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Grundlovstale i Lunden, KARUP og på Borgvold, VIBORG
mandag den 5. juni 2017
Kære festdeltagere, mine damer og herrer!

Indledningsvis vil jeg takke for invitationen til at holde grundlovstale.
Som folketingsmedlem valgt her på egnen, er jeg meget glad for og
stolt over at stå her foran jer på denne skønne sommerdag.

Grundlovsfester og grundlovstaler er i sandhed en vigtig institution og
en vigtig tradition i det danske folkestyre. Grundlovsdag markerer og
indrammer hele vores danske demokrati og minder os om alt det, som
er så vigtigt og værne om. Herunder ikke mindst frihed og folkestyre.

Vores elementære og umistelige frihedsrettigheder er nedfældet i
grundloven. De er hjørnestenen i vores danske demokrati. Dem skal
ingen rokke ved. Men grundlovsdag markerer også en bekendelse til
de værdier og traditioner, som vores dejlige frie fædreland bygger på.
Vores danske værdier er knyttet til den historiske arv og den kulturarv,
som hver og en af os bærer rundt på, og som vi selv er en del af. Og
har ansvaret for at respektere og bringe videre til de kommende
generationer. Grundloven og de værdier, der er afspejlet i den er det
kit, der er med til at binde os sammen som folk, som nation og som et
frit samfund. Disse grundlæggende fælles danske værdier er udfordret.
Dem skal vi værne om og kæmpe for. De er samfundets bindemiddel.

FORSVARET
Det med at værne om giver mig stikordet til at sige noget om det
danske forsvar. Det var ikke uden grund, at Grundlovens viise fædre
knæsatte værnepligten – pligten til at værne om Danmark og forsvare
landet - da Grundloven skulle udformes. Og det var ikke uden grund, at
digteren Helge Rode skrev de berømte strofer: ”Om din frihed vil vi
værne, holde skjoldvagt om din fred” i sangen ”Som en rejselysten flåde” fra
1920.
Både Grundlovens fædre og Helge Rode var klar over det. FRIHED er
det bedste guld. Men FRIHED er ikke en selvfølge. Og det må aldrig
blive en selvfølge. Det er noget, der vedvarende skal værnes om.
Verdenshistorien taler sit tydelige sprog: Hvis en nation mister sin
forsvarsvilje, så bliver den en let bytte for andre nationer, der gerne vil
være større og stærkere. Det er vigtigt at have sig for øje, når vi til
efteråret skal forhandle en ny forsvarsaftale på plads.
Vi må blankt erkende, at der ved den seneste forsvarsaftale blev skåret
for dybt i forsvaret. Ude ved enheder mærker personellet, at buen er
spændt til det yderste. Det er svært at få mål og midler til at hænge
sammen. Desuden har udviklingen de seneste fem år har ikke været
som forventet. Der er fortsat en stående terrortrussel, som vi er nødt til
at tage alvorligt. Danmark skal have kapaciteter til at imødegå
udklækning af terror langt uden for vores grænser. Men vi skal også
have ressourcerne til at bekæmpe terror herhjemme.
Desuden har vi i de seneste år set Rusland, hvor Putin er blevet
særdeles populær ved at invadere Krim-halvøen og det østlige
Ukraine, stik imod alle internationale spilleregler. Vore nære venner i
de tre baltiske lande ser med stor bekymring på udviklingen. De er
frontstater, der føler sig truet af bjørnen i øst. Vi ser stærkt
provokerende russisk adfærd i luftrummet over Østersøen. Vi ser en
massiv oprustning af det russiske militær. Senest har vi set et russisk
cyber-angreb mod Danmark, herunder det danske forsvar. Der er
således behov for, at forsvarsalliancen NATO rustes bedre til at
håndtere denne nye trussel fra stormagten Rusland. Og i den
forbindelse må Danmark aldrig blive det svage led i kæden. Vi skal

være villige til at betale vores del af præmien for den forsikring, der er
garanten for FRED i FRIHED. Vi kan ikke længere køre på frihjul og
lade andre betale for vores sikkerhed.
Det kræver alt sammen et effektivt politi og stærke
efterretningstjenester. Og det kræver, at forsvaret, Beredskabet og
Hjemmeværnet har kapaciteter, der kan bistå politiet og gøre
samfundet mere robust og udholdende.
På denne baggrund er jeg rigtig glad for, at regeringen lægger op til et
markant løft af forsvarsbudgettet i de kommende år. Det har forsvaret
hårdt brug for, så det kan få den fornødne bredde og dybde. Og det
har Danmark som NATO-partner brug for, så vi ikke kommer på listen
over de lande, der ikke har viljen til at betale regningen for et effektivt
kollektivt forsvar af vores FRIHED. Det er mit håb og min forventning,
at vi i sidst på året kan lande en bred politisk aftale, der styrker dansk
forsvar og som styrker Danmark internationale omdømme i NATO og
andre steder ude i verden. Herunder i hele Østersøregionen. Vi skal
passe godt på Danmark midt i en usikker tid.

