jens Frimand

Ja til forfatning
- Nej til
kompetence-
katalog

Siden februar har ar-
bejdet i Konventet om
EU’s fremtid været i
gang. 105 medlemmer,
som repræsenterer re-
geringer og parlamen-
ter fra medlemslande og
ansøgerlande samt Eu-
ropa-Parlamentet dis-
kuterer hvordan mor-
gendagens EU skal se
ud, - hvilken model for
EU skal det ende med?

Mange forslag hertil er al-
lerede kendte. Skal EU ud-
vikles til ”Europas forene-
de Stater”, ”Den Europæi-
ske Union af medlemssta-
ter”, en ”føderation af
nationalstater” eller et EU
som en ”europæisk konfø-
deration”. Det er de for-
slag, der oftest er nævnt,
men der findes en del flere.
Der er naturligvis tale om
en akademisk diskussion,
men diskussionen handler
basalt om, hvor stor betyd-
ning EU skal have i borger-
nes hverdag - og derfor er
den relevant for alle. 

Skal EU’s betydning for
borgerne være stor, middel
eller lille? EU-konventets
formand, den tidligere fran-
ske præsident Giscard d’Es-
taing vil tillægge EU meget
stor betydning. Den franske
præsidentkandidat fra det
netop overståede franske
valg, den højre-radikale
Jean-Marie Le Pen, ønsker,
at EU’s indflydelse skal
være så lille som mulig. Jeg
synes den skal være tem-
melig stor. EU er utvivl-
somt vort bedste politiske
instrument til at skabe fred,
tryghed, velstand og respekt
for menneskerettigheder i
Europa på kort sigt, og i
verden på længere sigt.

EU’s beslutningsproceser
meget komplicerede - for
komplicerede, er alle enige
om; hvem gør hvad og
hvordan? Derfor er der

udbredt enighed om, at
EU’s traktatgrundlag skal
laves om så beslutnings-
gangene bliver mere enkle,
effektive og gennemsigtige.
Et realistisk bud på resulta-
tet af konventets arbejde
må være et forslag til en
forfatning - eller en forfat-
ningsmæssig traktat - som
består af to dele: en forfat-
ningsdel, som beskriver de
institutionelle forhold, og
en anden del, som beskri-
ver EU’s politikker.

Kompetencekatalog
udelukker udvikling
Er det en god ide at lave et
egentligt kompetencekata-
log i EU’s kommende for-
fatning, som nøje beskriver
hvilke kompetencer EU
henholdsvis medlemssta-
terne har? Næppe, det vil
være for ufleksibelt. På
langt de flest områder er
der delt kompetence mel-
lem EU og medlemsstater-
ne. Som eksempler kan
nævnes landbrugspolitik-
ken, miljøpolitikken og
arbejdsmarkedspolitikken.
Der er heller ingen grund
til at udelukke en fremtidig
udvikling af EU’s kompe-
tencegrundlag. Det er kun
17 år siden at EU begyndte
at integrere landbrugs- og
miljøpolitikken. Det er i
dag svært at forstå, at det
har været adskilte politik-
områder. Derfor skal vi
heller ikke udelukke lig-
nende udviklinger i fremti-
den; måske arbejdsmar-
kedspolitikken, sundheds-
politikken og uddannelses-
politikken er uadskillelige
politikområder om føje år.

Men det er nødvendigt at
klargøre, hvor EU har ene-
kompetence, samt hvor der
er tale om delt kompetence
mellem EU på den ene si-
de, og medlemsstaterne og
regionerne på den anden
side. EU har få enekompe-
tencer: Handels- og kon-
kurrencepolitikken, det in-

Fri
konkurrence 
i Danmark?

dre marked, samt politikker
der relateres til den Økono-
miske og Monetære Union.
Med hensyn til EU’s øvrige
politikker er der delt kom-
petence mellem EU og med-
lemsstaterne/regionerne.
F.eks. landbrugs-, fiskeri-,
miljø- og arbejdsmarkeds-
poltik illustrerer dette.

En lang række andre po-
litikker hører alene ind un-
der medlemsstaternes an-
svar. Her kan nævnes kon-
stitutionelle anliggender,
indre politiske og admini-
strative strukturer, forde-
lingspolitikken, skatteind-
komstpolitik, skolepolitik,
forholdet mellem stat og
kirke, kompetencefordelin-
gen mellem stat, amter og
kommuner. Der er næppe
grund til, at medlemssta-
ternes ansvarsområder skal
omtales i EU’s fremtidige
kompetencefordeling, idet
det opfattes som eksplicit,
at alle kompetencer, der ik-
ke hører under EU pr. defi-
nition er nationale ansvars-
områder. Dog skal man ikke
udelukke - af politiske år-
sager - at man kan nedfæl-
de medlemsstaternes kom-
petencer i en præambel til
traktaten. 

EU's nuværende struktur
er det berømte søjlesystem,
hvor bl.a. det indre marked,
landbrug og fiskeri, og
økonomiske politik ligger.
Den anden søjle repræsen-
terer den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik. Den
tredje og sidste søjle rum-
mer de retlige og indre
anliggender. En revision af
denne struktur er påkrævet:
Søjlestrukturen skal ophæ-
ves. Et enstrenget system
hvor brugen af flertalsaf-
gørelser gøres til den al-
mindelige beslutningsme-
tode.

Ny verdensorden
nødvendiggør FUSP
Navnlig den nye verdens-
orden efter den 11. septem-

Oles Klumme

ber 2001, samt krisen i
Mellemøsten viser, at EU’s
udenrigspolitik samt den
fælles forsvars- og sikker-
hedspolitik må styrkes. Der
er ikke tale om at gøre EU
til en militær supermagt,
men snarere tale om, at
EU’s militære kapacitet i
forhold til USA’s skal afba-
lanceres. Krigen mod ter-
roren og krisen i Melle-
møsten er tydelige eksem-
pler på EU’s underlegen-
hed i forhold til amerika-
nerne. Derfor skal EU’s
identitet i verden styrkes,
og det kan kun ske gennem
en styrket udenrigspolitik.

De seneste nationale valg-
kampe i Europa - ikke
mindst i Frankrig og nu i
Holland - viser, at EU’s
handlemuligheder inden for
de retlige og indre anlig-
gender ligeledes skal til-
lægges meget højere prio-
ritet. Bekæmpelsen af in-
ternational kriminalitet, nar-
kotikahandel, handel med
kvinder og børn, samt ter-
rorbekæmpelse er meget
presserende opgaver, som
også skal løses på EU-plan.
Endelig må fælles regler
med hensyn til asyl- og
indvandringspolitik også
styrkes. Det er nødvendigt,
at EU står sammen om
denne udfordring; ingen kan
være interesseret i, at flygt-
ningeproblematikken skal
være et problem, som alle
medlemsstaterne forsøger
at skubbe fra sig.

Endnu engang kan man
kun ærgre sig over, at
Danmark har forbehold på
så vigtige områder. Det
betyder, at Danmark ikke
kan være med til at præge
politikudviklingen på disse
for borgerne så vigtige
områder.

Man kan kun håbe på, at
de danske forbehold snart
vil være fortid.
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Igennem de sidste
mange år har borgerne
oplevet en fortsat stig-
ning i betalingen af
skatter og afgifter. Op-
levelsen er, at skatte-
skruen tilsyneladende
ingen ende har.

Regeringen vil gøre op
med den ufattelige kreati-
vitet og nidkærhed, som
den tidligere regering be-
sad i form af opfindelse af
nye skatter og afgifter.

Derfor har regeringen
indført et skattestop, der
gælder for de beslutninger,
som den nye regering træf-
fer. Man kan sige, at vi der-
med har indgået en kon-
trakt med befolkningen. En
kontrakt som de kan holde
regeringen op på ved næste
valg.

På denne måde demon-
strerer regeringen, at det er
nye tider i dansk politik.
Ikke bare skal det være
stop med de evindelige
stigninger i skatter og af-

gifter, men befolkningen
skal også kunne stole på de
løfter, som politikerne gi-
ver. Og efter ni år med
Poul Nyrup Rasmussen er
det virkeligt nyt.

Skattestoppet er et for-
varsel om de nye tider. I
fremtiden skal de folke-
valgte være politikere og
ikke administratorer. Fra
nu af kan et forslag, der
kræver nye udgifter ikke
bare ordnes ved at sætte en
skat eller afgift op, sådan
som rygmarvsreaktionen
var hos den tidligere rege-
ring. Nej, politikerne må
prioritere. De er nødt til at
bekende politisk kulør.  

