
F0.R FOLKETINGSVALGET -

Uanmarks Retsforbund prresenterer sit program.

Flemming Madsen: De har set retsforbundets pr resent a t i ons -

program, og nu er der sp0rgetid. For retsforbundet m0der
I

her i studiet til at besvare sp0rgsmalene formanden for rets
I

forbundets ungdom, Niels M0lgaard, og partiets formand, Ib
I

Christensen. Og der er kun en sp0rger i aften. Det er forhen-

vmr~nde minister Alfred Jensen, der reprresenterer Danmarks

kombunistiske parti, og der er 5 minutter i alt til sp0rgs-

mal og svar. Vi begynder at tikke nu. Vrersagod.

Alfred Jensen: Jeg forstar, at retsforbundet haber pa at fa

en 5 til 7 mandater i folketinget efter den 23. jan~. Sa

far de jo sikkert en stilling som tungen pa vregtskaIen, og

de viI komme til at sta over for visse problemer. Hvis - og

det har man lov til teoretisk at regne med - den socialdemo-

kratiske regering kommer til at fortsrette, viI den stille

forslag; om indefrysning af en dyrtidsportion. Jeg viI gerne

sp~rge: hvordan stiller retsforbundet sig til et sadant for-

slag?

rh Christensen: Vi modsretter os indgreb i arbejdsmarkedets

lovligt afsluttede overenskomster • .Vi tager klart afstand

fra dette, vi finder, det er helt utilstedeligt, at staten

blander sig i disse forhold, sa det viI vi ga imod.
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Alfred Jensen: Men jeg forstod pa det, der blev sagt i ud

sendelsen, at De ikke har noget imod nedskreringer, endog

nedak~inger pa anlregsarbejder, hvorved der ville komme

arbejdsl0shed. Har De gjort Dem klart, at der er adskillige

arbejdere, som ved sadanne foranstaltninger viI komme ud for

en omtrentlig halvering af deres arbejdsl0n, og hvad viI De

g0re over for de mennesker?

rb Christensen: Jeg har j'o understreget i det, der ogsa

blev vist f0r, at der er tale om ikke-presserende anlregs

arbejder, ikke n0dvendige anlregsarbejder, udtrykker vi os.

Det skal naturligvis forstas pa den made, at vi ikke viI

stoppe anl~gsarbejder, hvor der er tale om beskffiftigelses

foranstaltninger, men det kan dreje sig om andre omrader,

hvor beskreftigelsen ikke viI komme i fare. Vi mener, at det

er n0dvendigt med et hurtigt indgreb nu, det tror jeg alle

partier erkender, og sp0rgsmalet er da, om man skal standse

op og skrere ned, hvad vi ,i og for sig ikke synes er srerlig

heldigt, men vi foretrrekker den n0dl0sning fremfor h0jere

skatter, som vi mener kun viI skade beskreftigelsen yderligere.

Niels M0lgaard: I mods~tning t il de andre partiers sparefor

slag, de, som er lagt frem i de senere dage, sa lregger rets

forbundet jo altsa ogsa en afg0rende vregt pa nedskreringer

pa driftsbudgettet •..••

Alfred Jensen: Ja, det kan lyde meget godt, det her, men mit

sp0rgsmal var egentlig: hvad viI De g0re over for de arbejds

10se1 Hvad viI De g0re over for dem, der bliver arbejdsl0se?
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For det er ikke sp0rgsmalet om, hviIke arbejder der bIiver

standset, det er sp0rgsmaIet om, at vi viI fa fIere arbejds

10se, end vi har, og det, der ma vare opgaven - det er i

hvert faId kommunisternes indstilling - det er dog, a t man

smtter arbejde i gang, sa vi undgar arbejdsl0sheden; og de ,

der ikke 'f ar arbejde, ma sa have fuld ers t atning. ViI r ets

forbundet vare med til det?

rb Christensen: Det, der er afg0rende, er , at man genet able

rer den fulde beskreftigelse, som er sat over styr ved den

politik, som r egeringen og folketinget har f0rt . Vi har ikke

nogen tro pa, at man pa langt sigt kan 10se dette pr oblem

ved at det offentlige sretter arbejder . i gang. Man kan g0re

det en overgang, men pa langt sigt er det helt n0dvendigt,

at man ma f0re en effektiv antiinflationspolitik, en pol i 

tik , der kan skabe forudsretninger for lavere r ente og i kke

en sa hard politik, som er f0rt ogsa med hensyn til momsen .

Alfred Jensen: Men nu har vi jo en meget stor stigning i

arbejds10sheden, og de nedskreringer, De viI foresla - og hvis

De har magt til det, viI gennemf0re - viIle jo betyde en

endnu st0rre arbejds10shed, og hvad viI De g0re over f or de

mennesker? Det er jo ikke et sp0rgsmal om at 10se pa langt

sigt, det er i denne vinter. Hvad viI De g0re for dem?

Niels M01gaard: Det er jo et faktum, ~t vi ikke kan klippe

os ud af arbejds10sheden ved at ansrette flere barberer, og

vi kan heIler ikke bygge os ud af arbejds10sheden ved at lade

det offentlige udf0re byggerier. Vi ma have de betalend e
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erhverv frem, vi ma have arbejdsI0sheden udryddet igennem at

forbedre viIkarene for de betaIende erhverv.

Alfred Jensen: Ja, men jeg forstar aItsa, at De viI Iade

de arbejds10se sejIe deres egen 60, og de kan fa Iov til

at ga for Iud og koldt vand pa kontrolstederne uden chance

for at fa ar be jde . Sa viI j eg gerne stille et andet sp0rgsmal •••

rb Christensen: Det var en h0jst mrerkvrerdig udIregning.

M0Igaard : Vi viI skabe grundIaget for den fulde beskreftigelse

igennem, at vi skaber de rigtige viIkar for de produktive

erhverv. (AfbrydeIse af Alfred Jensen)

Alfred Jensen: Hvad viI De g0re ved arbejds10shedsproblemet.

