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Politisk pres giver pote - og får ukrainske flygtninge i arbejde!
For flere uger siden blev jeg gjort opmærksom på, at der opstod store
flaskehalse ved behandlingen af alt det papirarbejde, der giver
arbejdstilladelser til de tusindvis af ukrainske flygtninge.
Vores gode danske virksomheder stod altså med åbne arme for at tage imod
længe ønsket arbejdskraft, mens de mange arbejdsvillige ukrainske flygtninge
bare gerne ville forsørge sig selv.
Det måtte de bare ikke, fordi vores systemer spændte ben. Helt skørt!
Vi har derfor i ugevis råbt ministeren op for at få løst udfordringen. Og det
har heldigvis nu givet pote!
Onsdag eftermiddag stillede jeg nemlig - i endnu et forsøg på at råbe op spørgsmål til ministeren i folketingssalen.
Her kunne ministeren bekræfte, at man nu vil tillade, at ukrainske flygtninge
kan arbejde allerede fra dag ét, når de har søgt om opholdstilladelse.

Fra i fredags var det derfor slut med at vente i uge- eller månedsvis på sin
arbejdstilladelse.
På daværende tidspunkt var der indgivet hele 22.868 ansøgninger efter
særloven, der giver ukrainske flygtninge adgang til vores skoler,
arbejdsmarked og sygehuse.
Kun ca. 5.000 havde fået tilladelse. Det er gået ALT for langsomt.
Jeg har allerede hørt adskillige positive meldinger fra virksomheder her i det
sydjyske, som med glæde har ansat flere ukrainske flygtninge - og nu har de
rent faktisk mulighed for at arbejde.
Heldigvis sejrer fornuften, når man lægger tilstrækkeligt blåt pres på den
røde regering!

Kredsbestyrelsen udforskede Christiansborg
I fredags havde jeg hyggeligt besøg hjemmefra på Christiansborg. Hele min
kredsbestyrelse med ledsagere tog nemlig turen til det københavnske.
Vi lagde dagen ud med kaffe og en ostemad på mit kontor, inden vi begav os
ud på en rundvisning på Christiansborgs historiske gange.
Vi fik også besøg af Venstres nye gruppeformand og min gode vestjyske
kollega Thomas Danielsen, som blev valgt til Folketinget samtidig med mig.
Derfor har Thomas og jeg også fulgt hinanden tæt de seneste ti år.
Undervejs på rundvisningen blev det både til en tur i Venstres gruppeværelse,
hvor folketingsgruppen holder til og hver eneste uge diskuterer lov- og
beslutningsforslag og den aktuelle politiske situation i Danmark.
Som vores nye gruppeformand ynder at sige det med et glimt i øjet: Her hos
os må man gerne rive hovedet af hinanden, for sådan får vi de bedste
diskussioner - så længe man lover at sætte det pænt på igen.
Det er en tilgang, jeg værdsætter højt. For det er så vigtigt, at vi får alle
nuancerne med, når vi diskuterer - men det skal foregå på ordentlig vis, så vi
alle kan se hinanden i øjnene, når vi går ud af gruppeværelset.
Sådan har det ikke altid været. Men sådan er det heldigvis blevet i Venstres
folketingsgruppe i dag - og det er en fornøjelse at være en del af!

Vi nåede desuden forbi både Grundloven og portrætterne af landets tidligere

statsministre i Christiansborgs Vandrehal på 1. sal, inden det blev tid til
frokost i Snapstinget.
Efterfølgende besøgte vi Dronningens officielle repræsentationslokaler på
Christiansborg og så gobelinerne, tog en kanalrundfart i det smukke
solskinsvejr og sluttede dagen med en fælles middag fra det gode danske
køkken.
Jeg er utrolig taknemmelig for at have så dygtig og engageret en
kredsbestyrelse i ryggen.
Uden deres store opbakning og arbejdsomhed var det slet ikke muligt for mig
at løfte så mange vigtige sager her fra det sydjyske ind på Christiansborg.
Vi skal huske på, at der bag enhver politiker står et stærkt bagland, der løfter
vigtige organisatoriske opgaver - og som i virkeligheden er et stærkt billede
på vores gode foreningsdanmark.
Tusind tak til min kredsbestyrelse for besøget på Christiansborg - og ikke
mindst tak for jeres utrættelige indsats for både mig og kredsen! 💙

Lørdagen bød på kandidattræf for alle Venstres stærke folketingskandidater, hvor jeg
havde min gode kredsformand Malene Kaisen Nielsen med.