På lidt længere sigt er
det regeringens målsæt-
ning, at skatten på arbejds-
indkomst skal ned. Men
der skal først skabes øko-
nomisk råderum hertil. For
vi vil ikke slække på målet
om at halvere den offentli-
ge sektors gæld inden 2010,
så velfærdssamfundet er
klar til at møde udfordrin-
gen fra den ændrede be-

folkningssammensætning,
uden at skatterne stiger. 

Det betyder også, at de
forskellige interesseorgani-
sationer må have forståelse
for, at vi meget gerne vil
lette skatten på både biler
og aktieavancer, men alle
fortidens synder, kan ikke
løses i én valgperiode.  

Skattestoppets
fortolkning
Skattestoppet har været
genstand for mange (mis)-
fortolkninger. Regeringen
har konkret lovet, at vi ikke
vil hæve nogen procent-
sats, hvor skatten er ud-
trykt i procent, eller noget
kronebeløb, hvor skatten er
i faste beløb. 

Hvis der er tvingende
grunde til at indføre eller
forhøje en skat eller afgift,
vil det ske således, at mer-
provenuet ubeskåret anven-
des til at sænke en anden
skat eller afgift. Samme
princip vil blive anvendt,
hvis det af miljømæssige
grunde er ønskeligt at ind-

føre eller forhøje en mil-
jøafgift.

Hvis Danmark bliver
tvunget til at sænke en skat
eller afgift som følge af en
beslutning i EU eller inter-
nationale aftaler, kan de
mindre indtægter kompen-
seres gennem forhøjelser

Skattestop er nytænkning
af andre skatter eller afgif-
ter. Sådanne omlægninger
skal altid være provenu-
neutrale.

En helt central del af
skattestoppet er, at der
lægges loft over ejendoms-
værdiskatten. Boligejerne
skal i fremtiden højest

T I V O L I  s o m  v i r k s o m h e d
–  n u  o g  f r e m t i d e n

M ø d e  m e d  T i v o l i ' s  d i r e k t ø r,  L a r s  L i e b s t ,

T O R S D A G  D E N  2 0 .  J U N I  K L .  1 7 : 1 5
i  " G u l e  S a l "  i  T i v o l i s  K o n c e r t s a l s b y g n i n g .

D e r  b l i v e r  i n d g a n g  v e d  T i v o l i s  K o n c e r t s a l ,  T i e t g e n s g a d e
2 0 ,  h v o r  e n  a f  T i v o l i s  k o n t r o l ø r e r  f r a  k l .  1 7 . 0 0  v i l  l u k k e
d e l t a g e r e  i n d .
T i l m e l d i n g  t i l  K i r s t i n e  R e j k j æ r  s e n e s t  d e n  1 2 .  j u n i v i a
e m a i l :  k i r s t i n e @ r e j k j e r. d k  e l l e r   t l f .  3 8  7 1  9 6  3 8 .
D e r  t i l s e n d e s  e n  b i l l e t ,  s o m  s k a l  v i s e s  v e d  i n d g a n g e n .

betale, hvad de betaler i år,
hvis de bliver boende i
deres nuværende bolig.
Der er endda mulighed for
at komme til at betale min-
dre, hvis ejendomsvurde-
ringen falder.

Så det er virkelig nye
tider i dansk politik.

Ø K O F I N - k o n f e r e n c e
o m  D a n m a r k  o g  E u r o p a

Søndag den 8. september 2002, kl. 10.00-15.00
i  Islands Brygges Kulturhus.

Europas økonomi- og finansministre (ØKOFIN) holder
ministerrådsmøde i København i dagene 6.-8. september for at

drøfte den økonomiske udvikling i Europa.

Danmark har taget flere forbehold.
Hvad betyder det for Danmarks indflydelse og hvad siger

arbejdsmarkedets parter og regeringen til dette?

Vi indbyder alle interesserede Venstremedlemmer
til en spændende konference om dette helt aktuelle emne,

sammen med politikere og andre specialister.

Program udsendes i juni. 
Interesserede kan få det tilsendt ved henvendelse til 

Jens Damgaard, tlf. 35 85 11 82 eller email:
post@jensdamgaard.dk

Af skatteminister Svend Erik Hovmand (V)

Hvad er
social ansvarlighed?

Tirsdag den 4. juni 2002 kl. 20.00

i  Foredragssalen  i  Medborgerhuset ,
Danasvej  30B.

Flemming Oppfeldt, MF (V) og
Kenneth Barrett (V) folketingskandidat.

debatterer.

MØD OP O G DELTAG I  DEBAT TEN!
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GRUNDLOVSDAG
Grundlovsmøde i Søndermarken

”Sportsplænen”
5. juni 2002 kl. 14.00

14.00 Velkomst

14.05 Ole Andreasen, medlem af Europaparlamentet (V)

14.35 Søren Pind, borgmester i København (V)

15.00 Ulrik Kragh, MF (V)

Deltagelse er gratis og alle er velkomne.
Sportsplænen ligger i Søndermarkens sydvestlige hjørne

– ned mod Valby.
I tilfælde af regn gennemføres arrangementet på Frederiksberg Slot.

Venstre i København og på Frederiksberg 
byder velkommen

GRUNDLOVSMØDE
OG FROKOST I DET GRØNNE

5. juni kl. 11.45

Venstre i Hvidovre afholder Grundlovsarrangement i det natur-
skønne område Kystagerparken.  Arrangementet begynder

kl. 11.45, hvor vi mødes ved ”Bjerget” – kendt fra de mange Zen-
tropafilm (bl.a. ”Små ulykker”).  

Der er parkeringsmuligheder ved Åmarkens Station,
hvorfra ”Bjerget” kan ses.  Linie A kører til stationen.

Dagens taler bliver MF’er Flemming Oppfeldt

Medlemmerne medbringer selv retter
til en (forhåbentlig) overdådig fælles buffet.

Pris pr. deltager:  25 kr.

Vi glæder os til at se dig/jer.
Tilmelding til Hvidovres lokalformand på:

ullaprip@hotmail.com eller tlf.:  3649 5539 - senest den 29. maj

Grundlovsmøde i Edelgave
5. juni kl. 14.00

Program:
14.00 - 14.15 fortæller Rita Holm om Edelgave

14.30 - 15.00 taler Tove Fergo

15.00 - 15.30 taler Lars Stolshøj

Derudover er der underholdning på plænen.

Entré: 25 kr,
Øl, vand og kaffe sælges af VU.

Kørselsvejledning:
Fra Ballerup køres mod Smørum. Efter Smøromovre fortsættes mod

Nybølle ad Edelgavevej og efter ca. 1,5 km ligger Edelgave på højre hånd.

VE N STR E I  SØLLE RØD

GRUNDLOVSMØDE
Carlsminde,  Søllerødvej 30,  2840 Holte
Onsdag den 5. juni 2002 kl. 15.00

Fri adgang

Partisekretær Jens Skipper Rasmussen holder Grundlovstalen,
og derefter taler borgmester Erik Fabrin

Underholdning:
Tryllekunstneren Peter Nørgaard fra Vedbæk  giver børnene oplevelser

i fantasi og magi et par gange i  løbet af eftermiddagen.

Rundvisning på Carlsminde – Venstres hovedsæde:
Inspektør Kenneth på Carlsminde vil efter behov give rundvisning

og orientering om Carlsmindes historie og anvendelse
samt åbne mulighed for at bese staldene.

I pausen serveres sandwich til alle. – Vand og øl kan købes.
Velkommen til Venstres grundlovsmøde i Søllerød

Ole Andreasen Søren Pind Ulrik Kragh

Tove Fergo                      Lars Stolshøj

Flemming
Oppfeldt

Jens Skipper Rasmussen               Erik Fabrin
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pressen (senest i Politikens
leder 25/4-02), at det at vi
vil gennemføre det danske
formandskab til en lavere
pris end det Sverige brugte
på sit, skulle være tegn på
at vi ikke tager opgaven
seriøst. Det er i udgangs-
punktet en mærkelig kritik,
for hvad er da den optimale
pris på et EU-formandskab? 

Men derudover vil jeg
påstå, at kritikken afspejler
en meget forkert grundind-
stilling. Det vigtigste om-
kring formandskabet er ik-
ke prale-effekten, der er ik-
ke pragten omkring møder-
ne, det er ikke de lange
konvojer af store sorte
biler, det er ikke gaverne til
journalisterne i pressecen-
tret, det er ikke festtalerne
og de bonede gulve. Beva-
res, i et eller andet omfang
skal det naturligvis til, men
det vigtigste er nu en gang
resultaterne. Det er i bund
og grund et spørgsmål om,
at vi skal bruge det euro-
pæiske samarbejde seriøst.
EU-samarbejdet er for vig-
tigt til andet og afkræver
den respekt. Man skal
huske at alt det udenom
legitimeres gennem resul-
tater. Det er på den bag-
grund, at jeg under Barcel-
ona-topmødet foreslog, at
vi fremover skal være mere

fokuserede under topmø-
derne - og søge at afholde
flere af dem i Bruxelles.
Det vil gøre dem mere al-
mindelige i karakter og der-
med skabe mere effektivi-
tet og handlekraft. Vi går
selv i spidsen på det punkt
og afholder det første af
vores to møder i Det Euro-
pæiske Råd i Bruxelles i
oktober.