TERROR
Siden sidste Grundlovsdag har islamistiske terrorister fortsat deres
morderiske og fanatiske felttog imod den frie verden. Herunder har
Frankrig, Tyskland, Sverige og Storbritannien har været udsat for
angreb. Som en ny bestialsk taktik er de feje terrorister begyndt at
bruge køretøjer som våben, der pløjes ind i folkemængder. Desuden
benyttes fortsat selvmordsbomber til udløsning midt i folkemængder –
senest i Manchester, hvor målet var børn og helt unge, der var glade til
en musikkoncert. Mage til ondskab kan man næsten ikke forestille sig.
Også mod Danmark findes en stående terrortrussel – noget vi
desværre må leve med i mange år frem. Vi har truffet mange
forholdsregler til imødegåelse af denne trussel, så godt vi kan. Men vi

kan ikke fjerne truslen. Her er det vigtigt, at vi insistere på et leve vores
liv som normalt og at vi ikke giver op i denne kamp. Lad os stå
sammen om at fornægte disse feje og morderiske angreb på frihed og
folkestyre. De skal ikke få lov til at ødelægge vores frie samfund. Vi
skal alle – uanset religion og politisk tilhørsforhold – tage dyb
afstand fra terror og dens grusomme væsen.

VI FÅR NOGET FRA HÅNDEN
Et folketingsår er gået på hæld. Derfor er det naturligt, at vi på
Grundlovsdag gør status og svarer på spørgsmålet: Laver I noget til
gavn for befolkningen derinde på Christiansborg? Svaret er JA – i
allerhøjeste grad, - selvom det daglige politiske rugbrødsarbejde
desværre ofte overdøves totalt i medierne af historier om proces og
personfnidder. Og mange journalister og kloge kommentatorer
forsøger at fremmane et komplet falsk billede af en regering, der er
kørt fast og intet får fra hånden.
Lad mig nogle af de resultater, som vi fra Venstres side har
kæmpet for at nå:
1) Der skal skabes flere job i de private virksomheder. Siden
valget er der skabt mere end 90.000 flere job i det private. Det er
ikke alene regeringens fortjeneste – konjunkturerne ude i verden
har også været med os. Men regeringens politik med reformer og
et mildere erhvervsklima har skubbet kraft på udviklingen. Nu skal
vi videre.
2) Boligejerne skal kunne sove trygt om natten. Jeg glæder mig
over, at det er lykkedes at komme i mål med en bred politisk
aftale om boligskatten, der sænker skattesatserne og sikrer, at
ingen boligejere i fremtiden skal betale mere i boligskat, end de
gør i dag, så længe de bliver boende i deres nuværende bolig.
Samtidig tilbagebetales de mange milliarder, som danskerne har
betalt for meget i boligskat.

3) Stram udlændingepolitik. Vi har nu fået styr på tilstrømningen af
asylansøgere til Danmark. Antallet er på det laveste niveau i otte
år. Det er virkningen af de mere end 50 målrettede stramninger,
som regeringen har gennemført siden valget. Herunder har vi
tilbagerullet den forøgelse af sociale ydelser til udlændinge, som
blev gennemført før valget – og som virkede som en magnet på
de mange asylansøgere, der var kommet til Europa. Denne
stramme politik skal fastholdes. Vi skal absolut hjælpe mennesker
på flugt. Men fremover skal de i langt højere grad ske i deres
nærområder. Og i EU skal vi kæmpe for at få effektivt standset
menneskesmuglernes givtige forretning med at sejle folk på tværs
af Middelhavet i synkefærdige skuder. Det er helt uacceptabel –
og utroligt farlig for stabiliteten og økonomien i Europa på
længere sigt. Det skal standses.
4) Vi skal have vækst i hele Danmark. Den ny planlov, vi vedtog
på Christiansborg i sidste uge, vil bidrage til at nå dette mål. Det
samme vil landbrugspakken, der allerede er begyndt at virke med
øget indtjening og aktivitet i landdistrikterne til følge. Udflytning af
3900 statslige job til provinsen er i fuld gang. Bl.a. til Viborg, der
for alvor bliver ”Jyllands juridiske højborg”. Nu skal vi videre – vi
er i gang med at forberede en anden runde af statslige
udflytninger, som regeringen kommer med et udspil til næste år.
Vi har således sat handling bag ordene om, at der skal være
vækst i HELE Danmark. Vi vil ikke acceptere en udvikling, hvor
store dele af landet bliver et slags arbejdende frilandsmuseum.
5) Vi skal have styr på økonomien og råd til bedre veje. Derfor
har regeringens præsenteret et visionært udspil til en 2025-plan
for dansk økonomi. En plan, der giver plads til både skattelettelser
og investering i bedre velfærd. Som transportordfører glæder jeg
mig voldsomt over, at regeringen har afsat 22 milliarder kroner til
ekstraordinær investering i infrastrukturen. Nu må vi se, om andre
partier har viljen til at prioritere vejnettet. Vi må og skal have
forbedret vejnettet af hensyn til erhvervslivet og dets pendlende
medarbejdere. Lokalt kender vi det påtrængende behov for at få
opgraderet Rute 26 mellem Viborg og Aarhus. Og behovet for en
”Hærvejsmotorvej”, der kan aflaste flaskehalsen ved Vejle og
sikre fornyet vækst og jobskabelse i store dele af Jylland,
herunder i Viborg Kommune. Nu er der glædeligvis igangsat en

