
Herses den nyebestyrelseforNyeBorgerlige i Vordingborg sammen med reprsesentanterfra partiets hovedbestyrelse. FravenstreerdetAlex
SchmidtHansen fra Vordingborg, DoritLydolph Themsenfra Boga,MichaelHansen fra Preeste, Jorn Rasmussenfra Masnedo,Annette Skov
Andersson fra hovedbestyrelsen, TommyFredskovChristensen fra Presto, Poul V. Jensen fra hovedbestyrelsen, Claus Karstensen fra Borre,
partiets nasstformandPeterSeierChristensen og RasmusAagefra Lolland-Falster. Privatfoto:Nye Borgerlige i Vordingborg

Nye Borgerlige slar
rod i Vordingborg
POLITIK: Tidligere
fremskridtsmand
bliver formand for
lokalafdeling af nyt
frembrusende parti.

Af Lars Christensen

HELE KOMMUNEN: Ved val-

get i 2013 stillede han op
som spidskandidat og ogsa
eneste kandidat for Demo-

kratisk Fremskridt, men nu
dropper Jorn Rasmussen sit
eget parti-projekt og bliver
i stedet medlem af Nye Bor
gerlige.

- Der er sa mange ting, der
er sammenfaldne mellem

Demokratisk Fremskridt og
Nye Borgerlige, sa det giver
god mening. Man kan fa no-
get mere igennem, nar man
er landsdaekkende, forkla-
rer Jorn Rasmussen.

I starten af90'erne sad han

i kommunalbestyrelsen for
Fremskridtspartiet. Siden
har han mest vaeret kendt

for sin arelang kamp mod
kommunens miljopolitik
- sffirligt i forhold til kloa-
kering - og de, i hans ojne,
negative folgevirkninger af
planloven.

Mest mindevaerdigt er nok
hans stinkbombeangreb i
byradssalen tilbage i 2010,
hvor han sprang tre stink-
bomber som kulmination pa
en lang sag mellem ham og
kommunen omkring tom-
ning afen trixtank - en slags
septitank pa hans grund.

Jern Rasmussen leegger Demo
kratiskFremskridtpdhylden fori
stedet at bliveen del afNye Bor
gerlige.

- Nye Borgerlige gar ind
for, at miljopolitikken skal
styres af faglige begrundel-
ser og sund fornuft, og det
er det samme, jeg har sagt
hele tiden. Selvfolgelig ved
jeg godt, jeg har en lidt spe
cie! holdning til kvaelstof, sa
hvis der er mange ekologer i
Nye Borgerlige, er det jo no-
get, vi ma snaWce om, forkla-
rer han.

Skal ikkeintegreres
Nye Borgerlige blev opret-
tet sidste ar af Pernille Ver-

mund og Peter Seier Chri
stensen, der begge tidligere
var medlem af Det Konser-

vative Folkeparti. Partiet
er blevet beskrevet som en

krydsning mellem Liberal
Alliances okonomiske po-
litik og Dansk Folkepartis

FAKTA

Partiets grundprin-
cippereretsikre et
staerktkuitureltvaer-

dlfaellesskab. Partiet

viihavemindre stat

og meremenneske,
deviitagefeeiiesan-
svarforsamfundets

svageste, devil be-
skytte naturvaerdier
med fornuft og de vil
stS vagtomfrihed,
folkestyre og nationa-
le suveraenitet.

Konkret vilpartiet ud
afEU og tageetopgor
med konventionerne,

sSflygtningestrom-
mene bedre kan kon-

trolleres.

vardipolitik.
Stifterne har isaer mar-

keret sig med en sasrdeles
stram udlaendingepolitik.

- Det er jeg halt pa linje
med. Hvis vi ikke far styr pi
udlaendingepolitikken, kan
det vaere lige meget med de
andre politikker. Jeg er traet
af, at det skal fylde sa meget,
men vi er nodt til at tage det
seriost, forklarer han.

- Flygtnlngene skal pi
ingen mide integreres. De
skal placeres pa lejre, hvor
de kan fl ladt batterierne

op. De kan fa undervis-
ning, men de skal ikke laere
dansk, for de skal ikke blive
her. De skal tilbage til deres

land og hjaelpe med at bygge
det op igen, forklarer han

Brug for mindre stat
En anden vaesentlig maerke-
sag, som Jorn Rasmussen
deler med Nye Borgerlige, er
»mindre stat og mere men-
neske«.

- Der er alt, alt for meget
politik i samfundet. Der er
politikker pa alle omrader,
og det er jo helt gait. Det er
slet ikke meningen, at det
skal fylde sa meget, lyder
det fra Jam Rasmussen,
der ikke star alene med sine

synspunkter.
For nyligt havde Nye Bor

gerlige i Vordingborg stif-
tende generalforsamling i
Restaurant Stalden pa Bogo,
hvor der blev valgt en besty
relse til lokalafdelingen.

- Bestyrelsen bestir af
medlemmer fra Det Konser-

vative Folkeparti, Venstre,
LA, DF og nogle enkelte, der
ikke tidligere har vaeret po-
litisk engagerede, forklarer
Jorn Rasmussen, der er ble
vet formand for den lokale

bestyrelse.
Aktuelt er der 20 medlem

mer af det nye parti i Vor
dingborg, og det er han godt
tilfreds med.

- Kun en fjerdel af befolk-
ningen kender til Nye Bor
gerlige, si at vi allerede har
20 medlemmer i Vording
borg Kommune, det synes
jeg er imponerende, forkla
rer den nyvalgte formand,
der haber at fa valgt partiet
ind ved det kommende kom-

munalvalg.