Det har jeg ikke faet svar pa •••

MA jeg have Iov at ga videre?

IP Chris tensen: Vi siger ganske kIart og tydeIigt, at vi

selvf01geIig ikke viI Vffir e med tiI nedskreringer i de omrader,

hvor det viI betyde en for0gelse af arbejds10sheden, men der

kan Vffire tale om udskydeIser af anIregsarbe jder andre steder,

hvor arbejds10shedsprobIemet ikke er sa fremtrffidende som

f.eks. i de nordjyske omrader.

Alfred Jensen: Men kan De trenke Dem, at man kan foretage

nedskreringer af anlregsarbejder, uden at arbejds10sheden

bliver, skal vi sige det prent , stimuleret?

NieIs Melgaard: Jeg ved, at der er partier, der viI bekrempe

arbejds10shed en ved bare a t slynge den, programerklrering ud,

at arbejds10sheden skal nedskreres, arqejds10sheden skaI

fjernes, ~en som ikke viI ga tiI de grundIreggende arsager til,.
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at vi har arbejdsl0shed, ligesom der er partier •••

Alfred J ensen: Ja, men sa ma jeg have lov at sp0rge: Hvad

viI De g0re ved de arbejdsl0se? Skal de overlades til at ga

for en underst0ttelse, der er godt og vel haIvdelen af det,

man ellers tjener? De kan sige ja eller nej.

Niels M0lgaard: Vi viI ga til de grundIreggende arsager og

hindre, at arbejdsI0sheden eks i s t er er i det heIe taget.

Alfred Jensen: De viI altsa lade de ar be j dsI 0s e sejle deres

egen S0.

Niels M0lgaard: Ikke tale om.

Alfred Jensen: M~ jeg sa stille et sp0rgsmal mere?

Flemming Madsen: Det skal vrere meget kort og skal kunne be

svares meget kort.

Alfred Jensen: Ja, men det skal j eg g0re. J eg ser, at man viI

skrere ned pa de eksisterende st0tteforanstaItninger til er

hvervslivet, og det er vel ensbe t ydende med, at man ikke viI

hjrelpe erhverv, der er i vanskeligheder, som f. eks. fiskerne.

Fiskerierhvervet er jo ude i store vanskeIigheder. ViI man

ikke vrere med til at st0tte det er hver v?

Ib Christensen: Ma jeg igen sige, at vi ser sadan pa det, at

erhvervene ikke kan leve af st0tte fra det offentlige. Denne

st0tte kapitaliseres. Vi ser, hvord~n landbrugsjorden bIiver

kapitaliseret i kraft af landbrugsst0tten. Det er fuldkommen

forfejlet politik. Erhvervene skal hjreIpes ved en effektiv

anti-infIationspolitik, der .kan skabe Iavere rente og lavere

omkostninger.
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Alfred Jensen: Ja, men det er jo pa Iangt sigt, Hvad viI De

g0re over for fiskerierhvervet, der har vanskeligheder i ~je

bIikket og har anmodet om at fa st0tte, sa de kan komme ud

over de 0jebIikkelige vanskeligheder? Det med den Iange ud

s1gt, det er jo nydeligt •••

Flemming Madsen: Tiden er faktisk udl~bet, og jeg giver

ordet til partiets formand, rb Christensen, til afslutning.

~b Christensen: De har h0rt r etsforbundet repr resentere de

hovedpunkter, hvorpa vi gar til valg.

Regeringen og folketinget har ikke kunnet 10se jordproblemer

ne. Intet parti har mere end retsforbundet beskreftiget sig

med dette sp~rgsmal, vi kan anvise den l~sning, som alene

er effektiv.

Regeringen og alle det nuvrerende folketings partier er enige

om meroms. Vi viI have den vrek og erstattet med en social

retfrerdig og administrativ enkel skattereform.

Regeringen og folketinget har f~rt en ganske uansvarlig

udgiftspolit1k. Retsforbundet viI have en udgifts- og admini

strationsreform, som viI give besparels~r pa miIIiardbeI~b.

Regeringens og folketingets markedspolitik er brudt sammen.

Vi anviser et alternative

Pa alle disse centrale poli~iske omrader tegner retsforbundet

sin egen klare profile Retsforbundet har tidIigere haft af

g0rende indflydelse i dansk politik og bragt fornyelse. I

trekantregeringen havde vi vresentlig andel i en politik, der

standsede inflation og jordspekulation, skabte fuld beskoof-
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tigelse og liberaliserede handel- og erhvervsIiv. Vi er parate

til igen at g0re en indsats i dansk politik, vi tror, der er

brug for retsforbundet. Vi har pa rekordtid samlet over

20.000 underskrifter, vi har m0dt en velvilje og sympati,

som er enestaende.

I dag er interessen stor for retsforbundet. Vi regner med et

virkeIig godt vaIg. Finder De, at retsforbundet er den bedste

mulighed, ja, sa tag konsekvensen og stem efter Deres over

bevisning om, hvad De mener er rigtigt og fornuftigt. Kun

den vrelger, der ikke stemmer der, hvor han eIler hun mener

den rigtige politik er, kun den vreIger har spiIdt sin stemme.

Og maske er det netop Deres stemme, der er n0dvendig for, at

retsforbundet far en reprresentation i folketinget af en be

tragtelig st0rreIse.

Det bliver sagt, at nu drejer det sig om at fa en ny regering,

men det er forkert. Det er uden interesse for befolkningen

at fa en ny regering, hvis det gar som i Norge, at den nye

regering bare fortsretter den gamle regerings politik, blot

med lidt nuancer med hensyn til byrdefordelingen, og det

viI i det store og hele ogsa ske ' her~j emme , dersom vi f. eks.

far en borgerlig regering af venstre, de konservative og de

radikale.

