Årsberetning ved Storkredsgeneralforsamling for Kristendemokraterne 12.03.2018
Det forgangne år 2017 har på mange måder både været et slidsomt og et godt år for KD generelt, og det har
det også været for Storkreds Vestjylland. Det var lidt svært at bevare gejsten vedr. indsamling af
vælgererklæringer, indtil de alle kom i hus midt i oktober, men det har været alle anstrengelserne værd. Vi er
stærkt på vej til igen at kunne få tilslutning nok til at komme i Folketinget, og vi har stadig en kompetent og
dygtig partiformand i Stig Grenov, som er ihærdig med at blande sig i debatten bl.a. ved læserbreve og på
facebook. Vi har også nogle dygtige lokalpolitikere i det midt- og vestjyske, som har brændt godt igennem
ved kommunal- og regionsvalget i november. Specielt Succesvalget i Ringkøbing-Skjern kommune var helt
fantastisk, og dette og hele medieomtalen sammen med Marianne Karlsmoses succes sendte en positiv bølge
hen over landet på partiets vegne, så prognosetallene steg og steg kort efter.
Der er i løbet af året blevet afholdt:
• 5 bestyrelsesmøder i storkredsen - alle sammen i private hjem, så omkostningerne dér er holdt på et
lavt niveau.
• Flere møder og arrangementer er holdt i de enkelte kommuner.
- Grundlovsmøde på Kjeldsølejren arrangeret af KD i Viborg og Silkeborg. Marianne Karlsmose
talte.
- Grundlovsmøde på Sdr. Lundgård arr. af KD Herning og Ikast. De tre lokale spidskandidater talte.
Karlo Brondbjerg, Niels Kr. Nielsen og Hanne Bødtker.
- Der har været arrangeret et møde i Resen Sognehus v/ Skive for at prøve at få flere KD-aktiviteter i
gang dér og for at få en lokalforening oprettet. Også dér kom Marianne Karlsmose med et indlæg.
• Vi har hjulpet hinanden med at være med på udstillinger og messer forskellige steder i løbet af
sommerhalvåret. Den 4 hjulede KD-reklamecykel var også med flere steder.
- Messe i Bjerringbro 5. marts
- Forårsmesse i Skjern Kulturcenter 25-26. marts
- Lemvig dyrskue 27.-28. maj
- Aulum dyrskue 12. aug.
- Ulfborg marked 17.-19. august
På alle disse messer og udstillinger agter vi igen at være med i år.
• Et enkelt resolutionsforslag kunne det også blive til. Det drejede sig om menneskesyn/værdighed.
• Desuden er der jo rundt omkring i kredsen gjort et stort arbejde med at finde kandidater til regionsog kommunalvalget i nov. sidste år, hvilket i øvrigt lykkedes særdeles godt.
• For tiden knokles der med at finde kandidater til folketingsvalg, så vi må være klar, når det kommer
engang. Der er Jens Ove vores koordinator i storkredsen, så der bliver fulgt op på det med
kandidaterklæringer, indstillinger og HB-godkendelse af kandidaterne.

KD´s politiske mærkesager
Der er mange ting, som rører sig i den politiske arena for tiden, og vi mener, at det er særdeles vigtigt at få
KD i folketinget, så der f.eks. kan komme en politisk ordfører i det forum, som kan ”råbe giv agt” i de
situationer, hvor der kommer tiltag, som kan true nogle af de danske værdisæt, som mange i resten af verden
misunder os for og prøver at efterligne – alt det med højskolebevægelsen, fri- og efterskoler og
andelsbevægelsen og det rige foreningsliv, som får off. Støtte. Jeg vil egentlig gerne bruge mit mandat hér til
at repetere nogle af de mærkesager KD står for bl.a. for at vi kan minde hinanden om vores berettigelse i det
politiske miljø:
Vi i KD vil bl.a. kæmpe for gode vilkår for demokrati og åndsfrihed i ordenes bedste betydning.- Eks.:
Burka virker måske kvindeundertrykkende på de fleste af os. Men demokratiet er ikke stærkere end, at når
man lovgiver imod den man er uenig med, så dør det.
På lignende måde vil et forbud mod drengeomskæring være et brud på den åndsfrihed, som vi kæmper for at
bevare. Ægte åndsfrihed indebærer nemlig, at vi også må kæmpe for andres ret til at tænke, tro og tale
anderledes end os selv. Uanset hvad vi selv mener, så er drengeomskæring for nogle et pagtstegn, hvilket jeg