Derved, og gennem vo-
res generelt meget seriøse
behandling af formandska-
bet, kan vi være med til at
forme det fremtidige sam-
arbejde og skabe mere dy-
namik, mere handlekraft og
igen: resultater.  

Programmet for dansk
EU-formandskab?
Det officielle og endelige
formandskabsprogram frem-
lægger vi først i slutningen
af juni (26/6-02), dels fordi
det er god tone ikke at søge
at stjæle opmærksomheden
fra spanierne, der i øjeblik-
ket gør et kæmpe stykke
arbejde, og dels fordi vi
ikke allerede nu kan vide,
hvordan status vil være på
de forskellige politik områ-
der, førend spanierne er
færdige med deres arbejde.

De argumenter burde væ-
re forståelige for enhver,
men alligevel har oppositi-

onen for nylig prøvet at
skabe lidt (tiltrængt) fokus
på dem selv ved at kritisere
regeringen på dette punkt
og forlange, at vi allerede
nu oplyser de præcise prio-
riteter for formandskabet.
Men det er altså useriøst af
oppositionen. 

Når det så er sagt, er det
dog muligt allerede nu at
skitsere nogle af de vigtig-
ste områder, som vil kom-
me op i andet halvår 2002,
idet mange opgaver allere-
de ligger i systemet. Popu-
lært sagt består et formand-
skab af 85% løbende for-
retninger, 10% kriser og 5%
prioriteter. Det forventes
derfor, at formandskabs-
landet tjener hele Fælles-
skabets interesse. Det er i
sig selv en dansk interesse,
at ethvert formandskab over-
holder disse spilleregler.

Blandt emnerne der
trænger sig på ift. den dan-
ske dagsorden er det natur-
ligvis udvidelsen der domi-
nerer. I vores tilfælde bety-
der det, at en vigtig del af
de ”løbende forretninger”
er i fuld overensstemelse
med danske prioriteter, da
udvidelsen jo igennem
mange år har været en
dansk mærkesag. Udvidel-
sen mod øst har været
undervejs i et årti, blev for

alvor startet op i Køben-
havn med formuleringen af
de såkaldte Københavns-
kriterier, og står nu til, at
falde på plads i København
i december. Fra Køben-
havn til København – cirk-
len sluttes. Men inden da
er der en række problemer
der skal løses først. De
største tilbageværende pro-
blemer er : 
• Cypern – problematikken

vedr. den delte Ø, kan en
sådan optages i EU? 

• Irerne og Nice-traktaten
– vil irerne stemme for
Nice-traktaten til efter-
året? 

• Slovakiet har gjort store
fremskridt siden 1998,
men det er uafklaret
hvordan landet vil reage-
re, hvis den nationalisti-
ske Meciar vinder det
kommende valg og gen-
vinder den magt han tab-
te i 1998. 

• Polen – vigtigt land ift.
udvidelsen. Polen gør
dog fornuftige fremskridt
og de tilbageværende
problemer ser ud til at
kunne løses, eksempel-
vis er spørgsmålet om
køb af jord nu blevet løst
via en 12-års overgangs-
ordning. 

• ”Pengene” (spørgsmålet
om strukturfondene og

landbrugspolitikken –
samt de institutionelle
spørgsmål i EU-systemet.
Dvs. EU’s egne forhold).

Blandt de øvrige emner
der kommer på dagsorde-
nen er kampen mod terror,
spørgsmålet om den fælles
landbrugspolitik, genfor-
handlingen af fiskeripoli-
tikken (hvilket ikke løber
stille af sig som vi allerede
har set i medierne), fødeva-
resikkerhed, Lissabon-pro-
cessen, skattepakken, gen-
nemførelse af det indre
marked for finansielle tje-
nesteydelser samt visse ini-
tiativer vedrørende forbru-
gerpolitik og miljø. Dertil
kommer EU’s politik om
den Nordlige Dimension
der har udgangspunkt i
Østersøområdet og som er
særligt interessant for det
danske formandskab pga.
relationerne til Rusland,
specielt med sigte på den
kommende udvidelse af
Nato, der finder sted under
dansk EU-formandskab. 

Endelig skal debatten om
Europas fremtid videre-
føres og fremmes. De drøf-
telser, der er påbegyndt
efter EU-konventets start
d. 28/2-02, omhandler hele
grundlaget for det fremtidi-
ge EU-samarbejde og kan
derfor få afgørende betyd-
ning for vores kontinent. 

Ud over alle disse politi-
ske områder er der endelig
hele den eksterne dimensi-
on omkring formandskabet.
Danmark vil som formand-
skabsland skulle være EU's
ansigt udadtil i alle spørgs-

mål, og kommer til at løse
mange betydningsfulde op-
gaver, når det gælder vare-
tagelsen af EU's globale
rolle. Særlig betydning får
det FN Verdenstopmøde om
Bæredygtig Udvikling, som
vil finde sted i Sydafrika i
september 2002, hvor vi på
vegne af EU vil arbejde
hårdt for at få en global
aftale på plads. Denne
”global deal” skal sikre
udviklingslandene mere fri-
handel, mere bistand og
mindre gældsbyrder, hvis
de så til gengæld leverer en
bedre regeringsførelse med
fokus på mere frihed, demo-
krati og markedsøkonomi. 

En anden stor opgave ift.
det globale sigte er ASEM-
topmødet (Asia-Europe
Meeting) som afholdes i
København under det dan-
ske formandskab. Samar-
bejdet har hidtil manglet
lidt på den indholdsmæssi-
ge side, men det søger vi
nu fra dansk side at lave om,
så der denne gang kommer
flere konkrete resultater ud
af mødet mellem de to
kontinenters ledere. 

Og sådan kunne jeg blive
ved med at remse opgaver
op, som venter os. Opga-
ven er stor, men vi har de 6
mdr. fra 1. juli til at bevise
at opgaven ikke er for stor.
Vi skal ikke pleje over-
drevne nationale interesser,
men vi skal forsøge vores
egen lille reform af EU-
samarbejdet ved at afspejle
effektivitet og handling og
derigennem skabe resulta-
ter, der smitter af på det
fremtidige samarbejde.

Dansk EU-formandskab 2002
– stor udfordring, stort ansvar!

…fortsat fra side 1

en meget ond regering, der
sparer på hjælpen til AIDS-
ramte børn i Afrika. Den
journalist, der hjalp PR-
chefen med at sælge dette
budskab, spurgte ikke hvor-
for det var dét projekt, som
Folkekirkens Nødhjælp pri-
oriterede allerlavest.

Der blev også arrangeret
et indlæg med den (ellers)
meget fornuftige og viden-
de leder af IFPRI (et Dani-
da-støttet landbrugsforsk-
ningsinstitut i Washing-
ton). Hans budskab var, at
dansk u-landshjælp er et
led i kampen imod den
internationale terrorisme,
og at det derfor ville føre
til mere terror, at den blev
skåret ned. Journalisten,
der hjalp med PR-fremstø-
det, spurgte (naturligvis)
ikke om der var blot den
mindste evidens for disse

åbenbart urimelige påstan-
de, som falder helt udenfor
IFPRIs kompetenceområ-
de.

Der er naturligvis ingen
sammenhæng mellem
dansk u-landshjælp (eller
u-landshjælp i al alminde-
lighed) og terror. Hvilken
vej, en sådan sammenhæng
skulle gå, er da også uklart.
Der er ikke en gang fundet
nogen klar sammenhæng
mellem udbruddet af bor-
gerkrige og u-landshjælp,
og mellem krigenes varig-
hed og mængden af hjælp,
selv om der er regnet
meget på disse ting.

Mere for pengene
Nu er der imidlertid god
tid til næste finanslov, og
det er tid til at tænke sig
om. Hvordan får vi mere
for pengene på u-landsom-

rådet? Det er ikke så svært.
Lad mig nævne tre simple
principper, der ville hjælpe
meget, hvis de blev indført:

(1) Vi bør koncentrere
hjælpen om de lande og de
projekttyper, vi er gode til.
Det kræver, at vi sørger for,
at alle projekter har en klar
målsætning og bliver eva-
lueret kontant og i klare tal.
Det lyder helt utroligt, men
realiteten er, at Danida
ikke har noget system til at
evaluere projekter syste-
matisk på en sådan måde,
at resultaterne kan sam-
menfattes og analyseres.
Hjælp, der spildes, fordi
man ikke ved, hvad man
gør, eller fordi kløften mel-
lem mål og realiteter er for
stor, er en tragedie og en
hån imod skatteyderne.