Retsforbundet kan ikke se noget perspektiv i, at den ene

haIvdeI af befolkningen skal skiftes tiI at r egere over den

anden haIvdeI, at de mindrebemidIede og de merebemidIede skaI

skiftes tiI at regere over hinanden. Vi kan ikke se noget
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perspektiv i denne blokpolitik, denne kIassepolitik, hvor

man viI dele befolkningen op i to stridende lejre. Det takti

ske spil om regeringsmagten har lammet folketingets arbejde.

Det har det danske samfund ikke rad til, det er befolkningen

ikke tjent med, det undergraver folkestyret.

Derfor viI retsforbundet ga ind for, at den nye r egering

dannes at de partier, der bliver reprffisenteret i det nye

folketing, efter deres st0rrelse. Vi gar ind for, at partierne

i regeringen og i folketinget samarbejder frit. Derved viI

det saglige politiske arbejde komme 1 forgrunden, og parti

taktikken viI glide i baggrunden. Folketinget viI fa tid

og krffifter til pa ansvarlig vis at 10se de store opgaver,

der ligger for.

Ved at stemme pa r etsforbundet markerer De en protest, en

protest imod regeringens og folketingets slette forvaltning

af de opgaver, der skal 10ses, men samtidig st0tter De en

positiv og en konstruktiv politik, der er i stand til at

klare de problemer, der ligger for. En idealistisk pol i t i k ,

javel, men ogsa en realistisk politik, en politik uden Sffir

lnteresser og opportunisme, en politik for hele det danske

folk, altsa ogsa for D~~.
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Sp0rgsmal ira vffilgerne ti1 Retsforbundet . 10/1/68 .•

J0rgen Vedel-Petersen: I dag er det retsforbundet, der skal
svare pa de sp0rgsmal, som vrelgerne har sendt ind, og vi g0r
opmrerksom pa, at de reprresentanter, der er m0dt op for rets
forbundet, ikke har set disse sp0rgsmal i forvejen. For rets
forbundet er m0dt gardejer, fhv. folketingsmand Kr. Kr i s t ens en ,
formanden for retsforbundet Ib Christensen og major Paul Wester
gaard. Vi har jo faet kollesalt mange sp0rgsmal, og der er fore
taget en udvrelgelse; denne udvrelgelse er foretaget af de 4 jour
nalister, som nu skal stille sp0rgsmal pa vrelgernes vegne. De 4
journalister er Henning Schmaltz J0rgensen , Kurt Mathiesen, Helge
Lorentzen og Poul Erik 80e, og 80e lregger for.

Foul Erik 80e: Der er en vrelger, der sp0rger: Hvilken garanti
har man for, at retsforbundet ikke gar i regeringssamarbejde med
socialdemokratiet ?

rb Christensen: Ja, de har for sa vidt den ga r ant i , at vrelgerne
jo ikke be10nnede vores indsats under trekantsregeringen fra 1957
til 1960. Vi mener, at vi havde fortj ent en bedre be10nning, fordi
det er helt afg0rende - og det kan man se i de senere ars politik,
som retsforbundet satte sit prreg pa fra 1957 t i l 1960, var en helt
anden end den, der senere er f0rt. Men det gar jo ofte sadan, at
de mindre partier i en koalition bliver straffet, det kender vi
fra Vesttysklandnog andre lande. Jeg viI sige, at sa vidt jeg kan
bed0mme det, sa er der ikke i .0jeblikket store samarbejdsmulighe
der mellem socialdemokratiet og retsforbundet, for sa vidt heller
ikke mellem venstre og konservative og retsforbundet, fordi de pa
greldende partier er enige om en politik, som ligger os fjernt og
er fjernt fra det valggrundlag,. vi hare

Foul Erik 80e: Er det absolut nej til socialdemokratiet ?

Ib Christensen: Jeg trop, 'det er meget uk10gt af de politiske par
tier, hvad enten det drejer sig om midterpartier, venstre- eller
h0jrepartier, at nogen som helst laser sig f ast. ~erfor mener jeg
ikke, at man b0r lase sig f ast, men ma~ kan sige, hvilke samar~· . '

bejdsmuligheder er der, man kan papege ber0ringspunkter - med hen

syn til sparepolitik QV8r for venstre og konservative - mad hensyn

til jordpolitikover for socialdemokratiet og lignende.
• I . . • •
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Poul Erik S0e: Nu h0rte man jo H. C. Hansen sige om Starcke, li

ge f0r retsforbundet og socialdemokraterne gik i regeringssamar

bejde, at Starcke var en kedelig ka'l. ViI De sige det samme om

Krag?

Ib Christensen: Jeg syntes, at man devaluerer den politiske de

bat, 'nar man lader personsp0rgsmal og den slags ytringer komme

frem. For os drejer det sig om, at der bliver f0rt en anden 0ko

nomisk politik. I 0vrigt er vores synspunkt med hensyn til rege~· .~s

ringsdannelse ganske klart. Vi har jo udtrykt 0nsket om, at det nye

folketings partier danner regering i frellesskab i forhold til de

res st0rrelse og sa samarbejder frit, for vi tror, at en l0sning

af regeringsproblemet er helt afg0rende for at fa et funktionsdyg

tigt folkestyre.

Kurt Mathisen: De argumenter De brugte f0r mod Deres indtrreden i

en socialdemokratisk-retsforbundsregering, eller hvordan det nu

skulle vrere, ma jO,ogsa grelde, nar talen er om en magistratsrege

ring; der kan det vel ogsa komme til at ga ud over de sma partier.

Ib Christensen: Det tror jeg netop ikke, det g0r, for meningen er

jo, at partierne skal samarbejde frit; men skal i Kke pa forhand

Iffigge sig fast pa et regeringsprogram, men man skal samarbejde frit.

Er der et el1er flere partier, der maske ikke er helt enige i et

eller andet detailsp0rgsmal~ skal det have lov til at tage srerstand

punkt. Sa far man et friere, et bedre fungerende folkestyre i ste

det for disse fastlasede blokke, der skal skiftes til at ~~pe om

magten. Jeg tror, det vil vrere til gavn for folkestyret og for al

le politiske partier.

