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Et nyt år starter 

Et år gik på hæld, og vi indledte et nyt, da kalenderen skiftede til 2020. Det 

er der egentlig ikke noget mærkværdigt i – det sker hvert år. Det er til 

gengæld ikke hvert år, at vi kan fejre 100 års jubilæet for Danmarks 

genforening med Sønderjylland. 

 

For i 1920 blev Danmark samlet igen, og vi blev som land hel. Det markeres 

over hele landet med events og aktiviteter helt fra januar til juli. En fejring 

jeg bl.a. var med til at tage hul på, da statsministeren havde inviteret til 

gallaforestilling i Det Kongelige Teater.   

 

Men det er ikke kun Danmark som land, der, med det nye år, går en 

spændende tid i møde. Det gør vi også i Venstre. For hvis vi skal vriste 

nøglerne til Statsministeriet fra Socialdemokratiet igen, skal vi have noget for 

hånden. Og jeg vil personligt gøre mit for, at det sker så hurtigt som muligt. 

 

Men hvis det skal kunne lade sig gøre, har vi brug for hjælp. I slutningen af 

denne måned tager vores formand, Jakob Ellemann-Jensen, hul på sin turné 

for at møde Venstres medlemmer og få deres input. Vi har brug for at høre, 

hvad der rører sig ude i alle hjørner af Danmark, så vi kan forme et fælles 

politisk projekt og arbejde for et Danmark i bedre balance. 

 

Som Venstres social- og indenrigsordfører, ser jeg særligt frem til et år, hvor 

regeringen har sat anbringelser af børn højt på den politiske dagsorden. Og så 

kan vi jo heller ikke komme uden om de nært forestående forhandlinger om 

et nyt kommunalt udligningssystem. Der bliver hvert fald nok at se til for mit 

vedkommende.   



 

 

Jeg håber, at alle kom godt ind i det nye årti. 

  

 

 

Sport 2019 

2019 har været et helt igennem fantastisk sportsår med mange fantastiske 

præstationer. Vores dygtige sportsfolk har i årets løb givet os danskere mange 

mindeværdige øjeblikke at huske tilbage på. Og det blev traditionen tro 

fejret i starten af det nye år i Messecenter Herning.  

 



 

Under showet var vi bl.a. med til at hylde danserne Bjørn Bitsch og Ashli 

Williamson samt Caroline Wozniacki for nogle helt igennem fabelagtige 

karrierer. Derudover var der meget fortjent et langt stående bifald til hele 

Danmarks Lars Larsen, der modtog Kulturministerens Parasportspris 2019 for 

den støtte, JYSK har ydet til dansk parasport gennem mere end 30 år. Og 

Årets Sportsnavn gik til Mads Pedersen for den store triumf han fuldførte, da 

han i september vandt VM i landevejscykling. 

 

Der manglede bestemt heller ikke lokale navne til Sport 2019. Vi var godt 

repræsenteret ved Ole Thomsen fra Billund Cykelmotion, der var indstillet 

som Årets Energibundt, mens golfspiller Nicolaj Højgaard var blandt de tre 

nominerede som Årets Olympiske Håb. 

 

Det var alt i alt en fantastisk aften med et brag af et show, hvor vi fejrede 

alle Danmarks sportsstjerner samt alle dem, der er med til at få 

breddeidrætten til at køre rundt.  

 

 



 

Er flere anbringelser den rette vej at 

gå?  

Langt de fleste danske børn vokser heldigvis op i trygge og ressourcestærke 

familier. Men der findes desværre også nogle familier, hvor børnene alt for 

tidligt oplever, at livet kan være hårdt. Der kan være mange årsager til, at 

familielivet giver udfordringer for nogle, og derfor er det også forskellige 

typer hjælp, disse familier har brug for. 

 



På trods af den velmenende intention med at anbringe børn uden for 

hjemmet, viser undersøgelser, at anbragte børn oftest er værre stillet i 

deres voksenliv en de jævnaldrende, som er vokset op i deres egne 

familier. Anbragte børn har som voksne større risiko for at blive ramte af 

psykiske lidelser, misbrug, hjemløshed og involvering i kriminalitet. De har 

også langt større risiko for tidlig død herunder særligt på grund af 

selvmord. 

 

Men det påvirker også deres levevilkår på andre områder. De anbragte børn 

er som voksne også oftere ufaglærte, lavere uddannede eller modtagere af 

offentlige ydelser, når man sammenligner med voksne, der er vokset op i 

deres egne, biologiske familier. 