(2) Det er også vigtigt, at
vi sikrer os - så godt vi kan

- at de projekter, vi laver, er
nogen som modtagerne
ønsker at få og ikke blot
nogen, vi ønsker at give.
De fleste forfejlede projek-
ter mislykkes, fordi de får
lov til at gå i frø, efter at de
er overgivet til modtager-
landet. De mislykkes altså,
fordi de prioriteres lavt af
modtageren. Vi synes na-
turligvis, at dansk miljø-
og ligestillingspolitik er
rigtig – ellers førte vi ikke
disse politikker. Vi bør
imidlertid se i øjnene, at
andre lande ser anderledes
på disse ting. Vi kan ikke
få dem til blive enige med
os, selv om vi giver dem
projekter i vores ånd - det
fører blot til mislykkede
projekter.

(3) Det er også vigtigt, at
vi ikke koncentrerer hjæl-
pen om de samme små lan-

de som alle andre også
hjælper. Vores hjælp gør
mest gavn, dér hvor der
ikke er en kø af donorer,
der leder efter projekter.
De lande, der får mindst
hjælp pr. indbygger, er de
store lande. Her kan vi let
finde provinser og delsta-
ter, hvor der er meget langt
mellem hjælpeprojekterne,
og hvor det derfor er let at
finde på gode nyttige pro-
jekter.

Tilfældet Indien
Jeg ved godt, at udenrigs-
ministeren har besluttet sig
til, at Indien ikke skal hjæl-
pes, fordi det er et særlig
slemt land - jeg har hørt
ham nævne en række årsa-
ger hertil. Realiteten er
imidlertid, at næsten alle
de problemer, som han
ganske rigtigt påpeger, at

Indien har, dem har alle
andre af vore samarbejds-
lande også, og i næsten alle
tilfælde i højere grad. Lan-
de er u-lande, fordi de
fører dårlige politikker, er
præget af ulighed, korrup-
tion og bureaukrati, har et
lavt uddannelsesniveau og
spændinger mellem stam-
mer og regioner, osv. Vi
kunne let finde et par indi-
ske delstater, hvor vi kunne
gøre en god indsats.

Der er dog også andre
store lande, som ikke får
meget hjælp. Brasilien har
en række delstater, der
trænger til hjælp. Indonesi-
en har også en række fatti-
ge øer, som får meget lidt
hjælp. Og endelig er der
kommet en række nye sta-
ter til i Centralasien, som
hurtigt har fået store pro-
blemer.

…fortsat fra side 1

U-landshjælp – effektivisér
og lad grønthøsteren stå

Fællessiderne 3 2002  15/05/02 9:12  Side 4



Sort • 072

Nationalisme og socialisme
…fortsat fra side 1

Der findes et alternativ til kamp: Fredeligt demokrati.

Det er nu ikke derfor,
han er på forsiden, det
skyldes, at han skal i ret-
ten, fordi han er ansvarlig
for noget fusk med millio-
ner i AOF-bestyrelsen. Den
slags er vi så vant til. 

Avisen har også et inter-
view med en anden og
moderne ungsocialdemo-
krat, der læser til politiker
på universitetet. Han vil
som fagforeningspamperen
manifestere et ”alternativ
til højredrejningen”. Hvad
mon alternativet er? Fæl-
lesskab. Hvad er højredrej-
ningens alternativ? Fælles-
skab. Højre og venstre har
dermed et tilbud til frihe-
dens europæiske børn: De
skal tilbage til det varme,
trygge, klæbrige fælles-

skab. Vi kan ikke have jer
rendende derude i frihe-
den. I skal hjem i folkets
hus, skal I.

Fællesskab kæmper
mod fællesskab
Ideen er den samme på
begge fløje, fanerne er lidt
forskellige. 1. majs er røde
og palæstinensiske. Højre-
nationalisternes og sociali-
sternes diagnose af nuti-
dens samfundsudvikling er
stort set den samme. Og
løsningen på alle proble-

merne er den samme. Fæl-
lesskab. Det er derfor, de
hader hinanden i disse år,
og derfor de kæmpede mod
hinanden i 30’erne. De lig-
ner hinanden for meget.
Politikerne ved det, og det
er baggrunden for, at arbej-
dere uden besvær bevæger
sig fra højrepopulisme til
folkesocialisme. Fra Hol-
ger K. til Pia K.

Dansk Center for Holo-
caust- og Folkedrabsstudi-
er har udsendt en fremra-
gende lille rapport om det-
te fænomen. En forsker,
Cecilie Banke, spørger
modigt og frygtløst: ”Hvor
meget anderledes var…det
fællesskab, Socialdemo-
kratiet havde som ideal i
forhold til nazisternes?”
Socialisme, kommunisme,
nazisme og antisemitisme
var i 30’erne båret af sam-
me ideal om et folkefælles-
skab, mener hun. Det var
dengang.

Der er forskel mellem
dengang og i dag. For hvis
vi ser bort fra det yderste
venstre, er både de højre-
nationale og de socialisti-
ske partier i dag demokra-
tiske; men ligheden mel-
lem dem er, at deres ideal
endnu er folkefællesskabet.
SID taler om fremtid i fæl-
lesskab. Og antisemitismen
trives.

1. maj dyrkes dette fol-
kefællesskab eller i al fald
mindet om det. Det funge-
rer ikke helt; det er – lige-
som fodbold – et tivolifæl-
lesskab, for ingen tror rig-
tig på det. Dyrkelse af fæl-
lesskab – både det nationa-
le og det socialistiske -
udtrykkes ved marcher,
faner, musik, og optog. Og
når fællesskab udtrykkes
på den måde, kan volden
ikke undgås. Nazisterne
holdt også 1. maj; stalini-
sterne gjorde det – og nuti-
dens socialister har ikke
skiftet stalinismens symbo-
ler ud endnu. Og nationali-
sterne gør det. Le Pen vil
demonstrere i Frankrig;
men det kan ikke tillades.
Fællesskabet opretholdes
nemlig ved, at der er
nogen, der skal holdes
udenfor. Det kan kun tri-
ves, hvis der er fjender. I
Danmark kaldes fjenderne,
som man aldrig skal vise
solidaritet overfor, ’de
gule’, ’de kristelige’ eller
’de uorganiserede’. Uden
vold, intet fællesskab.

Men hvad så med den
højredrejning, der har
afløst den socialdemokrati-
ske dominans i Europa?
Den er et tegn på, at demo-
kratiet er levende, for
demokratiets ide er at kun-
ne komme af med en rege-
ring og indsætte en ny uden

vold. Det er kun venstre-
fløjen, der ikke accepterer
demokratiet på det punkt.
Gik højrefløjen i demon-
strationstog, da Nyrup
uden legitimitet – støttet på
100 færinger – beholdt
magten? Nej, for de er
høflige mennesker.

Er der grund til
bekymring?
Ja og nej. Ikke meget har
ændret sig i Europa de sid-
ste mange år. For en ting
må man indrømme. Det er
ikke ret mange steder, at de
liberale partier vinder
frem. Kun i Danmark; lidt i
Tyskland; næsten ikke i
Frankrig; slet ikke i Østrig
og Italien. Ikke på nogen
måde i Grækenland.

Måske vil der en dag
komme en drejning væk
fra nationalisme og socia-
lisme – en liberal vending.
Måske. Den realteksiste-
rende liberalisme findes i
al fald ikke. Hvis der er
noget, der ikke hærger, er
det nyliberalismen. Heldig-
vis lever gammelliberalis-
men. Ellers havde det også
set sort-rødt ud.

W e e k e n d r e j s e  f o r  2  t i l  L o n d o n
1 .  K r e d s ,  F r e d e r i k s b e r g  f i k  i  e f t e r å r e t  s p o n s o r e r e t  e n  w e e k e n d -
r e j s e  f o r  2  t i l  L o n d o n   a f  B r a n d s t r u p  Tr a v e l .  S a l g e t  a f  l o d d e r n e
a f s l u t t e d e s  d e n  1 .  m a r t s  2 0 0 2 .  

V i n d e r e n  b l e v  u d t r u k k e t  d e n  5 .  m a r t s  2 0 0 2  a f  Ve n s t r e s  n y  p a r t i -
s e k r e t æ r,  J e n s  S k i p p e r  R a s m u s s e n . T i l s t e d e  v a r  o g s å  f u n g e r e n d e
f o r m a n d  f o r  Ve n s t r e  p å  F r e d e r i k s b e r g  S ø r e n  T h u e s e n  P e d e r s e n  o g
f o r m a n d e n  f o r  1 .  K r e d s ,  F r e d e r i k s b e r g  J a n  H e l s i n g h o f f .  

