
ANDERS BÆKSGAARD 

KRISTIAN KLARSKOV

R adikale Venstre skal bevæge sig
længere ind mod midten i dansk
politik i stedet for at stå i et ring-

hjørne og råbe om kap med de partier,
der vil stramme udlændingepolitikken.
Det mener den radikale gruppenæstfor-
mand Martin Lidegaard, som har brugt
sommeren på at skrive bogen ’Lad os mø-
des på Midten’, der udkommer mandag.

»Vi bliver nødt til at søge mod midten,
selv om den bevæger sig steder hen, hvor
vi har svært ved at se os selv«, siger han.

Lidegaard betragter det som en ska-
vank i det nuværende politiske miljø, at
de gamle ansvarspartier – herunder hans
eget – ofte kommer til at »stå i hvert sit
ringhjørne og råbe ind mod midten i ste-
det for at træde derind«. Også i udlændin-
gepolitikken skal de radikale placere sig
der, hvor kompromiserne bliver til.

»Bliver politikken eksempelvis defi��ne-
ret mellem S, V og DF, skal vi bringe vores
værdier i spil og være klar til at indgå
kompromiser for den vej igennem at op-
nå indfl��ydelse. Børnene på Sjælsmark får
mere ud af de små fremskridt end af, at
nogen uden indfl��ydelse holder fanen

højt«, siger Martin Lidegaard.
Siden Socialdemokratiet i juni kassere-

de de radikale som kommende regerings-
partnere, har den radikale position med
krav om at insistere på indrømmelser i
udlændingepolitikken været under be-
skydning fra mange sider, men partiets
politiske leder Morten Østergaard er slup-
pet for alvorlig modstand i egne rækker.

Lidegaard afviser, at hans budskab skal
læses som et angreb på eller opgør imod
partilederen. Hverken Østergaard eller
gruppeformand Sofi��e Carsten Nielsen
har ønsket at kommentere bogen. Ifølge
Politikens oplysninger er der i den radika-
le topledelse en vis forundring over Lide-
gaards bogprojekt, som bliver læst som
en mulig positionering af ham selv på
længere sigt.

Både før og efter S-formand Mette Fre-
deriksens nej tak til fremtidigt regerings-
samarbejde var der højlydte interne radi-
kale diskussioner om samarbejdsrelatio-
nerne med Socialdemokratiet. I de dis-
kussioner advokerede Martin Lidegaard
for en mere kompromissøgende stil for at
bevare partiets regeringsperspektiv.

Folketingskandidat Jens Rohde (R) har
ikke læst Lidegaards bog, men forholder
sig umiddelbart skeptisk til pointerne.

»Hvis præmissen er, at vi skal lade vores
værdier defi��nere af de andre partier, så
mister vi os selv«, siger Jens Rohde og ad-
varer på baggrund af sine erfaringer som
Venstres politiske ordfører i 00’erne:

»Du kan ikke institutionalisere partier,
som lever af frygt. De vil altid rykke to
skridt til højre, når man er kommet dem i
møde. Det har jeg årelang erfaring med«.

Socialdemokratiet letter til gengæld på
hatten for Lidegaards tanker.

»I politik er det helt generelt fornuftigt
at tage ansvar og søge indfl��ydelse frem
for blot at sætte sig hen i et hjørne med
korslagte arme. Så jeg glæder mig til at læ-
se Martin Lidegaards bog og høre mere
om hans tanker«, siger politisk ordfører
Nicolai Wammen (S).

I sommer krævede Morten Østergaard
en skriftlig aftale om, at en eventuel S-re-
gering skal gøre sig uafhængig af DF i ud-
lændingepolitikken. Ellers vil han ikke
gøre Mette Frederiksen til statsminister.
anders.baeksgaard@pol.dk
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Venstre trækker endelig
grænse over for DF.

D et sker ikke hver eller hver
anden dag, at denne avis
påskønner Inger Støjbergs

politik. Arm i arm med Kristian
Thulesen Dahl og Martin Henrik-
sen har hun drevet udlændingepo-
litikken ud på et grotesk overdrev.
Hvad DF forlanger, leverer regerin-
gen, har været den triste devise.

Hvem havde troet, at der fortsat
kan trækkes en skillelinje i udlæn-
dingepolitikken mellem DF og Ven-
stre? Men det kan der, og den linje
går ved spørgsmålet, om fl��ygtnin-
ge og familiesammenførte skal in-
tegreres i det danske samfund. 

Nej, siger Dansk Folkeparti: De
skal sendes hjem, hvor de kommer
fra. Ja, siger Venstre: De skal arbejde
og forsørge sig selv, så længe de bor
her i landet.

En af de mest succesfulde måder
at få fl��ygtninge og familiesammen-
førte i beskæftigelse hedder Inte-
grationsgrunduddannelse (IGU).
Uddannelsen kombinerer dansk-
undervisning og virksomhedsprak-
tik, og halvdelen af de involverede
kommuner og virksomheder er-
klærer sig tilfredse med uddannel-
sen. Hurra for det.

DE FLOTTE resultater fi��k i går Inger
Støjberg til at bebude, at regerin-
gen vil forlænge ordningen, som
skal genforhandles i efteråret. 

»Og måske skal vi i virkeligheden
også se på, om endnu fl��ere kan bli-
ve omfattet«, udtalte ministeren til
Jyllands-Posten.

Det lyder som sund fornuft. Bare
ikke i Dansk Folkepartis ører, hvor
Martin Henriksen i går himlede op
med beskyldninger om »Støjbergs
helt håbløse slingrekurs«. 

Derfor: Stå nu fast, Støjberg! 
Desværre kan man frygte, at bå-

de regering og udlændingemini-
ster får sæbe under fødderne, når
Dansk Folkeparti som forventet
sætter sit stormløb af udlændinge-
politiske krav ind forud for efter-
årets fi��nanslovsforhandlinger.

Vi har tidligere set, hvordan Ven-
stre har ladet sund politik fordærve
på værdipolitikkens handelsplads. 

Det ville på dette område være
dobbelt kynisk. Både over for de
fl��ygtninge og familiesammenførte,
der forsøger at få fodfæste i sam-
fundet. Og over for det land, der i
alt for mange år har døjet med net-
op elendig integration. cj 

Stå fast,
Støjberg

politiken mener
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