Helge Lorentzen: Vil De ogsa have venstresocialisterne og kommunis

terne med i en magistratsregering?
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rb Christensen: Jeg anser sp0rgsmalet for 'overordentlig uaktuelt.

Meningen ma jo da vrere, at et parti er sa stort, sa det er udvalgs

berettiget.

Poul Erik S0e~ Det var SF'erne da faktisk, sidste gang i hvert

fald.

rb Christensen: Ja.

Henning Schmaltz J0rgensen: Men De regner da ikke selv med at bli

ve udvalgsberettiget nreste gang.

rb Christensen: Jeg anser det for at vrere en realistisk mulighed,

at vi maske nok kommer i nrerheden af at blive udvalgsberettiget.

Jeg tror,at vi har en chance for at fa maske 6 - 8 mandater, men

det kan jo godt vrere, der skal endnu et valg til, f0r vi opnar at

blive udvalgsberettiget.
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Henning Schmaltz J0rgensen: Nar De nu vjl /i denne magistratsre
gering eller sigter imod det, og De samtidig lige har sagt, at der
ikke ~ar store smmarbejdsmuligheder med hJerken socialdemokratiet,
eller venstre-konservative, hvordan skal ~amarbe j det sa kuIuEfor-

I
me sig i en sadan magistratregering ?

I
Ib Christensen: Det er under forudsretning /af, at man bibeholder

den nuvrerende parlamentariske form, at man kan sige, at samar

bejdsmulighederne er ringe, fordi man krmv/I er enighed mellem de
deltagende partier om praktisk t aget alle enkeltheder, og det

indsnrevrer samarbejdsmulighederne.

Renning Schmaltz Jereensen: .Men partiernes politik bliver jo
ikke ander l edes , fordi man danner en magistratregering.

Ib Christensen: Se, - magistratregeringsprincippet kendes jo

fra Schweiz , og magistratsordningen og magistratsystemet kendes
i mange af de sterre kommuner her i landet, og det fungerer gan

ske udmrerket. Der er ingen grund til at tro, a t det ikke ogsa kun
ne fungere pa folketingsplan.

Renning Schmaltz J 0reensen: ViI De sa give afkald pa en hel del

af Deres politik for a t kunne medvi r ke i en magistratsregering ?

Ib Christensen: Det er netop for at undga, at de politiske par

tier, hvad enten de~ drejer sig om retsforbundet eller andre,skal

give a£kald pa vresentlige dele af deres politiske standpunkter.

Poul Erik See: Jeg forstar,Dem sadan, ,a t selv om en minister

f. eks. Tyge Dahlgaard er uenig med sin regering, sa skal han kun

ne blive siddende ?
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rb Christensen: Ja, hvis det er en uenighed pa et omrade, der lig

ger uden for hans ressort.

J. Vedel-Petersen: Ja, sa gar vi til nreste sp0rgsmal. Hr. Kurt

Mathisen.

Kurt Mathisen: Ja, nu er det jo ikke sikkert, at De far deres

vilje med hensyn til en magistratsregering, og vrelgeren sp0rger

her: ViI retsforbundet st0tte ham Baunagaard som borgerlig stats-

minister?

rb Christe~sen: Nu er vi igen inde pa de poppede overtoner i po

litik. For os drejer det sig om, at der bliver f0rt en rigtig 0

konomisk politik. Altsa personsp0rgsmal er for os i den henseende

uendelig ligegyldigt. Om det bIiver Baunsgaard eller Hartling el-

ler Krag eller hvem er sadan set underordnet. De er vel aIle kapab

le til det. Det, det drejer sig om, er at fa en anden 0konomisk po-

litik.

Kurt Mathisen: Men De viI aItsa st0tte en borgerlig regering i gi

vet fald?

rb Christensen: I givet faId . Se man kan opstille sa mange poten-

tielle muligheder, og man kan bIive ved at eIiIDinere den ene mu

lighed efter den anden. Der er nresten ikke grrenser for, hvilke re-

geringsmuligheder, der kan stiIles op . Det, jeg mener, partierne

b0r g0re, ogsa allerede f0r valget, er i princippet at stille de-

res 0nsker, med hensyn til den kommende regeringsdannelse op. Hvor

dan det sa kommer til at forl0be senere, det kan ingen sige, f0r

valget foreligger, men det er i hvert fald forkert, at nogle par

tier laser sig fast.
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Poul Erik 50e: Hvis nu retsforbundet bIiver afg0rende for, om vi

kan fa en borgerlig regering eIIer ej, viI retsforbundet sa pa

forhand sige, at man holder sig tilbage, sa man maske far en sooi

aldemokratisk regering ud af det, seIv om De ikke viI tage stand

punkt pa forhand her?

rb Christensen: Nu forudsretter man stadig vrek, at dette bIokpoli

tiske system fortsretter. Jeg er ikke sa sikker pa, at det kan bli

ve ved med at fortsrette ret meget Irengere, hvis vi vil have et

funktionsdygtigt folkestyre.

Poul Erik 50e: Forel0big er De det eneste parti, der gar ind for

magistratsregering.

rb Christensen: Vi er ikke det eneste parti, der gar l nd for et

andet system. Der er partier, der foreslar samlingsregering, og

der er folk ogsa inden for andre part i er , som erkender, a t det nu-

vrerende system ikke er holdbart.

J. VedeI-Pet ersen: Kr. Krist ensen viI vist sige noget.

Kr. Kristensen: Ja, det er tiI 80e, der bruger den vending, om

nu f .eks .. vore mandater bliver af'ge rende for, om vi kunne fa en

borgerlig regering eller ej. Det kommer jo aldrig til at forelig

gee Det, der menes med det, er, om vi kan fa en borgerlig flertals

r egering, og der er min personlige opfattelse den, at vi viI i og

for sig ikke g0re noget videre for at fa en fIertalsregering. Per

sonIig mener jeg, at en mindretalsregering under de herskende par

Iamentariske forhold er at foretrrekke frem for en fIertalsrege

ring.