L i d a  L i n d h o l m  v a n d t
D e n  m e g e t  g l a d e  v i n d e r,  L i d a  L i n d h o l m ,  b l e v  d i r e k t e  u n d e r r e t t e t
o g  f i k  s e n e r e  o v e r r a k t  g a v e k o r t e t  i  B r a n d s t r u p  Tr a v e l s  l o k a l e r
p å  G a m m e l  K o n g e v e j .  

Ta k  t i l  d e  m e d l e m m e r  d e r  h a r  d e l t a g e t  v e d  k ø b  a f  l o d d e r,  o g  d e r -
v e d  b i d r a g e t  l i d t  e k s t r a  t i l   f o r e n i n g e n s  k a s s e .

Nyhedsmedier
& politik

– brug og misbrug
Mandag den 27. maj 2002 kl 19.30 præcis!

Mød Associate Professor Karsten Fledelius fra Institut for Film- og
Medievidenskab KUA på Københavns Rådhus, Hovedkassen stuen vær. 106,

(benyt indgangen ved Brandstationen).

Emner: Reaktioner i befolkningen på mediepåvirkning (TV, Presse osv.).
Mediernes forhold til politikerne. Hvad kan de bruge (og "misbruge")
hinanden til. Eksempler gives: Poul Nyrup, Hans Engell, Uffe Ellemann-

Jensen, Erik Ninn-Hansen.

Tilmelding med navn, adresse og tlf. nr., senest torsdag den 23. maj til:
Astrid Søborg, astrid47@hotmail.com - Tlf. 77311405 eller

Hasse Ferrold, hfdk@mail.com - Tlf. 38801832 eller
Vagn Svendsen, vagns@dk.ibm.com - Tlf.  38193847 eller 23241914 P r o d u c t i o n  M a n a g e r  M a r i a  P e t e r s e n  ( t v. )  o v e r r a k t e  g a v e k o r t e t

t i l  v i n d e r e n  a f  e n  w e e k e n d  f o r  2  t i l  L o n d o n ,  L i d a  L i n d h o l m ,  i
o v e r v æ r e l s e  a f  f o r m a n d e n  f o r  1 .  K r e d s  J a n  H e l s i n g h o f f  ( t h . ) .

Af Hans Hauge
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Vi tager regeringens
udfordring op

Patienterne har krav på
kortere ventetid, når de
skal til undersøgelse
og behandling på syge-
huset. Det er et fælles
mål for regeringen og
amterne at nedbringe
ventetiden.

I amterne har vi arbejdet
med opgaven længe og er
også nået et godt stykke
vej. Det er klart, at vi med
flere midler til rådighed
kan komme endnu længe-
re. Derfor er regeringens
kontante håndsrækning i
form af 1,5 mia. kr. til ned-
bringelse af ventelisterne
meget velkommen.

Med det er også en ud-
fordring, regeringen stiller
amterne overfor. Hvor ger-
ne vi end vil, kan vi ikke
bare med et trylleslag få
ryddet op i ventelisterne,
selv om vi får en stor pose
penge. Det kan umiddel-

bart lyde mærkeligt, men
sandheden er, at det er
svært for os at bruge pen-
gene fra staten.

Personalemangel
For sagen er jo, at der gan-
ske enkelt skal arbejdes
mere på sygehusene for at
forkorte ventetiden for pa-
tienterne. Det skal pengene
bruges til. Men vi mangler
personale inden for sund-
hedsvæsenet. Alene i Søn-
derjyllands Amt mangler vi
28 overlæger på sygehuse-
ne. Og der mangler også
sygeplejersker, bioanalyti-
kere, radiografer m.fl.

Det nuværende persona-
le yder en meget stor og
flot indsats, og vi kan ikke
forvente, at medarbejderne
bare løber endnu hurtigere.
Så vi er nødt til at ansætte
flere.

Det er imidlertid ikke

Af amtsborgmester Carl Holst (V), Sønderjyllands Amt

særlig let for en region som
Sønderjylland at skaffe
yderligere sundhedsperso-
nale. Rekrutteringen har
længe været et problem, og
problemet bliver endnu
værre i de kommende år.

Men i Sønderjyllands
Amt er vi parate til at tage
udfordringen fra regerin-
gen op, og derfor forsøger
vi ihærdigt at skaffe de
nødvendige personaleres-
sourcer. I den sammen-
hæng er vi indstillet på
også at søge personale syd
for den dansk-tyske græn-
se, hvis det bliver nødven-
digt.

Vi har i forvejen gode
erfaringer med at samar-
bejde med vore tyske na-
boer inden for sundheds-
området. Bl.a. har vi en
aftale om, at sønderjyske
kræftpatienter kan komme
til strålebehandling på St.
Franziskus Hospital i

Flensborg. Det sikrer kor-
tere ventetid og kortere
transport, og det er et til-
bud, som mange sønderjy-
der vælger at tage imod.

Vore beregninger viser,
at såfremt vi kan skaffe det
nødvendige personale, kan
vi med de midler, regerin-
gen stiller til rådighed for
Sønderjyllands Amt, rent
faktisk fjerne de nuværen-
de ventelister. Derfor vil vi
naturligvis gøre alt for at
skaffe personalet. Men let
bliver det som nævnt ikke.

Desuden løser alene en
pose penge fra regeringen
langt fra alle de problemer,
vi står med inden for sund-
hedsvæsenet. Der skal også
andre ting til.

Kvalitet
gennem centralisering
I Sønderjyllands Amt er vi
i øjeblikket i fuld gang

med at drøfte og plan-
lægge, hvordan vi frem-
tidssikrer sygehusvæsenet.
Det er en debat, som meget
forståeligt har sat sindene
i kog. Sygehusvæsenets
fremtid er et emne, som
optager mange mennesker
stærkt. Selv om debatten
bestemt ikke altid er lige
behagelig, så er vi nødt til
at tage den, hvis vi ønsker
et effektivt sygehusvæsen
også om 10 og 25 år. Gør
vi ingenting, får vi særde-
les alvorlige problemer i
løbet af nogle år.

Udfordringen er kort
sagt at sikre, at vi kan til-
trække det nødvendige per-
sonale og sikre høj kvalitet
og ekspertise inden for de
forskellige behandlingsom-
råder, samtidig med at vi
opnår besparelser. Økono-
miudvalget har besluttet, at
der fra og med 2004 skal
gennemføres varige bespa-
relser på ca. 160 mio. kr.

om året, heraf 90 mio. kr.
pr. år på sundhedsområdet.

Sundhedsudvalget har
drøftet forskellige løsnings-
muligheder og har sendt et
forslag til høring om at
samle specialerne på syge-
husene i Aabenraa og Søn-
derborg. Det indebærer, at
sygehusene i Haderslev og
Tønder lukkes.

Med færre og større
enheder opnår vi en række
fordele. Der bliver opbyg-
get et stærkere fagligt mil-
jø, som gør det mere at-
traktivt at arbejde på de
enkelte afdelinger. Det be-
tyder, at vi får bedre mulig-
heder for at tiltrække og
fastholde kvalificerede
medarbejdere.

Vi sikrer samtidig kvali-
teten i behandlingen. Med
operationer og behandlin-
ger samlet bliver der op-
bygget større rutine og eks-
pertise i de enkelte specia-
ler, hvilket vil føre til høje-
re faglig kvalitet og tillige
færre aflysninger til gavn
for patienterne.

Samtidig kan vi nedbrin-
ge omkostninger markant.
Vore beregninger siger, at
vi med denne løsning vil
spare ca. 70 mio. kr.

Borgerne
ønsker nærhed
Debatten i det sønderjyske
viser imidlertid klart, at for
mange mennesker er kvali-
tet i sundhedsvæsenet ikke
alene et spørgsmål om høj
faglighed, men også om
netop nærhed og menne-
skelig tryghed.

Så når man samler kræf-
terne af hensyn til faglig-
heden og rekrutteringen, er
det også nødvendigt at
drøfte, hvordan man på
anden vis kan sikre nær-
hed. I det forslag, der er
sendt til høring i Sønder-
jyllands Amt, indgår derfor
også en betydelig styrkelse
af den præhospitale ind-
sats, oprettelse af lokale
småskadeklinikker og et
sundhedscenter.

Vi er i en situation, hvor
vi er nødt til at spare. Vi
kan ikke stramme skatte-
skruen mere. Og samtidig
skal vi forbedre sundheds-
væsenet. I den situation må
vi nødvendigvis prøve at
skabe nye løsninger, som
giver os mest mulig kvali-
tet for pengene. Jeg tror på,
at samling af kræfterne er
vejen frem, men jeg er
åben over for andre løsnin-
ger end den, vi konkret har
peget på, blot vi hele tiden
holder os målet for øje: At
sikre kvalitet og rekrutte-
ring og få økonomien til at
hænge sammen.

