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Viggo Fischers erindringer er en opfordring til at værne om friheden
Gennem et halvt århundrede har Viggo Fischer været aktiv i dansk politik. Mange
husker ham for hans tid i Det Konservative Folkeparti, hvor han blandt andet var
politisk ordfører og formand for Folketingets udenrigsudvalg i Poul Schlüters
regeringsperiode. Landskendt blev han under Tamil-sagen, hvor han ifølge nogle
journalister en højt antal gange under afhøringerne udtalte ordene ”det erindrer jeg
ikke”, men mange år senere har Henrik Qvortrup indrømmet, at den påstand var
grebet fuldstændig ud af luften. Derfor er episoden også kun en parentes i den store
indsats, Viggo Fischer har ydet i politik – og også kun en lille del af den betydelige
erindringsbog, Friheden er altid udfordret, der nu
udkommer, hvor Viggo Fischer med indblik, overblik og
underspillet humor fortæller om de store omvæltninger,
der har fundet sted i verden i løbet af hans 75 leveår.
I januar 2016 meldte det tidligere folketingsmedlem Viggo
Fischer sig ud af Det Konservative Folkeparti efter at have været
medlem siden sin ungdom. Han var utilfreds med partiets
udlændinge- og udviklingspolitik, og i sin erindringer, Friheden
er altid udfordret, der udkommer 22. maj, kommer han med en
opfordring til sit gamle parti om at genfinde sit værdigrundlag
på midten af dansk politik for at få ny styrke. Viggo Fischer er
fortaler for, at frihedsværdierne bør være bærende for det
danske samfund, og derfor er titlen på hans erindringer heller
ingen tilfældighed. Bogen er således ikke blot fortællinger fra
hans eget politiske virke med sejre og nederlag, men også en beretning om dansk og
europæisk historie og politik fra 2. Verdenskrig over Sovjetunionens fald og helt frem til
Trump og Putin i dag samt Viggo Fischers udtryk for en kritisk vinkel i forhold til dansk
politik, hans skuffelse over den stigende ulighed, og at de bagvedliggende forhold omkring
indvandringen sydfra ikke gribes konsekvent an. Med sine erfaringer fra oplevelser i USA
under præsident Kennedy, fra rejser til de sovjetisk kontrollerede lande, fra besøg i Afrika og
Asien som medlem af Folketingets udenrigsudvalg og ikke mindst fra de store udfordringer
under 25 års formandskab for et sundhedsprojekt i Afghanistan gør Viggo Fischer op med
yderligtgående kræfter og deres fattige budskaber. I stedet opfordrer han til at indtage en
åben holdning til verden uden for Danmark – og altid at være på vagt over for det, der kan
true vores frihed.
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Friheden er altid udfordret har
forord af Hans Engell og
udkommer den 22. maj på
Skriveforlaget. Viggo Fischer
giver gerne interview og kan
kontaktes på telefon 28 11 00 12
eller e-mail vf@fischernet.dk.
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