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Formandskab for Sydslesvigudvalget 

Onsdag d. 6. september blev jeg udnævnt som formand for Folketingets Sydslesvigudvalg. Det er 

en udnævnelse, som jeg er meget glad for og stolt over. Jeg har nemlig altid brændt for samarbejdet 

med Sydslesvig. For som sydjyde ved jeg, hvor vigtigt samarbejdet med Sydslesvig er. Samtidig har 

jeg stor respekt for det danske mindretal i Sydslesvig og den tilknytning, som de har til Danmark. 

Jeg er derfor bevidst om hvilken vigtig opgave, jeg sammen med mine kollegaer i udvalget står 

med, og jeg ser frem til arbejdet med at styrke båndet til Sydslesvig.  

På udvalgstur til Finland  

For nyligt tog jeg med Folketingets Undervisningsudvalg og undervisningsministeren til Helsinki i 

Finland, hvor vi skulle opleve og diskutere, hvordan man i Finland har valgt at indrette folkeskolen. 

Det var en spændende tur, som gav mig nogle gode nye idéer til mit politiske arbejde med 

undervisningsområdet. Finland er kendt for at have en folkeskole i verdensklasse – og derfor mener 

jeg også, det er vigtigt, at vi ikke bare lukker øjnene og fokuserer på Danmark, men at vi i stedet er 

opsøgende, og at vi som politikere forsøger at finde ud af, hvordan vi kan gøre en god folkeskole 

endnu bedre. Vi hverken kan eller skal overføre hele det finske skolesystem til Danmark – men jeg 

mener bestemt, at vi skal prøve på at lære af hinanden. Dermed ser jeg frem til at bruge de nye 

perspektiver, jeg har fået fra min tur i Finland.  

Gesten Pride 

Lørdag d. 26. august blev der afholdt Gesten Pride, hvor gaderne blev fyldt med mennesker fra nær 

og fjern. Mennesker, som var med til at hylde centrale værdier om frisind, tolerance og frihed til at 

bestemme over sit eget liv. Jeg fik æren af at holde en tale, hvor jeg blandt andet sagde, at alle skal 

behandles med respekt, uanset hvem man elsker, og hvordan man lever sit liv. Det er en helt 

grundlæggende værdi for mig selv. Samtidig er jeg også klar over, at nogle mennesker har haft 

svært ved at se, hvorfor man overhovedet havde behov for at holde Gesten Pride? Det mener jeg, 

der er mange grunde til. Det handler om at turde være den man er, og turde elske den, man elsker. 

Det handler om at kæmpe for sine mest basale rettigheder. Desuden ser jeg Pride som en festdag. 

En dag, hvor vi – ligesom på grundlovsdag – fejrer nogle grundlæggende rettigheder i vores 

samfund. Det er også en dag, der er med til at sætte fokus på nogle af de udfordringer, vi stadig har i 

forhold til diskrimination af homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede.  



Med ministeren i Esbjerg kommune 

Mandag d. 21. august besøgte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, borgmesterkandidat 

Jesper Frost Rasmussen og jeg fire fødevarevirksomheder i det sydjyske. Vi startede ud med at 

besøg på Arlas Cocio-fabrik i Esbjerg, hvor vi hørte om nogle af Arlas spændende projekter med 

blandt andet at gøre deres produkter sundere ved at reducere indholdet af sukker og fedt. Dernæst 

tog vi til Sydvestjysk Pelsdyrfoder og videre til en nærliggende minkfarm i Bramming. Der fulgte 

vi foderet fra fabrik til farm. Dagen sluttede af ved Kelsen Group, som producerer verdensberømte 

småkager. Jeg satte stor pris på at komme ud og høre om virksomhedernes gode idéer – men også 

om deres udfordringer, og om hvordan vi bedre kan hjælpe dem lovgivningsmæssigt. Samtidig 

synes jeg, at besøget understregede vigtigheden af at kunne samarbejde på tværs af ministerier, 

Folketing og kommuner - ligesom Esben Lunde Larsen, Jesper Frost Rasmussen og jeg gør det. 

Virksomheder og borgere har nemlig brug for en sammenhængende politik, der ikke kun tager 

hensyn til nationale – men også lokale forhold.  

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 
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