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Er tiden moden til en SV-regering? 

 

Det er nok ikke gået manges næser forbi, at Lars Løkke Rasmussen nu har 

åbnet en dør på klem for en SV-regering efter valget. 

 

Med et stigende pres og flere ultimative krav fra de politiske yderfløje, er et 

SV-samarbejde højaktuelt. Det har baglandet i både Venstre og 

Socialdemokratiet bemærket, og derfor er der også opbakning til Løkkes 

udmelding – bare ikke fra Mette Frederiksen.   

 

Blandt vælgerne er der et stort ønske om et bredt samarbejde. Faktisk svarer 

47 procent i en Megafonmåling, at de er helt eller overvejende enige i, at en 

regeringsdannelse mellem Socialdemokratiet og Venstre vil være godt for 

Danmark. 

Når så stor en del af befolkningen støtter op om det, mener jeg, at vi som 

politikere i det mindste er nødt til at snakke om det. 

 

Personligt tror jeg, at en SV-regering vil være en god idé, der kan vise sig at 

være det bedste for Danmark. Som Venstres undervisningsordfører er jeg vant 

til at samarbejde – også hen over midten. For på undervisningsområdet er der 

en lang tradition for bedre aftaler. Jeg har derfor oplevet, hvor meget vi kan 

opnå med et samarbejde hen over midten. 

Hvis vi kan udbrede det til andre områder, tror jeg, vi kan nå langt. 

 

Det gode samarbejde på undervisningsområdet betyder også, at jeg har et 

rigtig godt forhold til bl.a. Annette Lind og Mattias Tesfaye fra 

Socialdemokratiet. Og hvis du vil læse om, hvad godt samarbejde hen over 



 

midten kan bringe med sig, kan du læse et eksempel her. 

 

Jeg er sikker på, at vi er bedre tjent med at bygge broer hen over midten, 

end at lade yderfløjene splitte Danmark til atomer. Mette F. har dog låst 

døren – og ikke engang ladet døren stå på klem. Derfor er det nok ej heller 

realistisk at det bliver til noget med et regeringssamarbejde. 

 

 

Anni Matthiesen – er tæt på dig 

 

Mit valgslogan er: ”Anni Matthiesen – er tæt på dig”. 

Det er det, fordi min førsteprioritet er at være tæt på borgerne i mit 

lokalområde. For jeg er valgt til Folketinget af vælgerne i Sydjylland for 

netop at være bindeleddet mellem dem og Christiansborg. 

 

Jeg mener, at det er vigtigt at stemme lokalt. Og jeg håber, at alle borgerne 

i min valgkreds ved, at de altid kan skrive eller ringe til mig om lokale 

https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/track/click?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=0890f8512a&e=bc1cd8cd0b


 

problemstillinger. For jeg er ikke mere end et telefonopkald væk. Jeg tager 

hånd om borgerne, for det er en del af mit ansvar. Det mener jeg, er det 

mindste, jeg kan gøre som folkevalgt. 

 

Jeg sætter en ære i at møde de sydjyske borgere i øjenhøjde. Og jeg synes 

altid, det er dejligt at møde det gode sydjyske folk til for eksempel til en 

vandretur, som den jeg deltog i torsdag aften ved Vittrup Baun.   

 

Selvom jeg bor i Billund Kommune, og har kontor i København, så kommer jeg 

skam også rundt til hele min valgkreds. Her i weekenden har jeg været på 

”Tour de Kreds”, hvor jeg var at finde i næsten hver en afkrog af Billund og 

Vejen kommuner. Her havde jeg sat en hel dag af, så jeg kunne besøge 

Filskov, Sdr. Omme, Grindsted, Hejnsvig, Billund, Vorbasse, Glejbjerg, 

Holsted, Brørup, Føvling, Rødding, Jels, Skodborg og Vejen. 

Jeg nyder at gøre ting som disse. For det giver mig mulighed for at lære 

borgerne bedre at kende, og få større indsigt i de lokale problemstillinger. 

 

Mit arbejde skal gøre hverdagen lettere og bedre for sydjyderne. Derfor har 

jeg kæmpet for at fjerne administrativt bøvl for virksomheder, institutioner 

og borgere i Sydjylland. Prioritering af udvikling i landdistrikterne. Gode 

dagtilbud til vores børn. Værdig ældrepleje. Og gode rammer for 

erhvervslivet. 

 

Mine prioriteringer tager afsæt i sydjyske borgeres prioriteringer. Jeg er tæt 

på dig – så du kan være tæt på Folketinget. 

 



 

Jeg kæmper for de frie skoler 

 

Jeg er født og opvokset på landet. Det var her, jeg havde min opvækst. Det 

er også her, jeg nu har valgt at bosætte mig i mit voksne liv. 

 

Jeg ved, hvilken betydning det har, at have en skole i landområderne. Og 

jeg ved, hvilke konsekvenser, det har for et lille lokalsamfund, hvis en 

skoler lukker. 

 

Jeg synes derfor, at det er brandærgerligt, at Socialdemokratiet ikke kan 

se konsekvenserne af deres forslag om at skære i statstilskuddet til de frie 

skoler med 365 mio. kr. 

 



 

Hvis Socialdemokratiets forslag om at skære i statstilskuddet til de frie 

skoler bliver gennemført, kan vi se frem til – i bedste fald – en øget 

forældrebetaling. I værste fald betyder det, at op mod 100 frie skoler i 

Danmark vil lukke. 

Det er den helt forkerte vej at gå, hvis du spørger mig. 

 

Vi har en unik tradition for frie skoler i Danmark. Og den tradition skal vi 

værne om. For de frie skoler er et værdifuldt alternativ til folkeskolen, der 

giver forældre friheden til at vælge lige præcis den skole, der passer til 

deres børn. 

Vi skal understøtte de frie skoler, og vi skal understøtte forældrenes frie 

valg. Så understøtter vi nemlig også fællesskabet i landdistrikterne. 

 

I Venstre kæmper vi for friskolerne i lokalsamfundene. 

  

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIEOMTALE SIDEN SIDST 
 

 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 17. maj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 16. maj 

 

 

  



 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et 

arrangement, eller skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at 

besvare denne mail) eller en af mine medarbejdere: 

 

Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk 

Politisk medarbejder: Mie.Dahl@ft.dk 

Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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