Poul Erik 50e: Ja men hvilken form for mindretalsregering viI De
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da st0tte, en borgerlig eIIer en socialdemokratisk? Et flertal

skal der jo vrere bag ved en regering.

Kr. Kristensen: Over for det enkelte lovforslag

Henning Schmaltz J0rgensen: Ja men De skal jo til kongen og give

rad en dag, hvis De kommer ind.

Kr. Kristensen: Ja.

Henning Schmaltz J0rgensen: Hvad rad viI De give kongen?

Kr. Kristensen: Det kan man ikke sige, f0r valgets resultat fo

reIigger.
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rh Christensen : Det kan man ikke sige , f0r det forelig@8r klart
tilkendegivet, hvilke samarbejdsmuligheder, der faktisk er i det
nye folketing, hvilke indr0mmelser man f.eks. vil give os .

J . Vedel Petersen: Vi gar til nffiste sp0rgsmal.

Poul Erik S0e: Ja, vi skal vist have rundet dette emne af. Der
er en vrelger , der skriver her : Er det ikke forkert af mig at
stemme pa retsforbundet, hvis jeg dermed bevirker, ar retsforbun
det bliver tungen pa vregtskalen og far for megen magt i f orhold

til stemmeantallet ?

.r b Christensen: Jeg kan ikke indse , at det kan vrere forkert at
stemme efter sin overbevisning under nogen omstrendigheder . Man
ma stemme der, hvor man mener, den rigtige politik er . Men der
kan da l igge det rigtige i det , at de nuvrerende forreldede par
lamentariske former kan bevirke, at et parti i midten far en
ufor.holdsmressig i ndf l ydel s e, og derfor kan det vrere et argument
yderligere for at fa et andet regeringssystem.

Paul Westergaard: Ma jeg ikke lige tilf0je, at hvis den pagre1
dende vrelger i 0vrigt har sympati for retsforbundets politik,sa

vil det jo vrere helt naturligt , a t den pagre1dende ogsa stemmer
pa retsfo~bundet og er glad for, hvis retsforbundet kan komme
i en position, hvor vi kan fa afg0rende indtlydelse pa den po
litik, der skal f0res. Derfor synes jeg, at sp0rgsmalet maske er
en l i 11e smule bagvendt .

J0rgen Vedel -Petersen: Kan vi ga til nreste sp0rgsmal ?

Poul Erik .S0e : Der er en vrelger , .der skriver :

Jeg sa i TV-avisen, at retsforbundet kan spare 1,4 milliarder kr.

pa statsbudgettet. Hvor meget sparede retsforbundet sidst, da det
va r i regering ?

rb Christensen : Dertil er at s ige, at det lykkedes under t re- ·
kantsregeringen at medvirke til, at den del af bruttonationalpro

duktet, der beslaglregges af det offentlige, la omkring en 28 pet.,

medens den nu meget strerkt nrermer sig de 40 pet. Alene deri kan
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man jo sige en hel del.

Poul Erik 30e: Statsbudgettet steg med 1,3 milliarder pa 2 ar,
medens De var i regering. Det er en stigning pa 20 pet.

Paul Westergaard samt Kr. Kristensen: Ja, j eg ma maske sig~, at
der skete dog det i trekantsregeringens tid, at skatteudskrivnin
gen, °a l t s aO det offentliges forbrUg, steg mindre end nationalpro
duktet, sadan at skatteudskrivningen var faldende i forhold til
indtregterne.

Poul Erik 30e: Ja men i den stigning pa 1,3 milliarder var der da
ting, som De nu i dag ville sige, at De ikke ville have anbefalet.
Har De sadan set fortrudtOen del af den stigning, der kom pa 1,3
milliarder.

rb Christensen: Det er vilkarerne i ethvert politisk samarbejde,
at intet parti til fulde kan fa sin vilje. Nar det har ligget sadan
i folketinget - sadan var det fra 1957 til 1960, og sadan vil det
ogsa blive i det nye folketing r - at retsforbundet som det eneste
parti kan anvise en lang rrekke besparelser, som ikke m0der nogen
tilslutning hos maske noget andet parti i folketinget, sa er det
klart, at vi ikke kan forvente, a t vi s a til loo pet. kan fa gen
nemf0rt vore 0nsker. Det kan intet parti.

Kurt Mathisen: Ja men er det ikke meget rart for Dem ? Nu ser jeg
jo her i de aktuelle besparelsesforslag, at De f.eks. viI have en

10-20 pet. nedskrering af statens tilskudsvirksomhed, det omfatter
altsa ikke folkepension og invalidepension, men det ma jo omfatte

f.eks. lrerer10nninger, det ma omfatte vejtilskud, og der er jo en

hel masse andre ting, ogsa alle 0vrige soeiale tilskud. Hvem skal
betale dem, skal det vrere kommunerne ?
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Paul Westergaard: Ma jeg ikke sige noget om det? Nar Kurt Mathi

,s en her nrevner f.eks. Lrererl0nninger og vejtilskud. Det er helt

rigtigt, at nar vi viI skmre ned pa statens ti1skudsvirksomhed -
I

og det er i0vrigt her, vores st0rste snit med sparekniven finder

sted •••

Kurt Mathisen: Ja, det er 700 mill. kr.

Paul Westergaard: Ja, det er et meget betragteligt bel0b - sa er

vi da nok klar over, at maske visse andre instanser kommer til at

betale dem, herunder ogsa kommunerne, som ma fors0ge at skaffe

drekning, me~ det er helt bevidst •••

Kurt Mathisen: Ja, men sa skal borgerne jo beta1e det samme.

Paul Westergaard: Nej, det er ikke sikk'ert, for f. eks. med hensyn

til lrererl0nningerne er det jo s~dan, at kommunerne kan fa re

funderet 85 pet. af lrerer10nningerne hos staten de kan tage o

ver 20 pet. nogle steder i skat, og sa kan de ligefrem fa en kon-

tant gevinst ved at ansrette flere lrerere, end der er n0dvendig.