I mindre udviklede samfund har man for længst opdaget fordelene ved at samle patienterne, hvor ekspertisen findes.

F
o

to
:H

as
se

 F
er

ro
ld

Fællessiderne 3 2002  15/05/02 9:12  Side 6



Sort • 072

Regeringen vil forbedre
forholdene for de svage
og udstødte i vores sam-
fund gennem en mere
målrettet indsats, end
det er set i tidligere
regeringer. Målet er, at
hjælpen rettes mod de
allersvageste, som alt
for ofte må se hjælpe-
løst til, mens de knap
så nødlidende æder
størstedelen af kagen
fra det offentlige.

Der er en klar tendens, der
viser, at den tidligere rege-
rings indsats på det sociale
område har ladt de aller-
svageste i vores samfund i
stikken – de hjemløse, nar-
komanerne, posedamerne
og de sindslidende. Bag de
fine tal, som viser en ned-
gang i den samlede ar-
bejdsløshed, gemmer sig
nemlig en stor gruppe af
”socialt udstøtte”, som ik-
ke har mærket nogen frem-
gang. Det drejer sig i nogle
tilfælde om mennesker, for
hvem det at have tag over
hovedet er en luksus.

Tal fra Danmarks Stati-
stik 2000 viste således, at

andelen af danskere med
en årsindtægt på under
70.000 kr. har været stigen-
de de senere år. Narkotika-
rådet har dokumenteret, at
antallet af ”hårde” stofmis-
brugere har ligget konstant
siden begyndelsen af 1990-
erne til trods for regerin-
gens traditionelle satsning
på området. Og der er hel-
ler intet, der tyder på, at
antallet af hjemløse er fal-
det eller at de sindslidende
har fået bedre vilkår, snare-
re tværtimod.

I Venstre mener vi, at en
regering bør vurderes på,
hvordan den tager sig af
sine mest nødlidende med-
borgere. Derfor har områ-
det højeste prioritet. Men
problemerne løses ikke
gennem flere offentlige
bevillinger og firkantede
systemer, der behandler
borgere på samlebånd, som
det tidligere er blevet gjort.
Ligesom på alle andre
områder af socialpolitik-
ken, er der behov for hand-
lingsplaner og løsningsmo-
deller, der tager udgangs-
punkt i det enkelte individ
og dennes personlige histo-
rie. 

Rådet for
Socialt Udsatte
Et af de første initiativer,
VK-regeringen har taget,
er oprettelsen af Rådet for
Socialt Udsatte, der skal
fungere som et vigtigt og

Regeringen vil bryde
den sociale arv

centralt talerør for de svage
og udstøtte, som normalt
har svært ved at komme til
orde. Rådet skal udstikke
retningslinjer for, hvordan
vi kan forbedre indsatsen
på området, og det skal
ikke mindst komme med
forslag til, hvordan det
civile samfund inddrages
stærkere i arbejdet. Løsnin-
gen ligger nemlig ikke i
velfærdsstaten, men i vel-
færdssamfundet, som det
klogt er formuleret i rege-
ringens handlingsplaner.
Hvis vi skal forebygge de
problemer, der fører til per-
sonlig og social deroute for
udsatte borgere, er det helt
afgørende, at vi bruger de
svageste gruppers egne livs-
erfaringer, som findes ude
i det virkelige liv blandt de
frivillige organisationer. I
dette arbejde er det hensig-
ten, at Rådet for de Socialt
Udsatte skal spille en cen-
tral rolle.

Det bliver uden tvivl en
lang og sej proces at løse
problemerne, men regerin-
gen vil allerede i år tage
konkrete skridt til forbed-
ringer. Der er dels tale om
initiativer på tværs af de
svageste grupper, dels om
handlingsforslag i forhold
til den enkelte målgruppe.
Det egentlige handlings-
program offentliggøres se-
nere på året, men her på
siden er listet nogle af de
mulige initiativer.

Af Flemming Oppfeldt, MF(V), valgt i Lyngbykredsen

Vi laver rigtige fotografiske billeder fra alle digitale medier og i
alle størrelser - du sætter selv grænsen.

Besøg os, ring eller send dine billedfiler på e-mail.

LOTUS FOTO ApS 
Svanemosegårdsvej 8, 1967 Frb.C tlf. 35 35 72 00
www.lotus-foto.dk     lotus-foto-aps@mail.tele.dk

På tværs af målgrupperne overvejer regeringen
følgende nye initiativer:

• Etablering af 300 midlertidige botilbud og 75 al-
ternative plejehjemspladser.

• Bostøtte til fastholdelse af boligen.

• Etablering af lettilgængelige tilbud om akutbi-
stand – udenfor normal åbningstid.

• Styrkelse af den frivillige indsats.

• Støtte til undersøgelser mv. indenfor Rådet for
Socialt Udsatte. 

Nye initiativer for stofmisbrugere:

• Behandlingsgaranti – døgnbehandling eller am-
bulant behandling skal ske indenfor en rimelig
tidsfrist.

• Oprettelse af 100 døgnbehandlingspladser og 300
dagbehandlingspladser.

• Støtte til væresteder for stofmisbrugere.

• Udarbejdelse af klagevejledning, der skal styrke
stofmisbrugernes retssikkerhed.

• Registrering af kvalitet og effekt af behandlings-
forløb.

• Efteruddannelse af fagpersoner i kommuner og
amter.

Nye initiativer for alkoholmisbrugere:

• Etablering af enten 20 ekstra døgnpladser eller 12
døgnpladser og 60 dagbehandlingspladser.

• Visitation af behandlingstilbud i samarbejde mel-
lem kommuner og læge.

Nye initiativer for sindslidende:

• Bedømmelse af tilbud for mennesker med både
en sindslidelse og et misbrug.

• Tydeliggørelse af de sociale myndigheders an-
svar, så mennesker ikke udstødes fra systemet.

• Styrkelse af pårørendearbejdet.

• Mulighed for forpligtende behandlingskontrakter.

Nye initiativer for hjemløse:

• Regeringen vil fastholde den eksisterende hjem-
løseplan som et højt prioriteret område.

Nye initiativer for prostituerede:

• Støtte til den frivillige indsats på ”gadeplan”.

• Videreførelse af det landsdækkende ”Pro-Center”
efter 2004.

• Rådgivning af udenlandske kvinder i prostitution.Hverdagen byder på kontraster, men ser vi de menne-
sker, der virkelig har brug for hjælp?
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Christopher Arzrouni
skrev i det seneste
nummer af dette blad
om Kommissionens
kommende forslag til
direktiv om overtagel-
sestilbud. Her er svar
på tiltale.

Direktivet handler kort og
godt om de regler, der skal

gælde, når en investor vil
opkøbe aktierne i en virk-
somhed, for dermed at ov-
ertage og opnå kontrol med
virksomheden. Som det er
nu, har hvert enkelt land
sin egen lovgivning på om-
rådet, og det er de fleste
enige om er en forhindring
for en fuld etablering af det
indre marked.

Som også beskrevet af
Arzrouni var man sidste år
meget tæt på at få vedtaget
fælles europæiske regler på
området, men forslaget
faldt i sidste ende på grund
af stemmelighed i Europa-
Parlamentet. Vi i Venstre
stemte naturligvis for for-
slaget, men altså desværre

til ingen verdens nytte.
Derfor besluttede Kommis-
sionen, at en hurtigtarbej-
dende ekspertgruppe skul-
le udarbejde en rapport om
emnet, for at Kommissio-
nen hurtigst muligt kunne
fremsætte et revideret for-
slag, naturligvis med håbet
om bredere opbakning end
sidste gang.

Det er ekspertgruppens
konklusioner Christopher
Arzrouni nu kommenterer
på, og han udtrykker sin
bekymring over et af de
elementer der ligger i eks-
pertgruppens anbefalinger.
Det er spørgsmålet om A-
og B-aktieejeres stemme-
rettigheder i forbindelse

med overtagelsestilbud.
Samtidig afslutter han sit
indlæg med et venskabeligt
skub til Venstre, som han
beder om at komme på
banen "...både i Europa-
Parlamentet og i regerin-
gen", som det formuleres.

