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Stem – og gør gode tider endnu bedre 

 

Mange af verdens lande har desværre ikke frihed og folkestyre, men derimod diktatur og 

undertrykkelse.  Danmark er glædeligvis et frit land med folkestyre. Her til lands er det 

vælgerne, der nationalt, regionalt og lokalt bestemmer, hvem er skal have magten og 

træffe beslutninger til gavn for samfundet. Denne grundlæggende værdi i vores samfund 

skal vi holde meget fast i.  

 

Men folkestyre er ikke nogen selvfølge. Et ægte folkestyre kræver engagement og medle-

ven hos den brede befolkning. Demokrati bør være noget for alle – ikke kun for eliten. 

Engagementet hos den enkelte kan naturligvis variere. Nogle er aktive som folkevalgte 

eller kandidater. Andre er medlem af et politisk parti. Og nogen er aktive i den vigtige 

debat i avisen og andre steder. Det er helt op til den enkelte. Af hensyn til vores demokrati 

er dog ønskeligt, at langt flere end nogle få procent melder sig ind i de politiske partier, 

der jo bestemmer, hvem alle andre er henvist til at stemme på. Ikke mindst de unge bør 

anspores til at engagere sig politisk. Men som et minimum bør alle stemmeberettigede 

udnytte deres ret – og pligt - til at stemme.  

 

Også her er der plads til forbedring. Ved det seneste kommunalvalg i 2013 var stemme-

procenten kun 71,9 pct., mens 85,9 pct. af vælgerne stemte ved folketingsvalget i 2015. 

Der er således god grund at opfordre alle til at droppe sofaen den 21. november og i stedet 

søge mod valgboksene. Lad os med en høj stemmeprocent vise, at det danske demokrati 

er i fin form. Lad os værdsætte, at vi lever i et land med folkestyre.    

 

Det går godt i Danmark. Virksomhederne har igen fået damp på kedlerne. Siden sommeren 

2015 er den private beskæftigelse steget med 102.000. Det er rigtig godt for vores øko-

nomi – og dermed for vores fælles velfærd. Nu gælder det om at holde fast i kursen. 

 



Også i Viborg Kommune er der optimisme og fremgang. Mange flytter hertil, nye job skabes 

i det private, vi har fået mange nye statslige job, ny boliger bygges, og erhvervsklimaet 

er blevet mildere.  

Men der er fortsat plads til forbedring. Lad mig nævne et par eksempler.  

Beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere er meget lav. Hvis denne gruppe var i 

arbejde i samme omfang som personer med dansk oprindelse, ville der alene for Viborg 

Kommune være en gevinst på 116 mio. kr. om året.  

Det er mange penge, der kunne bruges bedre på fx ældrepleje, sundhed, uddannelse og 

børn. Gerne i kombination med en sænkning af de høje skatter. Vi bør også bakke op om 

Ulrik Wilbeks mærkesag med at få flere af de alt for mange unge på sidelinjen ind på 

spillebanen - i arbejdsfællesskabet. Vi har brug for alle, ikke mindst unge med erhvervs-

faglige uddannelser.  

 

Afslutningsvis vil jeg udtrykke håb om, at rigtig mange vælgerne på land og i by bakker op 

om Venstres visionære, markante og synlige borgmesterkandidat, Ulrik Wilbek. Han har - 

sammen med Venstres stærke kandidathold - fremlagt mål og midler med henblik på for-

nyet fremgang for Viborg og resten af kommunen. Disse kandidater fortjener opbakning 

med en personlig stemme. Også tak til alle øvrige medlemmer af byrådet for jeres indsats 

i de sidste fire år. I fortjener respekt for en stor arbejdsindsats i jeres fritid til gavn for 

alle vi andre. Jeg håber, at vælgerne vil kvittere ved at gå hen og stemme den 21. no-

vember. Stem, stem personligt – og vær med til at gøre gode tider for Viborg endnu bedre! 

Fortsat god valgkamp. 

 


