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GODT NYTÅR!
Kære Venstremedlemmer!
2020 har været et specielt coronaår, og
det har ikke været det letteste år at være
medlem af Venstre, kan man vist roligt
sige.
Men når krudtrøgen har lagt sig, tror jeg,
vi vil se tilbage på nytåret 2020/21 som
startskuddet til en genrejsning af Danmarks liberale parti.
I Venstre skal der være højt til loftet og
langt til døren, som vi altid siger, når bølgerne går højt. Men vi skal også gerne
kunne spejle os selv i partiet, politikken
og visionerne. Og vi kan ikke komme
uden om, at der de her år står en kamp
om den borgerlige sjæl. Er vi liberale eller
nationalkonservative? Skal vi være et parti og et samfund styret af frisind med
plads til forskellighed? Efter min opfattelse er svaret et klart ja.
Derfor er der brug for et stærkt, liberalt
Venstre, og derfor er jeg glad for Ellemanns opgør med Inger Støjberg - som
udover en illoyal næstformand jo også
handler om politik, men ikke om hvorvidt
vores udlændingepolitik skal være stram.
Det skal den, men vi skal ikke fejre
udlændingestramninger med kage eller
tilsidesætte loven. Vi skal stille krav og se

mennesket i hinanden uanset, hvor vi
kommer fra, hvilken farve vi har, eller hvad
vi tror på.

Politisk sigtelinjer i 2021
Jakob Ellemann har udstukket en klar
politisk kurs, som efter min opfattelse
rammer helt rigtigt og er Venstre-classic:
Det skal i højere grad kunne betale sig at
arbejde. Vi skal sikre en grøn omstilling,
som ikke handler om statslige vege-
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tardage og anden symbolpolitik, men som
sikrer bæredygtig vækst, skaber arbejdspladser og styrker dansk erhvervsliv. Og
så skal vi styrke vores velfærdssamfund
med større valgfrihed, mindre styring og
mere ansvar og tillid til hinanden.
Regeringen har hævet skatterne med 13
mia. kr., lukket private velfærdstilbud,
alene fordi de er private, og begrænset
valgfriheden i den offentlige sektor. Og
prikken over i’et er socialdemokratiske
løfter om en velfærdslov som garanterer
stigende udgifter uanset, om pengene
passer, og uanset om der er et behov for
pengene. Det er helt forkert både
økonomisk og principielt.

Nytårsfortsættet - godt valgår
Der er altså rigeligt at tage fat på, og
2021 kan godt blive Venstres år, selv om
de kommende måneder formentlig bliver
svære, men hvis vi holder fokus på det
politiske og bakker op om formanden, så
vil det lysne sammen med foråret.
Det vil i hvert fald være mit nytårsfortsæt
at bidrage til at tegne et liberalt Venstre
som står i egen ret og med de bedste

borgerlige bud på at løse de mange udfordringer, som vil vise sig tydeligere, når
vi kommer på den anden side af corona.
Og det glæder jeg mig til sammen med
mange af jer i et år, hvor vi styrer mod et
spændende kommunalvalg.
Godt nytår - og lad os hjælpe hinanden
med, at det også bliver et godt valgår!
Rasmus Hylleberg, folketingskandidat
Følg mig her: facebook.com/rhylleberg

Det politiske arbejde
Tak for valget som jeres folketingskandidat i 2020.
I er altid meget velkomne til at
kontakte mig om konkrete politiske sager, forslag til emner, som
I synes jeg skal løfte, og hvis I har
lyst til at hjælpe med det politiske
benarbejde
Rasmus Hylleberg
Tlf: 27571510
Mail: rhylleberg@icloud.com
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