Man skalhave lov til
at vælge selv
Af: Karina Lykkegaard
Da jeg spørger Marie om hvorfor hun er
konservativ, kommer det prompte ”det er pga.
miljøpolitikken og socialpolitikken” er der en helt
særlige årsag til, som vi vender tilbage til.
Da Marie gik på CBS, og stiftede bekendtskab med
arbejdsret, skulle hun bl.a. gennemgå nogle sager
fra det virkelige liv. Og ret hurtigt fandt hun
”kampånden” fjollet, og kunne slet ikke forholde sig
til ”hulemandsmetoderne” som der blev brugt i
nogle af de sager, de gennemgik.
”Jeg fik knopper, da jeg læste, at fordi nogle
ansatte på et bryghus ikke ville være medlem af
en bestemt fagforening, så blev de blokeret og
det gik ud over hele forretningen. Jeg kan slet
ikke have, at man ikke kan få lov til at vælge
selv – hvorfor kan man ikke det?
Det var ikke kun den røde tilgang til lovteksterne i
forhold til arbejdsretten, der fik tankerne i gang
hos Marie ”det er i det hele taget den ”røde”
tilgang .. altså der hvor man bruger andre
menneskers penge uden at spekulere over, hvor de
kommer fra. Vi har fået os et samfund, hvor der
spekuleres i ydelser og hvor tankegangen: Fordi
jeg kan, skal jeg også ha´” det provokerer mig helt
vildt, hvor er ansvarsfølelsen blevet af?”
Og det er her, vi kommer tilbage til den særlige
årsag til hvorfor Marie er konservativ. Det er
nemlig tilgangen til at tør tage et ansvar, Både for
dig selv og for dine omgivelser
i Maries optik, ikke nogen af de andre borgerlige
partier, der kan byde ind på. ”De andre har ikke
det samme, jeg identificerer mig med
ansvarsfølelsen, forholdet til andre og til en selv +
man tager ansvar for dem der ikke kan selv”

Interview med Marie Thorsgaard Hare.
Bestyrelsesmedlem i Frederikssund
vælgerforening

Hvad blev der af stoltheden af at klare sig selv?
Stod det til Marie, så får vi gjort op med at gøre
borgerne til klienter.

"JEG ØNSKER VI SKAL HAVE
TRANSPARENS OG ÅBENHED,
ALLE MEDLEMMER SKAL
FØLE SIG SET OG HØRT –
OGSÅ SELV OM VI IKKE ER
ENIGE”.

”Hvad blev der at stoltheden af at klare sig
selv? Lad nu være med at misbruge vores
velfærdsstat, og lad os fokusere på dem, der har
behov for hjælp fremfor at fokusere på, hvilke
tilskud vi kan få til dit og dat”.
Marie er vokset op med socialdemokratiske
værdier, der ligger tæt på Maries, men alligevel
var mødet med arbejdsretten på CBS startskuddet
til en løsrivelsesproces, der trak henover midten
og inden længe endte hun i den konservative lejr.
Det var godt hjulpet af Martin, som Marie er gift
med. ”Martin er gammel KUér og da jeg lærte ham
at kende, var valget ikke så svært i forhold hvilket
parti jeg tilhørte”

Hvorfor trådte du ind i bestyrelsen?
Jeg ønsker mig en forening, der er levende og hvor
der er en fællesskabsfølelse – den som jeg kender
nede fra fodboldklubben, hvor vi alle er sammen
om et fælles mål.
Marie trådte ind i bestyrelsen som suppleant i 2013
og har været økonomiansvarlig siden 2014.

I familien Thorsgaard Hare er god kaffe en passion. Her udforskes
der forskellige kaffetyper.

”Jeg trådte ind i bestyrelsen fordi jeg synes vi skal
have en forening, hvor der sker noget. Jeg ønsker
vi skal have transparens og åbenhed, alle
medlemmer skal føle sig set og hørt – også selv
om vi ikke er enige”.
Med den nye sammensætning i bestyrelsen har
Marie en fast tro på, at der sker noget, at der
bliver pustet liv i foreningen og håber på at se og
høre medlemmerne.
”tænk hvis man kendte til flere af foreningens
medlemmer, det kunne være fedt at kunne hilse
på en konservativ i Brugsen”