Jeg kan berolige Arzrou-
ni med, at Venstre allerede
er på banen i Europa-Parla-
mentet. Jeg har selv rejst
spørgsmålet overfor den
ansvarlige kommissær, Frits
Bolkestein, både officielt
med et spørgsmål til Kom-
missionen, og uofficielt i
forbindelse med en liberal
arbejdsfrokost. Han svare-
de mig i begge sammen-
hænge, at Kommissionen

Svar til Arzrouni:

A- og B-aktier

kender til problemstillin-
gen vedrørende A- og B-
aktier, men at han endnu
ikke kunne sige noget om
Kommissionens endelige
forslag, da man stadig er i
gang med at se på den helt
konkrete udformning. Jeg
kan samtidig love Arzrou-
ni, at jeg vil holde et skarpt
øje med det endelige for-
slag fra Kommissionen,
som er bebudet inden som-
merferien.

Det er også klart for mig,
at det ville være meget
uheldigt lovgivningsmæs-
sigt at ændre på nogle
stemmerettigheder, som
aktieejerne i forbindelse
med deres køb troede var

anderledes. Det ville ten-
dere imod ekspropriering. 

Omvendt må jeg sige, at
jeg tror, at markedet - og
dermed investorerne - i
højere og højere grad vil
kræve stemmerettigheder
og dermed indflydelse,
førend de vil investere i en
virksomhed. På den vis vil
virksomheder, der i dag har
både A- og B-aktier, risike-
re at få sværere ved at skaf-
fe investorer. Det er natur-
ligvis i sidste ende deres
eget problem, og ikke et der
skal "løses" ved hjælp af
lovgivning med tilbagevir-
kende kraft. Også i denne
sammenhæng vil markedet
selv regulere udviklingen.

Ballerup Revision

Registreret revisor 
Søren Dalsgaard, HD 

•
Centrumgaden 2 A, 1. sal, 

2750 Ballerup
•

Tlf. 44 66 70 90

Af Karin Riis-Jørgensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Advokatfirmaet
Peter Hesselholt

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

Kontorets advokater er certificerede enten som
boligadvokat eller som erhvervsadvokat

Bydammen 8 · 2750 Ballerup

4497 1414
Fax 4466 1407

info@hesselholt.dk
www.hesselholt.dk

Christopher Arzrouni

I Venstre synes vi, at
Folkeskoleloven fra
1993 er et super funda-
ment for fremtidens
folkeskole.
I hvilke andre lande kan vi
finde en formålsparagraf,

der i så høj grad lægger
vægt på udvikling af det
enkelte barn til at begå sig i
en stadig stigende omskif-
telig verden. 

Danske folkeskoleelever
er da også blandt de børn i
verden, der er mest selv-
stændige og gladest for at
gå i skole. Det går derfor
godt i den danske folke-
skole – men det kan gå
endnu bedre!

Venstre ønsker i fremti-
dens folkeskole, at udvik-
lingen af elevernes almene
kompetencer går hånd i
hånd med fagligheden. De
seneste 10 års internationa-

le undersøgelser har vist, at
fagligheden halter mange
steder i folkeskolen, og det
bør der derfor fremover
sættes fokus på. Senest har
vi set, at knap 20% af ele-
verne, der forlader folke-
skolen i disse år, er funkti-
onelle analfabeter. De vil
ikke kunne læse denne
tekst. Derfor mener Ven-
stre, at tiden er inde til en
række justeringer af folke-
skoleloven for at styrke
fagligheden. Samtidig skal
der skabes yderligere flek-
sible rammer for kommu-
nerne med henblik på mere
effektiv ressourceanven-

delse samt større grad af
frihed for forældre, elever
og lærere.

Muligheden for fleksibi-
litet i undervisningen –
holddeling på kryds og
tværs af klasser og årgange
– er for mig at se en oplagt
måde, at kunne undervis-
ningsdifferentiere. I dag er
der strenge restriktioner
for, hvordan og hvor meget
der må holddeles i de
enkelte klasser – i fremti-
dens skole bruges holdde-
ling som et aktivt middel
til at stimulere flere for-
skellige dele af børnenes
udvikling. Det kan være

med lærerbestemte grup-
peringer, fællessamlinger,
hvor alle klasser er samlet,
deling i drenge og piger
eller deling i forhold til
fagligt niveau. Færre
restriktioner og større flek-
sibilitet ser jeg gerne som
en del af fremtidens folke-
skole, da det i mine øjne
vil være fremmende for
fagligheden. 

Et andet fokuspunkt, der
vil være fremmende for
fagligheden, er klare mål
for hver enkelt elev og der-
efter mulighed for evalue-
ring af, hvordan og om
målene nås. Flere folkesko-

ler er allerede i fuld gang
med dette – der arbejdes
med individuelle elevplaner
mv., og dette arbejde bør
udbredes til mange flere
folkeskoler. Det skal snare-
re være normen end undta-
gelsen, hvilket flere skole-
folk heldigvis også synes.

Undervisningsministe-
rens udspil om 10 skridt
mod en bedre folkeskole
ser vi som et bredt forhand-
lingsoplæg, som vi håber,
at størstedelen af Folketin-
gets partier vil være med til
at diskutere. Sammen kan
vi sikre verdens bedste fol-
keskole – på alle niveauer.

Af Gitte Lillelund Bech, MF(V), uddannelsespolitisk ordfører

Det går godt i folkeskolen – men kan gå endnu bedre…
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Siden januar 1993, har
vort arbejde i Venstre
været præget af målet
om at vinde næste fol-
ketingsvalg, et arbejde
der nu har givet det
fortjente resultat. Ikke
alene er vi igen i rege-
ring, men vi er samtidig
det regeringsbærende
parti, en status der for-
pligter, derfor er det tid
til at ændre focus i vort
daglige arbejde.

Trods en ny focus, skal der
ikke ændres i vor målsæt-
ning om ligeledes at vinde
det næste folketingsvalg -
det er derfor vi er her, men
det er vigtigt at vi nu sætter
øget focus på hvorledes vi
vil anvende magten de
kommende to valgperioder.

Det fundament der er
skabt de første 100 dage,

hvor regeringen har gen-
nemført præcis hvad Ven-
stre lovede i valgkampen,
er absolut værd at bygge på
og skal vise sig at være
stærkt nok til at bære en
stærkere liberalisering af
det danske samfund.

Skal Venstre fastholde
sin decentrale struktur, så-
vel når det gælder det orga-
nisatoriske som det politi-
ske arbejde, kræver det at
vi yderligere styrker arbej-
det i lokalforeningerne og
dermed i umiddelbar nær-
hed af vore medlemmer og
vælgere. Det er en del af
Venstres tradition og som
det danske samfund har
udviklet sig, er det mere
aktuelt end nogensinde at
give det enkelte individ
mulighed for at få indfly-
delse på den politiske be-
slutningsproces, også når
det gælder snævre områder

der netop optager pågæl-
dende medlem eller væl-
ger.

Derfor skal vi fastholde
vor struktur, en struktur der
på ingen måder lægger op
til en central beslutnings-
proces, men om strukturen
ikke fungerer i det daglige
arbejde, så tvinges vi nær-
mest til at træffe beslutnin-
gerne på baggrund af en
stemning, der i stor ud-
strækning er præget af me-
diernes fremlægning af
pågældende sagsområde.

Nærhed
Med en styrkelse af vort
udvalgsarbejde i repektive
amter, styrker vi samtidig
dialogen mellem vor folke-
tingsgruppe og ordførere
hvilket sikrer, at Venstre
får den nødvendige nærhed
i sine politiske udspil og
forslag. Det er netop dette

Nyt focus der skal udgøre forskellen
på os og de andre.

En moderne politik der
er baseret på en ideologisk
holdning, men stærkt præ-
get af de krav et moderne
samfund samtidig stiller.

Med andre ord, så er den
decentrale struktur betinget
af et rimeligt stort engage-
ment i de lokale foreninger
og udvalg, ikke mindst i en
periode hvor Venstre udgør
fundamentet i en regering
og hvor statministeren er
valgt i netop vort amt.

Udvalg
Som bekendt er udvalgs-
strukturen i de enkelte
amter opbygget præcis på
sammme måde som i fol-
ketinget, hvorfor det altid
vil være muligt at arbejde
med de emner der er aktu-
elle for lovgivningen i fol-
ketinget. Det giver indfly-
delse på lovgivningen her
og nu, men samtidig har
udvalgene forpligtet sig til
at arbejde mere langsigtet
med de samme emner.
Hvorledes løses tilsvarende
problemer om 10 år, en
tidshorisont der ikke er
uaktuel for den nuværende
regering.

Der skal derfor lyde en
stærk appél til vore med-
lemmer om at deltage i det-
te arbejde. At deltage i
udvalgsarbejdet kræver på
ingen måder at man beher-
sker den danske lovgiv-
ning, det har vi vore folke-

valgte til at klare, derimod
har vi brug for udvalgs-
medlemmer der har en
holdning til ”ret og rime-
lighed”, en holdning til
hvorledes vort samfund
skal udvikle sig.