Kurt Mathisen: Ja tak, det er nok rimeligt, at man pa lang sigt

kan na det resultat, ved at kommunerne far en anden indstilling

pa det onrrade , men det her gar jo -pa det kommende f'LnansLovf'or-s-,'

slag; det er nu, man skal ti1 at lave det om, og kan man sa spa

re 700 mill. kr. -pa det?
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Paul Westergaard: Ja, og det er i og for sig kun en beskeden be
gyndelse, for i vore mere langsigtede spareforslag har vi jo en
r eform pa det omrade, hvor vi siger, at de opgaver, der er kommu
nale, skal kommunerne 10se, . og dem skal de s el v skaffe dffikning for.

Kurt Mathisen: Ja, men det her med de 1500 mi l l . kr. besparelse,
det er noget, der skal laves 0jeblikkeligt. Er det ikke a t putte
vffilgerne blar i 0jnene at sige s adan noget, nar det al l i gevel skal
Vffire pa langt sigt ?

Paul Westergaard: Jeg synes, det er en udmffirket ting, hvis man
kan kombinere kortsigtede besparelser med vore langsigtede hen
sigter, og det er i og for sig de t, vi g0r, nar vi skrerer ned pa
tilskudsornradet. Nu nffiVUede De f 0r vejomradet. Der ha r vi ogsa
h0rt om kommuner, der bygger bredere veje, end de egentlig har be
hov for, fordi der her er mUlighed for at f a tilskud fra staten·.
Hvis de skulle l ave den s rnalle ve j, sorn de egent l i g godt kunne n0
jes med, sa var der ingen t i l s kud , ergo bygger de den brede. Det
g0r altsa systemet dyrere i det hele taget.

Hel£e LQrenzen: Der er ogsa noget om 50 pet.s nedskffiring pa stats
banerne. Hvem skal betale det ?

Ib Christensen: Det skal de rejsende.

Helge Lorenzen: Og det viI ikke f 0re til mi ndre togtrafik ?

Ib Christensen: Det ved j eg ikke. Vi har den indstilling, at
statsbanerne ma indstille sig pa i fremtiden at skulle drives for
retningsmffissigt, og hvis statsbanerne i dag k0rer med et stort un
derskud, j a, sa ma de jo finde ud af , hvordan de t underskud skal

bortelimineres. Jeg er vel opmrerksom pa, at de har betydelige ra
tionaliseringsforanstaltninger i gang, men disse skal ga videre.

Vi har den indstil11ng, at det skal vrere en virksomhed, der skal
hviIe i sig selv, sadan at de, der k0rer med tog, bet aler for at

k0re i tog.

J0rgen Vedel-Petersen: Skal vi ga til nffiste sp0rgsrnal ?
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Kurt Mathisen:. Vi skal have mere om besparelserne. Der er en vrel

ger, der sp0rger: Kan partiet bekrrefte, at det ikke viI st0tte
kunst og den sakaldte kultur ? I bekrreftend~ fald vil,det glrede
mange, og de far bade min stemme og mange, mange tus1nde andre,
skriver vrelgeren.

Ib Christensen: Ja, det kan vi for sa vidt bekrrefte, som vi jo
har den opfattelse, at det er og b0r vrere borgerne selv, der be
stemmer, hvortil de viI anvende deres penge med hensyn til ku1tu
relle fritidssysler o. lign. Sa det er ogsa med i vores langsigte
de spareforslag. Vi er modstandere af, at staten blander sig fi
nansie1t eller ved censur og lignende i dette sp0rgsmal. Ogsa
fordi der er mange vresentlige opgaver, som skal 10ses. Derfor er
der visse grrenser, visse opgaver skal skydes vrek fra det offentli
gee

Kurt Mathisen: Hvordan med Det kgl. Teater ?

rb Christensen: Det kgl. Teater er foruden et teater jo ogsa en
uddannelsesinstitution, og da vi har den opfattelse, at uddannel
sen skal tilbydes alle, er det klart, at der ma tages hensyn til
dette, at Det kgl. Teater er en uddannelsesinstitution. Derfor er
det for sa vidt et srertilfrelde, men formentlig viI der ogsa der
vere mulighed for besparelser.

Paul .Westergaard: Ma jeg have lov at komme med en supplerende be
mrerkning. Jeg har lrest revisionsdepa~tementatsberetninger nogle
gange, og der har Det kgl. Teater fiiureret adskillige gange med
helt fantastiske enorme kostumeudgifter og udgifter til personale,

som ikke var der, eller som ikke var der ret meget af tiden, og
jeg tror helt bestemt, at ogsa Det kgl. Teater vil kunne gennemf0
re besparelser.

Kurt Mathisen: Det har nu ogsa vist s~g, at bl.a. privatteatrene
slet ikke kunne klare sig uden st0tte, Sa ville vi altsa slet ik
ke fa noget teaterliv i Danmark, hvis Deres program skulle igen
nem ? Eller skulle det kun vrere de rige, der navde rad til at ga
i teatret ?
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rb Christensen: Ja, nu skal jeg fortrelle Dem en ting, som De ma-

ske er klar over, men maske ikke trenker over, nemlig at avantgar

descenerne f.eks sa vidt mig bekendt drives uden eller kun med 0

verordentllg lidt tilskud. Det, man g0r med den kulturpolitik, man

f0rer er, at man ofte holder liv i kulturformer, kunstformer, som

tiden er l0bet fra, og som borgerne ikke har sa megen interesse for.

Nar man i 0vrigt ser pa teaterpublikummet rundt omkring, tror jeg

nok, man ma er kende , at de 90 eller 95 pct. udmrerket kunne beta-

le den reeIIe biIIetpris og ikke bare komme i teatret med 2/3 stats

tilskud •.

J0rgen Vedel-Peteruen: Ja, vi gar til nreste sp0rgsmal.

