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Det er en seriøs sag med et repræsentativt demokrati. Det er en tillidssag. Borgerne kan nu vælge de personer,
som de finder troværdige. Personer, der skal være med til at fordele vores skattekroner. Demokratiet er en

gave til folket. Det er et politisk system, som der skal arbejdes for. Det kræver mindst af alt en aktiv
deltagelse på valgdagen. På trods af den politiske alvor kan et vælgermøde også være god underholdning.
Små yderliggående meningsforskelle mellem den blå og røde side kan godt give anledning til en lille rask

ordkrig. Det kan blive en god og konstruktiv debat, hvor ytringsfriheden er det ypperste.   
Som dansker er jeg taknemlig over, at vi har forfædre, der kunne se nødvendigheden af at have en grundlov
med demokratisk styreform, hvor befolkningen har ret til medbestemmelse. Vi har en grundlov, hvor vi med
et folkeligt engagement skal fastholde vores muligheder for frihed. Gennem en aktiv borgerinteresse har vi
medindflydelse og mulighed for at få indsigt, men det sker ikke alene ved at forholde sig passivt i sikker

viden om, at vi er verdens bedste land med det lykkeligste folk. Det er ikke en selvfølgelighed, at vi er nået
hertil. Den demokratiske styreform er bygget på et folkeligt engagement, hvor målet er at tilgodese alle

samfundsborgere.    

Uddrag af bogen
Politik er et seriøst værk, og engagerede medlemmer vil tages alvorligt. De valgte politikere er folkets tjenere,
og det kræver en gensidig respekt i et folkestyre. Den demokratiske styreform skal sikres ved, at der er en

bred folkelig opbakning både bag partiernes politik, og til de valgte politikere. Partiforeningernes bestyrelser
skal gøre sig mere gældende. Der er behov for et større antal partimedlemmer, der aktivt kan være med til at

synliggøre partiets politiske profil og deltage på demokratisk vis i partiets debatgruppe. Det er ude i
vælgerforeningerne, arbejdet skal gøres. Det er de valgte bestyrelsesmedlemmer, der har det indirekte ansvar
for at demokratiet trives, så flest mulige medlemmer kan få indflydelse på, hvilke værdier vores samfund skal

videreføres på.      
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