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Klar tale fra vælgerne
Så er valget overstået og vælgerne har talt. Tillykke med resultatet til alle – uanset partifarve. Personligt er jeg dybt
taknemlig for, at hele 9.488 vælgere satte kryds ud for mit navn på stemmesedlen. En sådan tillidserklæring fylder
mig med både stolthed og ydmyghed. Og det forpligter. Jeg glæder mig også over, at Venstre fik fremgang og at
vælgerne styrkede vores position som landets største parti. Heri ligger et stort skulderklap til Lars Løkke Rasmussens
lederskab og til de mange kandidater og frivillige, som har knoklet for et godt valg til Venstre. Vi må konstatere, at
De Radikale fik et særdeles flot valg. I valgkampen mødte jeg selv en del blå vælgerne, der luftede tankerne om at
stemme radikalt. Når jeg spurgte hvorfor, så var svaret typisk, at man ønskede at bane vejen for et tæt samarbejde
mellem Venstre, De Konservative og De Radikale om at gennemføre reformer og en ansvarlig økonomisk politik.
Derfor er jeg overbevist om, at de mange nye blå stemmer til De Radikale absolut ikke er udtryk for et ønske om en
regering med ministerposter til Socialistisk Folkeparti. Og da slet ikke en opbakning til stor indflydelse til en yderste
venstrefløj, der strutter af selvtillid og økonomisk uansvarlighed. Mon ikke Margrethe Vestager tager disse realiteter
med i sine overvejelser i disse dage. Valgets tale er klar: Vælgerne har givet et solidt flertal til de partier, der ønsker
reformer, en sund økonomi og ro på skatterne som grundlag for fornyet vækst og varig velfærd.
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