undersøgelse af mulige linjeføringer – det holdt hårdt. Og det
resultat kom ikke af sig selv. TAK til de mange af jer, der har
støtte denne kamp for at fremme ”Hærvejsmotorvejen”. Herunder
ikke mindst Viborgegnens Erhvervsråd. Men også Ulrik Wilbek, Ib
Bjerregaard og Venstres byrådsgruppe, der aldrig har vaklet i
denne vigtige sag. Hvor der er vilje, er der vej!

KOMMUNALVALGET I NOVEMBER
Som bekendt er vi inde i et kommunalt valgår. Hvert fjerde år skal
vælgerne tage stilling til udviklingen i deres egen kommune. Det er en
uhyre vigtig funktion i vores folkestyre. For langt de fleste beslutninger
af direkte betydning for den enkelte borger træffes heldigvis tæt på
borgerne. Det skal vi holde fast i – og gerne styrke yderligere i de
kommende år. Lokalt valgte politikere er langt bedre til at prioritere i
kommunerne og træffe kloge beslutninger til gavn for borgerne lokalt.
Til gengæld skal vi folkevalgte på Christiansborg holde os til de
overordnede prioriteringer og lovmæssige rammer for Danmark. Og
det skal vi gøre i tæt dialog med byrådsmedlemmerne landet over i de
egne, vi repræsenterer på Borgen.
Selv glæder jeg mig over et godt og tillidsfuldt samarbejde i det daglige
med Venstres byrådsgruppe i Viborg Kommune. Og med Venstres
dybt engagerede og dygtige regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard. Også
tak til samarbejdet med lokale politikere fra andre partier. Jeg
konstaterer med stor tilfredshed, at det er lykkedes Venstre at få
opstillet et særdeles stærkt og slagkraftigt kandidathold med Ulrik
Wilbek som den markante og dygtige holdleder. Der er opstillet
engagerede og respekterede kandidater fra alle dele af den store
Viborg Kommune. Det er vigtigt af hensyn til sammenhængen i
kommunen samt den gode balance mellem land og by. På landsplan er
København det stærke lokomotiv, der trækker kraftigt på Danmarks
tog. Så skal vi på Christiansborg sikre, at alle vognene kommer med
på toget. På samme måde her i kommunen. Viborg by er kommunens
stærke lokomotiv. Men det er vigtigt, at alle vognene i form af aktive og
attraktive lokalområder kommer med på toget. Så får vi nemlig en rigtig
god kommune – både bosætningsmæssigt og erhvervsmæssigt. Jeg
ønsker alle de opstillede partier og deres kandidater en god og
konstruktiv valgkamp. Og efter valget i november ser jeg frem til et

godt samarbejde med den nyvalgte kommunalbestyrelse i Viborg
Kommune – på tværs af partierne.
Jeg vil slutte min tale af med at sende en taknemlig tanke til
Grundlovens fædre, der allerede i juni 1849 vedtog de principper og
frihedsrettigheder, der er fundamentet for vore dages fantastiske
danske samfund. Disse grundprincipper og rettigheder skal vi vide at
værne om i en usikker tid. Dem skal vi huske at fejre og påskønne
hvert år den 5 juni.
Jeg ønsker jer alle en fortsat god Grundlovsdag. Tak for ordet!