Yderligere oplysninger
om de nedsatte udvalg i
Københavns Amt, kan du
finde på vor hjemmeside
www.venstre-kbhamt.dk
hvor der samtidig er en
kort beskrivelse af udval-
gets arbejde samt hvem der
er formand, hvortil  man
kan tilmelde sig.

Aktiviteter 2002
Vort langsigtede mål skal
fortsat være at vi vinder
det næste folketingsvalg og
vore forudsætninger for at
gøre det er langt bedre end
tidligere. Forudsætningen
er selvfølgelig at vi kan
præsentere en stærk orga-
nisation og ikke mindst en
tidssvarende politik.

For at sikre en kontinuer-
lig styrkelse af partiet, skal
vi konstant tilføre nyt blod,
nye forudsætninger og der-
med nye løsninger. Derfor
er antallet af medlemmer
og ikke mindst antallet af
aktive medlemmer et krav
for at realisere denne mål-
sætning.

Allerede i 2002 vil vi
derfor tage initiativ til en
række aktiviteter der skal
tilføre os endnu flere med-
lemmer, til styrkelse af
vore respektive lokalfore-

ninger og dermed sikre
ovenstående, men ligeledes
at vi på alle niveauer kan
stille stærke brede lister til
valgene i 2005.

Vi håber derfor, at samt-
lige medlemmer i Køben-
havns Amt vil være os be-
hjælpelige med at gøre
denne aktivitet succesfuld,
ved at deltage i arbejdet for
at guide de interesserede til
medlemsskab hos os.

Antallet af medlemmer
er ikke énsidigt vort mål,
det skal samtidig gøre en
forskel for den enkelte at
være medlem af Venstre.
Derfor vil vi bestræbe os
på at sikre en langt bedre
information til vore med-
lemmer, ikke alene ved en
given møderække, men
også ved, via nærværende
medlemsblad og vor hjem-
meside, at holde alle orien-
teret om det daglige arbej-
de og vore visioner.

Medlemmer af Venstre
skal fortsat være partiets
katalysator, men ligeledes
vore folkevalgtes loyale
vagthunde. Derfor er netop
dine tanker og meninger
vigtige for partiet og vi
opfordrer dig til at sende os
et par ord om dine oplevel-
ser eller idéer.

Det er muligt at netop
disse tanker vil gøre for-
skellen!!

Med ønsket om fortsat
god arbejdslyst! 

Af Amtsformand Lars Stolshøj

Venstre i Københavns Amt
Kulturudvalget

indbyder til et spændende besøg i
Niels Kongsbak`s Atelier, Rørholmsgade 10, kld.

Lørdag d. 25. maj 2002 kl. 14-16
Niels Kongsbak er uddannet jurist og kommunalt ansat fra 1980 – 1995.
Fra 1995 autodidakt billedkunstner på fuld tid.
NK har haft adskillige udstillinger – udsmykningsopgaver – specialopgaver
og hans billeder hænger i såvel kommuner, som i private virksomheder.

Program: Niels Kongsbak vil fortælle om sig selv og om Rørholms
gade som Gallerigade. Der bliver lejlighed til at stille 
spørgsmål.

Pris: Kr. 30 incl. et glas hvidvin.

Mødested: Rørholmsgade 10, København K

Tilmelding: Senest Lørdag d. 18.maj til:
Max: 30 deltagere.

Anni Howaldt-Christensen tlf.:  44482084 anni@kiepe.dk

Gerda Rørbæk tlf.: 44971226 rorbak@get2net.dk

Astrid Kaasgaard ask@novozymes.com

Sommermøde
i Sengeløse

med kirkeminister Tove Fergo

Mødet starter kl. 19.00 den 21. august
med en rundvisning på Pometet, Landbohøjskolens Æblemuseum,

Agrovej 1, 2630 Taastrup. Efter rundvisningen er der indlæg og
debat med kirkeministeren i kantinen på Højbakkegård.

Kørselsvejledning
se www.pometet.kvl.dk
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2002

25. maj Besøg i Niels Kongsbak’s atelier
Kl. 14.00 – 16.00 i Rørholmsgade 10, kld. Kbh. K
Se annoncen side 11

27. maj Nyhedsmedier & politik – brug og misbrug v/Karsten Fledelius
Kl. 19.30 præcis på Københavns Rådhus.
Se annoncen side 7.

5. juni Grundlovsmøde i Hvidovre
Kl. 11.45 i Kystagerparken med Flemming Oppfeldt, MF (V).
Se annoncen side 5.

5. juni Grundlovsmøde på Edelgave 
Kl. 14.00 med Tove Fergo, MF(V) og amtsformand Lars Stolshøj, 
Københavns Amt (V).  Se annoncen side 5.

5. juni Grundlovsmøde i Søndermarken
Kl. 14.00 på Sportsplænen med Ole Andreasen, MEP (V) og 
borgmester Søren Pind, V.  Se annoncen side 5.

5. juni Grundlovsmøde på Carlsminde
Kl. 15.00 i Søllerød med borgmester Erik Fabrin (V) og 
partisekretær Jens Skipper Rasmussen (V).
Se annoncen side 5.

20. juni Tivoli som virksomhed – nu og i fremtiden
Kl. 17.15 i Tivolis koncertsals ”Gule sal” med direktør Lars Liebst.
Tilmelding nødvendig. Se annoncen side 4.

21. august Sommermøde med kirkeminister Tove Fergo, MF (V).
Kl. 21.00 på Landbohøjskolens Æblemuseum i Taastrup
Se annoncen se 11.

22. august Deadline for taburetten nr. 4 – september 2002

8. september ØKOFIN-konference om Danmark og Europa
kl. 10.00-15.00 i Islands Brygges Kulturhus. Se annoncen side 4.

10. sept. taburetten udsendes fra Københavns Postcenter

Af Brokkeren

Veni, vidi,
vici….

Der er da snart heller ikke
Noget ved Noget mere! Her
har Forsvarschef Christian
Hvidt gaaet og tjent sit Land
og Flag trofast i Mange Her-
rens Aar - og saa kommer
Jens’en over alle Jenser,
Krigsminister Jens(by) og
nægter ham noget saa beske-
dent som en lille uanseelig
Afskedsparade.

Der var saamænd ikke Tale
om noget Særligt, bare et par
Tanks på Larvefødder, Batte-
riet Sixtus, nogle Dusin Ja-
gerfly i Formation, Peder
Skram og et par Æresmissiler
mod udvalgte Sommerhuse –
og to-tre tusind Mænd, der
med taktfaste ’Hil Hvidt’
hyldede den store Chef. Og
de skulle skam have været
paa Gaden alligevel.

Næ, Menig Jensby har vir-
kelig bevist, at han ganske
har misforstaaet sin Opgave.
Hvem har bildt ham ind, at
han har Ret til at have en Me-
ning om, hvor meget Forsva-
ret maa bruge paa at hylde
sig selv (om det saa er 40
Millioner eller Trehundrede-
tusinde)? Han skulle hellere
have klappet Hælene sam-

men og bundet en Laurbær-
krans til Forsvarschefens æd-
le Pande, skulle han.   

Jeg kan sandelig godt for-
staa, at Christian Hvidt føler
sig dolket i Ryggen. Hvad
den Mand ikke bliver udsat
for! Saa nægter Dansk
Sprognævn – dette Symposi-
um af Røde Lejesvende og
Smagsdommere – ham at
maatte stave Forsvaret med
Stort F – hvad ligner det? Saa
blander man sig i, hvorvidt
Forsvarschefen skal have

standmæssige Transportmid-
ler til sin Raadighed. Hvad er
der galt i at laane en F-16-Ja-
ger, naar man skal et smut til
Bageren efter Medaljer, om
jeg maa spørge? 

Det er kun rimeligt, at
Svend Aage Jensby nu skal
forklare Sagen overfor Folke-
tinget. Og Helge Adam Møl-
ler har ganske ret, naar han
mener, at et saadant Forløb
aldrig havde fundet Sted med
en Konservativ Forsvarsmi-
nister ved Roret. Især ikke
hvis Forsvarsministeren hav-
de heddet Hans Engell.

Jeg synes, at det er ualmin-
delig storsindet af Christian
Hvidt, at han trods denne
Ballade ’godt vil overveje at
deltage’ i den – uanstændigt
beskedne - Afskedsceremo-
ni, Ministeren allernaadigst
vil bevillige ham. Det viser
til fulde, hvilken stor Mand
Forsvarschefen er – en Mand
af en svunden Tid.

Lad os faa gamle Dage til-
bage – med fri Hastighed
uden for Byerne for baade
Kampfly og Civile Automo-
biler!
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