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Formandens replik
På foranledning af flere yngre folketingsmedlemmer, der mener at
vide, at Folketinget er en ”børnehave”, er den politiske retorik på
mediernes dagsorden. En række politikere kritiserer således
politikerne – alle andre end dem selv, forstås – for at forvrænge
samfundsdebatten til en blanding af mobning og verbal krigsførelse.
I min optik er det nærmere misforholdet mellem retorik og realitet,
end det er retorikken i sig selv, der udgør det største problem. En af
bannerførerne for kritikken af Folketingets debatkultur,
socialdemokraten Troels Ravn, er selv medlem af et parti, der for tiden
demonstrerer dette misforhold.
Sammen med resten af de socialistiske partier og Det Radikale Venstre har Socialdemokraterne
indtil videre præsteret mindst hundrede løftebrud. Et hundrede gange har disse partier sagt ét og
gjort noget andet. Socialdemokraterne har endda forsøgt at tale udenom ved at indføre en obskur
skelnen mellem hensigter og kerneløfter, når nogen har påpeget afstanden mellem ord og
handling. Og da end ikke kerneløfterne holdt vand, forsøgte beskæftigelsesminister Mette
Frederiksen at påstå, at der ikke var afgivet nogen løfter overhovedet. Hvem sagde børnehave?

Isak Krab Koed
Formand for VU Viborg
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Læserbrev: Løvebrøl og museskridt
Af Isak Krab Koed, formand for VU Viborg
Indlægget er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 7/2 – 2012.
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre ynder at fortælle os, at vi har en
modig og resolut regering, der igennem store reformer og kunstfærdigt udtænkte visioner bravt
kæmper for at forbedre Danmarks stilling i verdenssamfundets eskalerende kapløb om velstand og
velfærd. Realiteten er desværre en anden: Mens regeringens ministre brøler som løver, tager de
kun museskridt fremad – eller sågar i
den forkerte retning.
Alskens politiske udspil bliver nemlig
hverken værre eller bedre af den måde,
de fremstilles på. Uanset, hvad
regeringen finder på at sige, er nye
afgifter således ikke gavnlige for
væksten, ligesom skatteomlægninger
ikke reducerer skattebyrden, men blot
flytter den et andet sted hen, og
regulering af erhvervslivet gør
virksomhederne mindre, ikke mere konkurrencedygtige.
Den påfaldende afstand mellem ord og handling er ikke blot et problem, fordi den stikker borgere,
der forsøger at holde sig orienterede om samfundsudviklingen, blår i øjnene. Den er også et
problem, fordi den forsinker de væsentlige forandringer, der er nødvendige, hvis vi vil bevare den
samfundsmodel, vi har i dag.
Arbejdsstyrken bliver mindre og forsørgerbyrden større. Konkurrencen fra udlandet bliver hårdere.
Alt sammen betyder det, at vi bliver fattigere. Hvis skibet Danmark skal på ret kurs, kræver det
reelle, ambitiøse reformer. Det skal kunne betale sig at arbejde, det skal være lettere at etablere
virksomhed, og det skal gøres attraktivt for kvalificeret arbejdskraft at bo og virke i Danmark. Ellers
bliver statens underskud på 96 mia. kr. kun større – og skibet Danmark går på grund.

ACTA sætter ytringsfriheden under pres
Formand for Venstres Ungdom i Viborg, Isak Krab Koed, ser med
bekymring på den såkaldte ACTA-aftale, der afventer vedtagelse i EU-regi.
Aftalen vil nemlig true ytringsfriheden på Internettet, mener han: ”En
vedtagelse af ACTA i Europa-Parlamentet til juni vil betyde, at
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internetudbyderne skal stå til ansvar for deres kunders adfærd på nettet og lukke sider, der ikke
overholder ophavsretsloven. Det kræver, at udbyderne iværksætter en omfattende overvågning af
kunderne.”
En sådan overvågning vil formodentlig ulovliggøre stort set alle former for sociale medier, der
netop bygger på brugernes deling af indhold med hinanden, påpeger VU-formanden.
”Hjemmesider som Twitter, Facebook, YouTube og lignende vil være praktisk talt umulige at
kontrollere for udbyderne, og eftersom de er juridisk ansvarlige for indholdet, risikerer
konsekvensen at blive lukning,” siger han og understreger, at Venstres Ungdom selvfølgelig er
imod ACTA og opfordrer Venstres europaparlamentarikere til at stemme imod.

Arrangementer
Mød Venstres Ungdoms formandskab
Torsdag d. 9/2 – 2012 kl. 19:00

Er du nyt medlem af VU Viborg? Overvejer du det
lige nu? Eller har du bare lyst til at høre én gang til,
hvorfor du er medlem af Danmarks bedste
ungdomspolitiske organisation?
Så kom og vær med, når Venstres Ungdoms
formandskab, Morten Dahlin og Jens Husted,
lægger vejen forbi Viborg.
De to herrer brænder for det liberale Danmark og er
om nogen eksempler på den kampgejst, der skal sikre, at vi genvinder regeringsmagten, når den
røde regering kører træt.
Meld dig til på Facebook.
Mini-Christiansborg med VU’s politiske ordfører
Lørdag d. 18/2 – 2012 kl. 15:00

