ARBEJDSPAPIR TIL DEN KONSERVATIVE TALE
Konservatisme er ikke blot en ideologi, men en generel grundholdning. At være konservativ vil sige, at
man er skeptisk over for eller direkte modstander af gennemgribende og hastige forandringer; man
ønsker at bevare det eksisterende. Konservatismen som ideologi opstod særligt som reaktion på Den
Franske Revolutions idé om, at individet kunne gøre sig helt fri af fortiden og alene ud fra sine egne
ideer og tænkning forme et helt nyt samfund. Traditionen og erfaringen er vigtig for konservatismen,
der tager afstand fra utopiske idealer, som det socialistiske samfund. Alle individer i samfundet er født
ligeværdige, men henvist til at varetage forskellige funktioner og samfundet opfattes som en organisme,
hvor hver enkelt del ikke kan undværes. Således er det naturligt, at nogle er mere egnede til at lede end
andre, og nogle er mere egnede som fx landmænd. Hvis der opstår konflikt mellem forskellige
befolkningsgrupper, er dette en form for sygdomstilstand i samfundets organisme og dette skal undgås.
Verden har ændret sig meget siden Den Franske Revolution i 1789, og det er nogle andre udfordringer,
samfundet står overfor i dag. Lene Andersens tale giver et bud på konservatismens svar på vor tids
udfordringer. Mens I genser talen, kan I overveje følgende spørgsmål: Hvad er konservative
kerneværdier ifølge talen? På hvilke punkter adskiller talens budskaber sig fra det eksisterende
Konservative Folkepartis politik?

Før I går i gang:
Udvælg en referent eller sørg på anden måde for at skrive jeres stikord og pointer ned.
1. Overvej og diskutér som opvarmning, hvad den vigtigste politiske problemstilling er for jer
personligt. Fx klima, fattigdom, menneskerettigheder, den teknologiske udvikling, krig og terror,
uddannelse, migration, …
2. Læs talen, som I finder på næste side. Undersøg og forklar de svære begreber for hinanden.

Arbejdsspørgsmål:
Forbered to minutters præsentation af den konservative tale for resten af klassen ved hjælp af
arbejdsspørgsmålene.
1. Vælg et eller to centrale begreber. Hvad betyder de, og hvorfor er de vigtige for at forstå talens
indhold?
2. Læs linje 6-14 eller se talen fra 00:25-01:14
a. Hvorfor kan det være svært at være konservativ i dagens samfund?
b. Hvorfor kan klimaforandringerne udfordre den konservative ideologi?
3. Læs linje 26-37 eller se talen fra 02:17-03:39
a. Hvad vil det sige, at mennesket er et historisk væsen?
b. Hvordan bekæmper vi, at unge lokkes af ekstremisme ifølge talen?
4. Sammenlign talen med jeres forståelse af Det Konservative Folkeparti
a. Hvor er der lighedspunkter? Og hvor er der forskelle?
5. Er I enige i, at kulturfagene skal styrkes i uddannelsessystemet? Hvorfor kan dette ses som en
konservativ mærkesag?
Hvad vil I fortælle videre til klassen? Overvej hvad der har været vigtigst at forstå og hvad der har
været mest spændende. Øv jer i at forklare det på to minutter.
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DANMARKS KONSERVATIVE
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Kære venner. Kære alle I, der vil Danmark det godt,
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Jeg har tænkt meget over, hvad jeg skulle sige her i dag. Jeg tænker naturligvis altid over, hvad jeg
skal sige, men det er nu alligevel, som om verden er i opbrud på en ny måde.
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I Storbritannien vil halvdelen af briterne ud af EU. Mod øst udgør Putin en stadig større trussel,
ikke mindst i forhold til vores østeuropæiske venner i NATO. USA, som plejede at være fredens
garant, er ikke længere den stabile partner, som landet plejede at være.
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Over hele verden ser vi stadig flere terrorangreb.
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Tyskland, der historisk set har udgjort den største trussel for Danmark, er nu den mest stabile og
troværdige partner, vi har, foruden de øvrige nordiske lande.
