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PRESSEMEDDELELSE 

 
 
 
Venstre i Fredensborgkredsen arrangerer torsdag den 16. april kl. 19.00 
debatmøde med fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), kandidat ved valget den 7. 
juni til Europa-Parlamentet Charlotte Antonsen (V), samt kredsens 
folketingskandidat, Anne Ehrenreich (V), 
 
Aftenens debatmøde tager pulsens på tidens hotteste politiske emner. 
 ”Beskæftigelse, finanskrise, fødevaresikkerhed og kriminalitet er de 
emner, der optager danskerne netop nu,” siger Ole Buhl, formand for Venstre i 
Fredensborgkredsen.  
 ”Vi har derfor sat de tre skarpe V-kvinder stævne for at de kan give 
deres svar på udfordringerne,” fortsætter Ole Buhl, som også forventer at den nye 
regering med statsminister Lars Løkke Rasmussen(V) i spidsen, får et par råd med 
på vejen. 
 
Charlotte Antonsen, der er nr. 2 på Venstres liste til Europaparlamentsvalget, er 
dybt bekymret over finanskrisens omfang og indvirkning på danskernes hverdag. 
 ”Hos mange danskere er der frygt for den stigende arbejdsløshed og 
de økonomiske begrænsninger krisen medfører. Regeringen, Folketinget, de 
enkelte virksomheder og borgerne skal sammen arbejde for at bringe orden i den 
danske økonomi igen, for der skal både handling og troen på at det kan lade sig 
gøre til.  Men den hjemlige løsning virker kun, hvis vi samtidig i EU sikrer, at 
landene koordinerer de økonomiske indgreb, så vi undgår økonomisk krig med 
devalueringer, statsstøtte og protektionisme. Den danske velstand er afhængig af, 
at vore virksomheder kan handle på et frit marked. En altafgørende opgave i 
Europa-Parlamentet bliver at fastholde den frie konkurrence, hvor vi ikke skal til 
at konkurrere på statsstøtte" siger Charlotte Antonsen. 
 
Anne Ehrenreich (V) folketingskandidat i Fredensborgkredsen og medlem af 
Hørsholm kommunalbestyrelse samt formand for Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, lægger vægt på, at den målrettede indsats for at få 
indvandrere og flygtninge i arbejde fortsætter trods den aktuelle økonomiske 
krise.   
 ”Jeg glæder mig over, at det siden 2004 er lykkes regeringen at få ca. 
25.000 flygtninge og indvandrere i arbejde. Arbejde er den mest effektive måde at 
blive integreret på. Uanset de aktuelle konjunkturer er det væsentligt, at vi 
fortsætter den målrettede indsats for at få flygtninge og indvandrere i arbejde og 
dermed fuldt integreret i det danske samfund. Det styrker familiernes 
fremtidsmuligheder i Danmark, og bidrager forhåbentlig også til at reducere 
bandekriminaliteten, som der skal sættes en stopper for." 
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Der er mange myter om EU’s indflydelse på dansk fødevare- landbrugs- og 
fiskeripolitik.    
  
                "EU's fælles regelsæt er med til at beskytte os mod sundhedsfarlige 
fødevarer. Vi lever i en del af verden, hvor det er nemt at tage alle mulige 
produkter over grænserne. Derfor har vi brug for fælles regler, der kan sikre 
gennemskuelighed for forbrugerne", siger Eva Kjer Hansen, og tilføjer "Danmark 
kæmper vedholdende for at begrænse landbrugsstøtten i Europa. Det går den 
rigtige vej, selvom det går langsomt." 
  
 
Redaktør, Lars Ramlow, Frederiksborg Amtsavis, er ordstyrer. 
 
Mødet er åbent for alle interesserede. 
 
Mødet finder sted torsdag den 16. april kl. 19-21 på Fredensborg Rådhus 
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. 

 
 

For yderligere information.  
Kontakt:  
Charlotte Antonsen: 3115 2435 
Anne Ehrenreich: 3057 1976 
Eva Kjer Hansens pressesekretær Christopher Arzrouni: 2091 5901 
formand for Venstre i Fredensborgkredsen Ole Buhl: 4586 2335 

 
 

 