Kurt Mathisen: Ja, vil De arbejde for nedsrettelse a f mi l i t rerud-

gifterne og hvordan?

rb Christensen: Ja, det er da klart, at militrerudgifterne ikke

skal vrere undtaget i det r ent 0 jebl i kkel i ge spareforslag - vi ha r

jo et spareforslag delt i to dele - og heller i kke pa det langsig

tede. De ma deltage pa lige fod med de civile driftsudgifter. Og

hvordan vi pa l angt sigt vil spare? Ja, det viI vi g0re ved at ga

ind for et enhedsvrern med en forenklet kommandostruktur og ved ned

Ireggelse af stabe. Pa den made kan man ogsa administrativt spare

meget store bel0b. Det har eksempIet fra Norge bl.a. vist. Og sa

kan man spare ogsa pa kasernebyggeriet, hvor man f. eks. den dag i

dag nogle steder bygger messer for fine, mindre fine og meIlemfi

ne. Det er ganske udemokratisk, og der kan der ogsa spares midler.

Kurt Mathisen: Er majoren enig i den betragtning?
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Paul Westergaard: Den gar helt til mit hjerte, og jeg er inderst

inde helt enig i, at denne klasseopdeling i det danske forsvar

er forreldet, og vi skal g0re alt, hvad vi kan for at .•.

Kurt Mathisen: Det gar jo ud over officerskorpset,ikke?
•

Paul Westergaard: Ja, men jeg sidder ikke her som officerskorp

sets specielle talsmand.

J0rgen Vedel-Petersen: Vi gar til nreste Sp0rgsmal. Smaltz J0rgen-

sen.

Hanning Schmaltz J0rgensen: Det er for sa vidt en ·fortsrettelse af

besparelserne, og det er landbrugstilskuddet. Hvad viI De srette i

stedet for landbrugstilskuddet?

Kr. Kristensen: Ja, hvad viI vi srette i stedet for landbrugstil

skuddet? Det er jo sjovt nok, at det i og for sig f0rst er blevet

darligt for landbruget, siden vi fik begyndt med disse landbrugs

tilskud i foraret 1961. Jeg er i den lykkelige situation, at jeg

dengang offentl~gt tog afstand fra dem, bl.a. med den motivering,

at der alt for let vil ske det, at vi ganske vist f ar tilskud, og

vi far st0rre priser if01ge hjemmemarkedsordningen pa 1/3 af pro

duktionen, som vi afsretter herhjemme, men vi viI fa omkostnings-

stigning pa hele produktionen, og derfor .v i l det sandsynligt bli

ve en bet for landbruget. Men det, der i0vrigt er i vejen med land

bruget, navnlig pa langt sigt, er, at jord er blevet for dyr, for

di jord har faet en spekulationsvrerdi. Hvis landbrugsjord i 0je

blikket kun havde erhvervsvrerdi, ~a ville landbrugsjord vrere bil

lig, men det har en spekulation~vrerdi, fordi disse vrerdistignin

ger kari privat inddrages navnlig nu omkring centrene. Disse sto-

re vrerdistigninger skal kapitaliseres, og derfor har vi faet den
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h0je rente, eller bl.a. derfor har vi faet den h0je rente, og det,

der fremover vil genere den kommende geneiatf~n "~f 'l~~d~nd 'f 0r s t '

og fremmest, det er de unorma~t, de unaturligt h0je" jordpriser og

den h0je rente.
Henning Schmaltz J0rgensen: Jo men det er jo ~ i en del af
landbruget, der er tale om spekulationsvrerdi. Han, der har haft
den siden 1961, da de dar11ge tider, som De sagde, satte ind,for
di man begyndte pa statstilskuddet, han er jo dog i den samme si
tua~ion afsretning6mressig~, og skal han efter Deres forslag undvre
re landb~gsst0tten fra nu, hvad skal der sa srettes i stedet ?

Kr. Kristensen: Nej, det minder jo lidt om Alfred J ensens sp0rgs
mal i aftes. Og der ma vi jo generelt sige, at de, der er i van
skeligheder, enten det nu er arbejdsmrend, fiskere eller landmrend,
pa grund af den politik, der er f0rt, den forfejlede politik, der
er f 0rt, eller pa grund af konjekturerne, ma man vrere solidariske
med, og sa ma man gennemf0re tidsbegrrensede foranstaltninger.Men

netop .nar vi taler om l andbruget, sa er det meget afg0rende, at de
bliver tidsbegrrenset, fordi der er jorden jo salve er hvervs grund
laget, og jord kan fa en hvilken som helst pris, derfor skal man
passe pa, at man ikke gennemf0rer noget, der kan kapi t aliseres.

Foul Erik 80e: En vmlger sp0rger: Hvordan ville retsforbundets
s tilling vrere til det, der fremkaldte valget, nemlig nedfrysnin
gen af dyrtidsportionen ?

rb Christensen:
ten blander sig
ikke acceptere.

Vi gar imod den, fordi vi mods ret ter os, at sta
i arbejdsmarkedets overenskomster. Det kan vi

Poul Erik 30e: Grelder det samme ekstraskatten ?
.j

.'\.......
rb Christensen: Det gre14er ogsa ekstraskatten for ikke-10nIDodta

gere. Vi finder, at det er en skattemressig diskrimination af den
ne befolkningsgruppe. Det er i modstrid med de skatteprincipper,
vi hidtil har arbejdet med her i landet.

Foul Erik 30e: Gar De bare imod uden at srette noget i stedet ?

rb Christensen: Nej, det g0r vi ikke. Vi sretter det i stedet, at
vi peger pa to inflationskilder, nemlig de oppustede e j endomsvrer -
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dier, hvor vi foreslar en grundskyldsreform til at standse denne

inflationskilde, og stateDB voldeomme .forbrug, hvor vi i den 0
jeblikkelige situation foreslar de kortsigtede besparelser, som

allerede har vmret ber0rt her i udsendelsen.