mener vi i åndsfrihedens navn bør acceptere. Det er for mig svært at forstå, at nogle politikere i det
perspektiv kan gå ind for forbud mod drengeomskæring og samtidig gå ind for fri abort?
Fakta er, at lærere over hele landet underviser omskårne drengebørn. Disse drengebørn skal have lov at
trives sammen med alle andre i skole og fritid, også under bruseren uden at blive mobbet eller set skævt til.
KD´s landsformand, Stig Grenov skrev for leden: ”KristenDemokraterne kan ikke godtage, at
Folkeskolen skal splitte skolens elever i forhold til deres families religiøse tilhørsforhold. Og endnu mindre
vil vi acceptere, at der drives en kile ind mellem skole og forældre – samfund og minoritet”.
Sådan er der så meget. - Vi tror også i KD, at gode opvækstvilkår for børn og unge er den bedste investering,
vi kan gøre for vores fælles fremtid. Det gælder vilkårene for børnefamilier, børnepasning, skole- og
uddannelsesforhold så vel som for foreningslivet med tilhørende tilskudsordninger også de forkyndende
børne- og ungdomsforeninger.
Vi mener, at de kristne normer og værdier giver de bedste rammer for det gode liv for alle, og vi går ind for
livet fra først til sidst.

Værdiorienteret vækst.
Vi arbejder bl.a. for familiens trivsel, fordi familien for os er samfundets grundpille. Vi vil være børnenes
stemme – både lokalt og på landsplan.
Vi vil også være økonomisk ansvarlige men ikke kun på kort sigt. Der tages desværre tit alt for
kortsigtede beslutninger om besparelser – ikke mindst inden for den sociale sektor, som på lang sigt får så
store menneskelige konsekvenser, at det også samfundsmæssigt koster dyrt på længere sigt.
.
Vi arbejder for, at der skal være plads til alle - også de skæve eksistenser i vort samfund. Det gælder de
socialt udsatte grupper, der ikke er i stand til at indfri alle de forventninger, de herskende vækstpolitikere
har. Det enkelte menneske er unikt og har en uendelig værdi uanset hvad. Derfor "Ja" til en
værdiorienteret vækst.
Også de fremmede, ikke mindst dem, som vil vort land og ønsker at bidrage til samfundets bedste, skal vi
behandle anstændigt. Alt andet klæder os ikke, men naturligvis må vi fastholde nogle regelsæt for hvor
mange, vi kan rumme i vort lille land.
Vi kan dog glæde os over, at det danske Folketing den 30. januar massivt nedstemte, at skrive den
europæiske menneskerettighedskonvention ud af dansk lov. Det var den aftale medlemslande indgik lige
efter 2. Verdenskrigs grusomheder, og som er gennemsyret af det kristne livs og menneskesyn.
Derfor er det opløftende at se, at alle partier undtagen ét har mod og mandshjerte til at stå fast på
fundamentet for borgernes rettigheder.

At forebygge er altid billigere end at "helbrede". Derfor skal der investeres i at møde det enkelte
menneske med dets behov så tidligt som muligt, så man kan forebygge et uheldigt livsforløb,
udviklingsforløb eller sygdomsforløb. Her kan f.eks, peges på tidlig og professionel indsats over for psykisk
syge og over for børn og unge med særlige behov. Det betaler sig, for derved kan man undgå svære og
kostbare behandlingsforløb, og man kan bevare et højere funktionsniveau hos den enkelte - til gavn for
samfundet.
Erhvervs- miljø- og udenrigspolitisk afviger KD ikke voldsomt fra den blå blok, men vi kalder os selv for
den blå bloks sociale garant, hvor det enkelte menneske kommer i
højsædet. Det synes vi bliver glemt for ofte - helt uden gyldig grund.
.
Jeg er stor tak skyldig til alle jer, der holder ud og fortsat arbejder bravt
for vores fælles sag på forskellige fronter både i storkredsbestyrelsen og
på andre fronter lokalt og på landsbasis. Jeg har oplevet et rigtig godt
samarbejde, en god tone og en stor indsats fra rigtig mange. Tusind tak for
det teamsamarbejde, som jeg oplever vi har i storkredsbestyrelsen . Tak for ordet.
Ernst Skipper, formand for KD Storkreds Vestjylland

