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Venstres partisekretær 

Feriesæsonen er slut, og Venstres Folketingsgruppe er allerede trukket i arbejdstøjet.  

Ja, Danmark har nu en ny og - desværre - meget rød regering, men i Venstre hænger vi ikke med mulen. I 

stedet hæfter vi os ved, at folketingsvalget gav en flot fremgang på ti mandater, hvilket gør os til 

oppositionens ubetinget største parti. 

Det flotte mandattal er også et resultat af den indsats, som I medlemmer leverede i maj og juni. Sikke en 

opbakning! Og for det skal der lyde en kæmpe tak fra mig og hele Landsorganisationen. I gjorde det ganske 

enkelt fremragende! 

Opskriften på succes 

Politisk må en del af vores fremgang tilskrives, at Venstre i valgkampen kom med en melding om, at 

Danmark ikke bør ledes fra yderfløjene. Det giver os et stærkt afsæt til dels at være konstruktive, dels at 

lægge grundstenen til, at vi efter næste folketingsvalg generobrer regeringsansvaret.  

Forudsætningen for succes er i virkeligheden ret enkel – og kan sammenfattes i fire punkter: 

1. Vi skal fastholde positionen som det brede, folkeligt funderede borgerlige-liberale parti, der både 

vil velfærdssamfundet og ved, at pengene skal tjenes, før de kan bruges: Det skal kunne betale sig 

at arbejde, at tage initiativ, skabe arbejdspladser, at uddanne sig.  

2. Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil, men lukket for dem, der ikke vil.  

3. Vi skal passe på klimaet og miljøet, men også på konkurrenceevnen. Vi skal kendes på balance, 

rimelig og sund fornuft, og skatteborgernes penge skal bruges med omtanke.  

4. Vi skal udvise sammenhold, arbejdsomhed, optimisme, kritisk sans og konstruktivitet. 

 

Fokus på KV/RV21 
Politisk og organisatorisk er vores næste mål at komme stærkt ud af KV/RV21. Valget til kommuner og 

regioner kan føles fjernt, men et flot resultat kræver, at vi forbereder os allerede nu.  

 

Lokalt og regionalt skal I opstille kandidater og spidskandidater – og i fællesskab skal vi klæde dem politisk 

på. Det vil den kommende tid afspejle sig i Landsorganisationens tilbud, både når det gælder dialogmøder, 

kurser og moduler på bl.a. Foreningstræf. 

 

Flotte tendenser 
Arbejdstøjet er blåt. Og ingen skal være i tvivl om, at Venstre fortsat er partiet, der tror på borgernes frie 

valg. Sat over for en rød regering bliver det en fælles opgave at genopfriske de liberale budskaber og 

tydeliggøre, hvad det betyder, at vi står på et liberalt fundament.  

 

Folketingsvalget har vist, at Venstre har bid i storbyerne – her fik vi betydelig fremgang. Og det er et 

faktum, at Venstre blev det næststørste parti blandt de 18-24-årige.  

 

Rødt eller blåt? Det valg bliver afgørende for borgerne i de kommende år. Set fra min stol er der grund til 

optimisme, for potentialet er stort. Nu skal vi bare i gang.  