Henn1ng Schmal~z J0rgensen: Ma jeg ikke lige gribe ind her,
for vi skal jo altsa stadig v~k se pa: hvis retsforbundet kommer
ind efter den 23. januar, hvad sa ? Sa kan det jo ikke nytte, at

man bare sidder og siger, at man ikke viI nedfryse dyrtidsportio
nen, og man viI heller ikke lave ekstra skate Hvad sa netop nu ?

rh Christensen: Netop nu ?

Herming Schmaltz J0rgensen: Netop nu over for den 0konomiske si

tiation.

rb Christensen: Ja, men der er det jo, vi har stillet det kort
sigtede spareforslag, dette indgreb, som vi erkender ikke er 0n
skaligt, fordi det er ikke 0nskeligt, at man hovedkuls foretager
sadanne indgreb, men det er n0dvendigt, fordi regeringen og fol

ketinget har handlet uansvarligt.

Henning Schmaltz J0rgensen: Og det er nok ?

rb Christensen: Det er nok.

Kurt Mathisen: Ja, men vi har jo netop siddet og set pa, at det
ikke kan lade sig g0re lige pa en gang at lave det der. Det vil
la tage tid for kommunerne at lave det om, vi far. altsa de samme

udgifter v~ltet over til kommunerne, sa finansielt ligger der jo

ikke nogen stramning i det.

Paul Westergaard: Jeg tror, De drager lidt for vidtgaende en slut

ning af den samtale, vi havde f0r, Kurt Mathisen, for vi betragte~
• f •

dQ en enkelt 'del af voras 8pareforela~. Det r~kker jo langt videre·~

Vi har helt 0jeblikkelige besparelser pa den del af finanslovsfor

slaget, der hedder driftsudgifter, en almindelig, generel 5 pct.s

nedsk~ring af finanslovsforslaget.
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Kurt Mathisen: Det viI give kontant 300 mill. kr. ikke?

Paul Westergaard: Ja.

Kurt Mathisen: Der er en forskel pa det og sa de 1500 mill. kr.

der var tale om til at begynde med.

Paul Westergaard: Javel, men De trak nogle enkelte ting frem og

sagde, det er lidt mere langsigtet end det andet. Men der er helt

kontante besparelser i det her forslag, og de ligger i nrerheden af

de halvanden milliard kroner.

J0rgen Vedel-Petersen: Ma vi fa det nreste sp0rgsmal.

Helge Lorentzen:.Der er en v.relger, der siger, at retsforbundet viI

afskaffe momsen. Skal det forstas sadart, at man skal forh0je de

afgifter, vi havde f0r, eller er det alle afgifter, der skal vmk?

rb Christensen: Det skal forstas pa den made, at momsen skal er

stattes, og vi har anvist dels besparelser, bade kortsigtede og

langsigtede, og dels en anden indtregtskilde, nemlig ,grundskylden.

Det er grundskylden, der skal skubbe momsen v.rek.

Poul Erik 80e: Jeg syntes ikke rigtig, vi fik fat i det der. Nu

nrevner De igen de der besparelser, og det ma v.rere de generelle be

sparelser pa de 5 pct.~der det ogsa evnesvage, altsa hjrelpen til

evnesvage, til sindslidende og andre? Er det helt generelt?

Paul Westergaard: De 5 pet. gmlder driftsudgiftsbudgetterne pa

finanslovforslaget men her er jo ikke tilskudsvirksomhed og hel-

;.



- 18

1er ikke de sociale ti1skud med. De er taget for sig, og de er i

0vrigt holdt uden for, de rent sociale tilskud.

Kurt Mathisen: Ved De, hvordan det virker, nar man laver en sadan

generel nedskrering.

Paul Westergaard: Ja, vi ved, at det virker ubehageligt for stats

styrelser og statsmyndigheder.
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Kurt Mathisen: Det er 1kke ret lmnge s1den, at regeringen fore
tog en sadan nedskmring med 3 pet. i forhold til det oprindeli
'ge forslag. Det virkede bl.a. for andsvageforsorgens vedkommen
de pa den made, at der i 0jeblikket star, en rmkke tomme loka
ler, og staten ma betale I mill. kr. i husleje og varme for .~~s

se tomme lokaler. Er det erumade at skrere ned pa ?

Ib Christensen: Nej, det er ikke den rigtige made. Men det er
derfor, vi i vores langsigtede program siger, der ma ske en op
gaveprioritering, ellers har staten ikke midler til at tilgode
se bl.a. andsvageforsogen, sa har man ikke klin$kker til psyko
tiske b0rn og lignende, men man har penge nok til a t ~Be ud til
andre formal, t11 mindre vresentlige formal, til formal, som bor
gerne selv kan klare. Det er det, der er det centrale.

J0rgen Vedel-Petersen: Ma vi fa det nreste sp0rgsmal ? Vi har I

minut tilbage.

Henning Schmaltz J0rgensen: ViI partiet stemme for en udvidelse
af pornografiloven, sa der ogsa bliver frihed for de frrekke bil
leder ?

Ib Christensen: Vi er t i l hrenger e af, at borgerne helt uden cen
sur kan - tilgodese deres kulturelle behov, hvis man kan tale
om kulturelt behov i den forbindelse. Staten skal i kke blande sig.

Henning Schmaltz J 0rgensen: De viI altsa gerne have lavet loven
om ?

Poul Erik S0e: Er det ikke noget nyt fra retsforbundets side?
Er hr. Kr. Kristensen enig i det ?

Kr. Kristensen: Enig, ja.

J0rgen Vedel-Petersen: Vi kan na et kort sp0rgsmal tile

Helge Lorenzen: Gar de ind for 18 ars valgret ?



...

- 20 -

Ib Christensen: Vi er tilhrengere af, at valgretsalderen og

myndighedsalderen f0lges ad. Hvis det errigtigt at nedsrette
myndighedsalderen til 18 ar, sa skal valgretsalderen f01ge med.

J0rgen Vedel-Petersen: Og hermed viI vi slutte denne udsendel
se og g0r vrelgerne opmrerksom pa, at de fortsat kan sende sp0rgs
mal ind til de kommende udsendelser.
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