Venstres Ungdoms politiske ordfører, Nanna Østergaard, leder
slagets gang, når VU Viborg byder velkommen til MiniChristiansborg inden generalforsamlingen senere samme aften.
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Lær at argumentere for din sag, når Nanna guider os igennem retorikkens mysterier – og prøv det
selv bagefter, når vi bliver delt ind i grupper for at diskutere liberal politik på forskellige områder.
Tilmeld dig på Facebook.
Ordinær generalforsamling i VU Viborg
Lørdag d. 18/2 – 2012 kl. 18:00

Venstres Ungdom i Viborg indkalder hermed foreningens
medlemmer og andre interesserede til ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i VU Viborgs lokaler på St. Sct. Hans
Gade 11A. Jævnfør vedtægternes § 4 stk. 3 består dagsorden af
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Valg af stemmetællere
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent for kommende foreningsår
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af revisorer
• Valg af to revisorer
• Valg af to revisorsuppleanter
11. Eventuelt
Generalforsamlingen efterfølges af fest i lokalerne. Alskens drikkelse kan købes i baren til liberale
priser.
Tilmeld dig på Facebook.
Årets første introkursus
Lørdag d. 3/3 kl. 13:00 til søndag d. 4/3 kl. 13:00
2012

Så er det blevet tid til årets første
Introkursus!
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Kurset er til alle nye medlemmer, som godt kunne tænke sig at vide mere om Venstres Ungdom. Vi
vil komme omkring VU’s struktur, de forskellige udvalg, hvad man kan bruge VU til og meget
meget mere. Kurset er kun for nye medlemmer, så man får en helt unik mulighed for at møde
andre ligesindede og skabe sig et netværk.
De af jer, som er under 18 år, skal få jeres forældre til at udfylde den vedlagte seddel i
deltagermaterialet, og medbringe den lørdag kl 12.45, hvis I ønsker at drikke spiritus og øl.
Dette er et kursus, man ikke må gå glip af!
Spørgsmål kan henvendes til Morten Ravn, formand for Kursusudvalget, på ravn@vu.dk eller tlf. 25
67 26 22. Kurset koster 50 kr. i depositum, som man får igen ved indtjekning. Kurset kan købes på
webshoppen. Se weekendens program og meld dig til på Facebook.
Oplæg: Bangura Bags – et kommercielt ulandsprojekt
Torsdag d. 8/3 – 2012 kl. 19:00

I Danmark er vi mestre i store indsamlingsshows og stolte af, hvor mange
penge vi er i stand til at sende til verdens fattigste. Virksomheden Bangura har
imidlertid et noget andet bud på, hvordan man gør en forskel blandt verdens
fattigste. Svaret er samhandelsrelationer. Bangura producerer derfor
håndlavede designprodukter af genbrugte cykelslanger igennem samhandel
med et lokalt skrædderi i Masanga, Sierra Leone.
Kom og hør Venstres Ungdoms tidligere ordfører for miljø, klima og transport,
virksomhedsejer Anders Møller, fortælle historien om Bangura Bags.
Tilmeld dig på Facebook.
Oplæg: SILBA fortæller om Hviderusland
Torsdag d. 12/4 – 2012 kl. 19:00

Glæd til dette spændende oplæg, hvor et af SILBA’s
medlemmer vil fortælle om Europas sidste diktatur,
Hviderusland, der regeres af diktatoren Aleksandr Lukasjenko.
Hvordan ser dagligdagen ud for en almindelig hviderusser?
Hvordan er pressens forhold i landet? Og hvordan fungerer
Hvideruslands politiske system? Alt det kan du høre om denne
aften, der også byder på hviderussisk slik og vodka.
Tilmeld dig på Facebook.
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Kontakt

Medlemsansvarlig

Venstres Ungdom i Viborg

E-post: idamarieoestergaard@live.com

St. Sct. Hans Gade 11A

Tlf.: 53 30 05 78

8800 Viborg

Claus Bitsch

http://vuviborg.dk/

Tlf.: 23 72 85 13

Følg VU Viborg

Kasserer
E-post: clausbitsch@gmail.com
Nanna Endelt Pedersen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 28 40 10 13
E-post: nanna_endelt@hotmail.com

VU Viborg er medlemmernes forening, og vi
modtager hellere end gerne forslag til
arrangementer, ideer til fremtidige politiske
initiativer, debatoplæg osv. Du kan kontakte
hele bestyrelsen på vores officielle e-mail,
kontakt@vuviborg.dk, skrive til os på

Anders Skafte***
Socialt ansvarlig
Tlf. 40 86 05 52
E-post: hrskafte@gmail.com
Jakob H. Harritz
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 40 57 11 22
E-post: hr_harritz@msn.com

postadressen eller rette henvendelse til ét

Mads Knudsen**

medlem af bestyrelsen ved hjælp af

Bestyrelsesmedlem

oplysningerne nedenfor.

Tlf.: 25 12 10 21
E-post: mads511@gmail.com

Formand
Rikke Christensen
Isak Krab Koed*

Bestyrelsesmedlem

Medlem af landsstyrelsen

Tlf.: 60 18 35 03

Webredaktør

E-post: rikkeskch@hotmail.com

Tlf.: 26 46 80 54
E-post: isak@krabkoed.dk

*Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg
Kommune (ViVK), **Repræsenterer VU Viborg

Bestyrelsesmedlemmer
Ida Marie Østergaard

i Venstre i Viborg (ViV), ***Repræsenterer VU
Viborg i Venstre i Vestjyllands EU-udvalg.

Næstformand
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