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På studietur til Seoul, Sydkorea 

Hvert år i uge 10 har Folketinget tradition for, at forskellige udvalg tager på studietur til udlandet. 

Det vækker både underen og spørgsmål hos nogen. Hvorfor skal politikerne dog rejse for 

skatteborgernes penge? Hvad er formålet overhovedet med at rejse til udlandet? Det er helt legitime 

spørgsmål, som selvfølgelig afføder en forside på Ekstra Bladet hvert år. Lad mig understrege, det 

er helt okay at mene, at politikerne ikke skal rejse på studieture. Jeg er bare uenig. Det, som jeg får 

allermest ud af som politiker, er at besøge virksomheder, borgere eller institutioner. Komme rundt 

og snakke med mennesker, se udfordringer og muligheder med egne øjne, for på den måde at få en 

masse brugbare indspark til mit politiske arbejde til at kunne træffe bedre og mere oplyste 

beslutninger. Derfor får jeg naturligvis også rigtig meget ud af en studietur med et spændende og 

relevant program, hvor man får syn for sagen.  

Turen bød på virksomhedsbesøg på blandt andet DSME, som bygger verdens største skibe for 

blandt andet MÆRSK, og et besøg hos Hyundai Motors. Derudover havde vi fornøjelsen af at 

mødes med virksomhedsforeninger, fagforeninger, politikere og ministre. Sydkorea er uden tvivl i 

front, når det gælder automatisering af arbejdsfunktioner og robotteknologi.  

Eksportfremstød med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 

Handel er nøglen til vækst og velstand – det har været en gylden og sand økonomisk sætning i 

mange år. Derfor skal et lille land som Danmark sørge for at have en masse gode handelspartnere 

rundt omkring i verden. Netop derfor prioriterer vi fra dansk side at arrangere eksportfremstød i 

samarbejde mellem regering, erhvervsliv, diplomati og nogle gange kongehuset for at vise de bedste 

sider af danske produkter, design og innovation frem. I forbindelse med studieturen i Seoul deltog 

vi også i miljø- og fødevareministerens eksportfremstød. Ministeren og erhvervslivet var bland 

andet vært for en aften, hvor danske fødevarer fra 9 forskellige virksomheder blev præsenteret for 

vores koreanske venner. Der er ikke nogen tvivl om, at eksportfremstød betyder enormt meget for 

de danske virksomheder, fordi der bliver åbnet en masse døre op på udenlandske markeder. Alt i alt 

en spændende og udbytterig tur til glæde og gavn for danske virksomheder og dermed danske 

arbejdspladser. 

 

 



Flere unge skal i arbejde og have ungdomsuddannelse 

Denne måneds helt store politiske sag har været et ekspertudvalgs fremlæggelse af en række 

løsningsforslag, som sigter efter at få flere unge på kanten af samfundet med ind i fællesskabet. Alt 

for mange under 30 år har nemlig hverken et fast arbejde eller en ungdomsuddannelse. Intet mindre 

end 70.000 unge er i den såkaldte restgruppe, som er defineret ved personer uden arbejde eller 

ungdomsuddannelse. Og det er for at sige det lige ud, bare ikke godt nok. Ekspertudvalget er 

kommet med en række konkrete forslag, som regeringen kommer til at følge op på med solide 

reformer. Ingen må blive efterladt på perronen, mens toget suser afsted mod fremtiden. Vi har et 

kæmpe ansvar for at få alle med, og det glæder jeg mig til at løfte.  

Venstre forslag: erhvervslinjer i folkeskolen 

I forlængelse af ekspertudvalgets anbefalinger har jeg i denne uge været ude med et forslag om, at 

udbrede erhvervslinjer i folkeskolen. Gladsaxe Kommune har siden 2013 gjort haft disse linjer for 

8. og 9. klasse på forsøgsbasis og har gode erfaringer med dette. Den såkaldte EUD-linje består af 

færre skolebøger og flere praktiske udfordringer, og her kan de unge udfolde deres talenter i de 

håndværksmæssige fag. To dage om ugen arbejder eleverne nemlig på byggeprojekter på en 

erhvervsskole i stedet for at have klassiske boglige fag. Nogle er nemlig meget bedre til at slå med 

en hammer end at løse ligninger i matematik ved skrivebordet, og det skal vi påskønne. For i 

fremtiden har vi brug for deres flid, veludførte håndværk og flere dygtige faglærte. Derfor håber 

jeg, at vi mellem Folketingets partier kan finde fælles fodslag for forslaget.  

 

Med venlig hilsen  

Anni Matthiesen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medieomtale den sidste måned 

Fra VAF 18/2 

 

Fra DR1 TV-AVISEN 20/2 om uddannelsesparathedsvurdering af elever i folkeskolen.  



 

Fra JV Vejen 24/2 

 

Fra JV fællessektion 1/3 



 

Fra Landbrugsavisen 2/3 

 

 

 

 


