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Coronakrisen er kommet til Danmark 

Onsdag den 11. marts om aftenen ændrede alt sig pludseligt. Her gik 

statsministeren ind til et pressemøde med en alvorlig mine, der ikke var til 

at tage fejl af. En mine, der i allerhøjeste grad afspejlede den alvor, der 

skulle til at gå op for hele Danmark. 

 

For med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger meddelte 

statsministeren, at store dele af vores samfund lukkede ned for at bremse 

spredningen af coronavirussen, COVID-19. Dermed er Coronavirussen ikke 

længere blot noget, der befinder sig tusindvis af kilometer væk. Nej, nu er 

krisen for alvor kommet til Danmark. 

 

Med ét står vi altså midt i en usædvanlig situation, som jeg ikke har set 

lignende før. Hele samfundet blev så småt lukket ned, og alle offentlige 

ansatte der ikke varetager en kritisk samfundsfunktion blev sendt hjem. 

 

Danmark står altså pludselig i en dybt alvorlig situation. En situation, som 

kræver hurtig og konsekvent handling, hvis vi skal afbøde de værste 

konsekvenser for os selv og vores samfund. 

 

På Christiansborg blev alt igangværende lovgivningsarbejde sat på pause, 

og medarbejdere blev sendt hjem. På et kort øjeblik gik vi fra 

forhandlinger om udligningssystemet og ganske almindelige 

lovbehandlinger, til hastebehandling af epidemiloven. 

 

I denne kritiske tid har det danske folkestyre heldigvis vist sig fra sin 

bedste side. Alle partier er gået konstruktivt til værks og har støttet 



 

regeringen i videst mulige omfang, så vi kan igangsætte alle de nødvendige 

tiltag. På rekordtid har vi hastebehandlet lovforslag og stemt adskillelige 

love igennem i Folketingssalen. 

 

Det samarbejdende folkestyre har altså vist sig særdeles effektivt og 

handlestærkt. Efter kort tid kunne man sågar se, at de mange tiltag og love 

allerede virkede. Aldrig før har man kunne se Danmark lukke ned så 

hurtigt. Beværtninger stod tomme, ligesom cykelstier og veje var rømmet 

for cyklister og biler. 

Efterfølgende er der også igangsat initiativer, der skal holde hånden under 

danske virksomheder og arbejdspladser. 

 

Med denne krise står vi over for et dilemma. Skal man risikere at 

overreagere og gøre de økonomiske konsekvenser større, end hvad 

nødvendigt er, eller skal man risikere, at sygdommen spreder sig hurtigere 

og dermed får endnu mere vidtrækkende konsekvenser for os – både 

menneskeligt og samfundsmæssigt. 

 

Vi befinder os lige nu på uprøvet territorium. Men jeg tror og håber stærkt 

på, at vi snart befinder os på den anden side af den her krise. 

  

 



 

Forhandlinger om udligningssystemet  

Hvis ikke man vidste bedre, skulle man tro, at regeringen gør alt, hvad den 

kan for at køre forhandlingerne om udligningssystemet af sporet – at 

regeringen prøver, at få os i Venstre til at forlade forhandlingslokalet. 

 

For lige siden regeringens udspil blev præsenteret på et pressemøde på en 

af januars sidste dage, har der været adskillige afsløringer om 

fejlberegninger, mørklægning af data og for nyligt et læk af et internt 

regeringsdokument, der fejlagtigt spekulerer i vores og andre partiers 

forhandlingsposition. 



 

 

Mediet NB-Økonomi har alene kunnet afdække i alt fire fejl i det 

materiale, som ministeren har sendt til Folketingets partier. Fejl som vel 

og mærket kan betyde en forskel på mange millioner kroner for flere 

kommuner. 

 

Men udligningssystemet er en bunden opgave, der skal løses. Derfor skal 

der mere til, før vi forlader forhandlingslokalet. Den her opgave er for 

vigtig til at overlade til regeringen og partier som SF og Enhedslisten. 

 

Det er helt afgørende, at vi har et Danmark i balance, hvor alle kommuner 

har gode muligheder for at levere en velfærdsservice af høj kvalitet. Det 

skal vi i Venstre være med til at sikre. Men for at det kan ske, skal tilliden 

genoprettes. For tillid er altafgørende i et forhandlingslokale. 

 

I et forhandlingslokale skal man kunne stole på, at de oplysninger, man får 

udleveret, er retvisende. Og vigtigst af alt skal man kunne røbe sin 

usikkerhed og afsløre, at man er klar til at give afkald på én ting til fordel 

for en anden. Derfor er tillid og fortrolighed et helt afgørende element for, 

at vi kan lave en så god aftale som muligt. Og derfor er det 

altødelæggende for et godt samarbejde, hvis den anden part planlægger at 

bruge fortrolige oplysninger i en smædekampagne. 

 

I Venstre kaster vi dog ikke håndklædet i ringen så let. For vi agter at 

lande en så god aftale som muligt. Jeg glæder mig derfor til, at vi 

genoptager forhandlingerne, så snart det er muligt her ovenpå den 

verserende sundhedskrise. 

https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/track/click?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=f209f8db53&e=bc1cd8cd0b


 

 

Besøg på de lokale Røde Kors afdelinger i Vejen 

og Vorbasse 

Fredag den 28. februar var jeg på besøg hos de to lokale Røde Kors afdelinger 

i Vejen og Vorbasse, hvor jeg fik mulighed for at opleve det kæmpe stykke 

arbejde, som Røde Kors og organisationens mange frivillige laver for socialt 

udsatte. 

 

Først var jeg forbi afdelingen i Vejen, hvor jeg først fik en rundvisning i den 

lokale Røde Kors butik efterfulgt af en snak med de frivillige og den nationale 

chef, Marie-Louise Gotholdt. Her drøftede vi Røde Kors’ frivillige sociale 



 

arbejde rundt omkring i Danmark, og særligt arbejdet med ensomhed som 

kan have store konsekvenser for vores sundhed. 

 

Herefter gik turen til spis-sammen-arrangement i Vorbasse, hvor jeg over et 

godt måltid fik snakket og hygget med de frivillige og de mange deltagere. 

Spis-sammen-arrangementet er et arrangement for ensomme enlige og par i 

lokalområdet med mad, snak og fællesskab. Det er en fantastisk måde at 

afhjælpe den ensomhed, som rigtig mange borgere til hverdag oplever. 

 

Det var en fornøjelse at møde nogle af de mange lokale frivillige i Røde Kors, 

som hver dag løfter en enorm opgave her i lokalområdet. 

  

  

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED 
 

 

Fra BillundOnline, 12. marts 

 

 

 

 



 

Fra Jyllands-Posten, 2. marts 

 

 

Fra Vejle Amts Folkeblad, 25. februar 

 

 

 



 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement eller 

skal kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at besvare denne mail) eller min 

medarbejder: 

 

Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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