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Det konservative Folkeparti, men det blev også begyndelsen på en kamp for at vende krise til fremgang. "Den
lange vej. Fra nederlag til fremgang" indeholder et udvalg af Poul Schlüters taler og artikler fra årene 1973-

1980, som samlet set giver et indtryk af den daglige politik, der på ganske få år igen gav partiet vind i
sejlene.

Poul Schlüter (f. 1929) var Danmarks statsminister fra 1982-93. Han er uddannet jurist i 1957 og blev
efterfølgende advokat i 1960. Den politiske karriere begyndte i Konservativ Ungdom, hvor han var formand

1952-55. I 1964 blev han valgt ind i Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Han overtog
statsministerposten efter socialdemokraten Anker Jørgensen, der var trådt tilbage uden at udskrive

folketingsvalg. Den sidste del af Schlüters regeringstid var præget af den langvarige tamilsag, der til sidst fik
ham til at gå af og overlade regeringsmagten til Poul Nyrup Rasmussen.
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