 

Derfor mener jeg, at man bør have en langt mere helhedsorienteret tilgang 

til de familier, der har brug for ekstra hjælp til at få familielivet til at 

fungere. Vi skal tilbyde en hjælp til de familier, som med en 

udefrakommende håndsrækning selv kan få tingene på ret køl igen. Det 

handler selvsagt ikke om de børn, der oplever vold og vanrøgt. Det handler 

om de børn, som vil have gavn af at blive i familien, hvis familien modtager 

en helhedsorienteret hjælp. 

 

Man kunne blandt andet overveje at tilknytte en familievejleder til 

familierne. Familievejledere kan støtte og rådgive både forældre og børn, 

og hjælpe dem der hen, hvor de får ressourcerne til at tage hånd om deres 

egne udfordringer. Det er et langt mindre indgribende værktøj at sætte en 

familievejleder ind i de familier, hvor børnene er i risiko for at blive 

anbragt, frem for bare at gribe direkte til anbringelsen for anbringelsens 

skyld. 



 

 

Familievejlederen er absolut ikke en letkøbt vej at gå. Men det er den 

rigtige vej at gå. På sigt vil det spare samfundet for mange midler. Men 

vigtigst af alt vil det spare børnene for en hel del både i barndommen, men 

også når barnet vokser op.  

 

Hvis det står til mig, skal vi derfor ikke bare kræve, at flere børn skal 

anbringes. Vi skal møde børnene og familierne der, hvor de er, og tilbyde 

den hjælp, de har brug for. Det er vores opgave som samfund at tage hånd 

om de børn, der har brug for det. 

  

 

 



Regeringen tøver - ingen penge til 

generationsforureningerne 

I regeringens forståelsespapir står der, at det en prioritet for regeringen at 

håndtere og rense de store generationsforureninger. Men det er bestemt ikke 

det indtryk man står tilbage med, efter regeringen og støttepartierne landede 

en finanslovsaftale for 2020. For på finansloven er der ikke afsat én eneste 

krone til oprydningen af generationsforureningerne – ud over hvad der 

stammer fra den tidligere VLAK-regering. 

 

Derfor havde miljøordfører Jacob Jensen (V), Ellen Trane Nørby (V) og jeg 

kaldt miljøministeren Lea Wermelin (S) i samråd onsdag den 15. januar. For 

regeringen prøver tilsyneladende at lægge ansvaret for 

generationsforureningerne fra sig. 

 

Inden folketingsvalget kritiserede Socialdemokratiet Venstre kraftigt for ikke 

at gøre nok for at rydde op efter generationsforureningerne. Men siden 

Socialdemokratiet er kommet til magten, er der ikke sket noget som helst. 

Der er kun blevet skrevet et par få flotte men ubetydelige ord i regeringens 

forståelsespapir. 

 

Jeg står derfor skuffet tilbage. Skuffet over, at regeringen ikke tager ansvar, 

så vi kan komme i gang med den her vigtige opgave. For vi kommer ikke i 

mål, hvis staten ikke går ind og bidrager til oprydningen. 

 

Vi kan simpelthen ikke være bekendt ikke at få ryddet op nu. Vi skal ikke 

bare sende sorteper videre til den næste generation. Vi bliver nødt til at tage 



 

ansvar nu. Regionerne kan ikke løse opgaven selv, så derfor bliver staten nødt 

til at bidrage. 

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

 

 

MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED 
 

 

Fra BillundOnline, 16. januar 2020 

 



 

Fra Kristeligt Dagblad, 3. januar 2020 

 

 

Fra Lyngposten, 2. januar 2020 

 



 

 

 

MØD MIG HER:  

 

 

 

 

 18. januar kl. 9, Ungdomsgården Grindsted, 

Østergade 16, 7200 Grindsted – Venstres 

Januarmøde. 

 18. januar kl. 10, Station Skodborg, Gl. 

Vejenvej 2, 6630 Rødding – TrekantBrands 

Nytårsparole 2020. 

 20. januar kl. 9, Kvie Sø Efterskole, 

Tiphedevej 17, 6823 Ansager, 7400 Herning – 

Besøg på efterskolen. 

 22. januar kl. 16, Hotel Nyborg Strand, 

Østerøvej 2, 5800 Nyborg – Debat om udsatte 

børn og unge 

 3. februar kl. 13, Medborgerhuset i Varde, 

Storegade 25B, 6800 Varde – oplæg om min 

vej til Christiansborg. 

 

 

   

 