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Klimaet forandrer sig, og den teknologiske udvikling er i gang med at vende op og ned på, hvad det
vil sige at være menneske.
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I en tid med så store omvæltninger kan det unægtelig være en udfordring at være konservativ.
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På den anden side er det også nemt. Der er konservative kerneværdier, som aldrig bliver forældede.
Værdier, som er lige så gamle som mennesket selv. Værdier, som altid vil være fundamentet for
konservativ politik og forudsætningen for det gode liv:
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Bevidsthed, ansvar og ordentlighed. Kort sagt: et moralsk kompas.
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Det geopolitiske opbrud må mødes med årvågenhed, ansvarlighed og ordentlighed. Vi er nødt til at
tænke i langsigtede alliancer baseret på de principper, som garanterer menneskelig værdighed og
frihed, ikke kortsigtet økonomisk gevinst.
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Vi er nødt til at være miljøbevidste, hvis vi skal forvalte den planet, vi har arvet, så vi giver den
videre til vores børn i bedre stand end vi selv fik den.
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Vi er nødt til at forstå den teknologiske udvikling, så vi kan tage ansvar. Udviklingen er nødt til at
ske på en ordentlig måde.
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Vi er nødt til at udvikle vores sociale bevidsthed, så vi kan bekæmpe terrorismen. Vi er nødt til at
kunne se igennem ophidselsen og de nemme fjendebilleder og se terroristerne for, hvad de er: unge
kriminelle, som lokkes af løfter om at kunne udrette noget stort. De fleste af dem er vokset op
iblandt os. Hvor tabte vi dem? Hvis de kan lokkes af det, som ISIS tilbyder i Syrien, hvor er det så,
at vi andre har svigtet? Hvad er det for et moralsk kompas, vi ikke har givet dem?
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Som konservativ er det ikke vanskeligt at se, hvor kæden hoppede af: Mennesket er et historisk
væsen. Vi har brug for solide rødder og et sted at høre til. Et land, et folk, en tro, en kultur, en arv
og et fællesskab, som er til at stole på, og som man kan høre hjemme i. Man er nødt til at vokse op
med ansvar og ordentlighed omkring sig. Vi kan ikke have massemigration og så tro, at vi kan
overlade mennesker til sig selv uden at give dem en ny historisk kontekst. Man kan ikke fjerne
morgensangen og kulturarven i skolen og ændre historieundervisningen til projektuge efter
projektuge og så tro, at børn og unge selv finder en sammenhæng i verden omkring dem.
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Det ville være så nemt at stå her og love, at vi kan genskabe det Danmark, vi kender fra Morten
Korch og Matador. Ethvert tænkende menneske ved, at det kan vi ikke!
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Men vi kan skærpe vores bevidsthed, vi kan tage ansvar, og vi kan være ordentlige. Vi kan vælge at
skabe et Danmark, der også hænger sammen i fremtiden.
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I den sammenhæng er vi nødt til også at se os selv efter i sømmene. Tilliden til politikerne og
folkestyret er under pres. Irak-krigen, DONG-sagen, salget af Serum Instituttet, milliarderne, der
fosser ud af Skat, og nu en integrationsminister, som ikke holder loven. Det er ikke Danmark
værdigt og det truer vores eksistens indefra.
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Danmarks Konservative beskytter de danske værdier. Både de kulturelle og de materielle. Derfor
har vi nu sat to punkter højest på vores politiske program:
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For det første: en styrkelse af kulturfagene i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og på
universitetet: I en tid med så store omvæltninger er humaniora vigtigere end nogensinde før. Det er
humanisterne, litteraturen og kunsten, der gør det muligt for os at skabe mening i galskaben. Det er
skuespillerne, musikerne, malerne og forfatterne der får os til at reflektere over vores måde at leve
på.
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For det andet: enhver politisk sag, der rejser tvivl om politikernes integritet skal kulegraves, og
ansvaret skal placeres. Og så er den ikke længere!
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Bevidsthed, ansvar, ordentlighed. Danskerne skal kunne regne med, at deres lovgivere har et
moralsk kompas. Det har vi i Danmarks Konservative.
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Tak.