Lad os tænde lys i forladte vinduer
Gennem mine mere end ti år i Folketinget har det været enormt vigtigt for
mig at løfte vores landdistrikter.
Jeg er selv opvokset i en lille landsby og har stor kærlighed til roen, naturen
og det lokale fællesskab.
Derfor bliver jeg også trist, når jeg støder på slidte og forladte bygninger, der
kaster mørke skygger over ellers hyggelige landsbyer.
I tirsdags var jeg derfor i folketingssalen med mit eget beslutningsforslag.
For jeg vil tænde lys i vinduerne på netop nogle af de bygninger, som ellers
ville belaste de offentlige nedrivningspuljer.

Tænk engang, hvis disse bygninger i stedet kunne renoveres til et turismehus
med mulighed for at overnatte, så man kan opleve landsbylivet på autentisk
vis med alt, hvad det indebærer af historiske vandringer, natur og
jordbærplukning.
Det kan være huse til gavn for borgere, der kommer som turister, kunstnere
eller som i en kortere periode vil bosætte sig i landsbyen for at afprøve
landsbylivet og forhåbentlig efterfølgende flytte permanent til landsbyen.
Formålene kan være mange, så længe grundtanken er, at vi undgår at rive
nogle af de slidte og forladte huse ned for i stedet at skabe liv i landsbyerne
med nye initiativer.
Jeg har samtidig foreslået, at det skal ske efter samme princip, som når vi
landsbyboere gennem anparter opkøber den lokale købmandsbutik for at
afværge butiksdød.
Heldigvis har indtil flere partier på tværs af det politiske landskab vist stor
interesse for forslaget.
Jeg håber derfor, at vi kan skabe et flertal for en fælles model - og dermed
lægge pres på regeringen for føre det ud i virkeligheden.

Jeg fortsætter i hvert fald kampen for at tænde endnu mere lys i vinduerne i
landdistrikterne!

Har du lyst til at hjælpe mig i valgkampen?
Kun statsministeren ved, hvornår der trykkes på valgknappen. Der kan være
længe til - dog senest Grundlovsdag 2023 - men det kan også komme ud af
det blå. Og selvom jeg foretrækker blå i mange sammenhænge, så er det
godt at være lidt forberedt, hvis der pludselig udskrives valg.
Heldigvis har jeg min gode mand Kurt, der er sød til at hjælpe til i
lygtepælene, men det er nu alligevel mest hyggeligt og praktisk, hvis vi er
lidt flere, der kan tage fat.

Derfor håber jeg, at I sidder nogen derude, som har lyst til at give en hånd
med, når valget melder sin ankomst. Uanset om du er skrap til at sætte
valgplakater op, dele flyers ud, sprede godt humør eller bage en kage til alle
de andre seje frivillige, der knokler, så hører jeg meget gerne fra dig.
Du er meget velkommen til at notere, hvad du har lyst til at hjælpe med
gennem følgende link:
https://forms.gle/zoUmZsJGRe1fGi4N7
- så hører du fra mig, så snart Mette Frederiksen trykker på knappen.
Du er også altid velkommen til at ringe til mig på tlf.: 6162 5172, hvis du har

spørgsmål.
Jeg håber meget på at høre fra dig!

KONTAKT MIG
Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement eller kigge på
en sag, så kontakt mig gerne
(ved at besvare denne mail) eller min medarbejder:
Politisk medarbejder: Ditte-Marie Rye Jensen, vdmrj@ft.dk

Du modtager dette nyhedsbrev fra mig, da du tidligere har tilmeldt dig.
Min adresse er:
Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V)
Egebjerg Landevej 14, Krogager
Grindsted 7200
Denmark
Add us to your address book
Vil du ændre hvordan du modtager disse mails?
Du kan opdatere dine indsillinger eller afmelde dig nyhedsbrevet

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) · Egebjerg Landevej 14, Krogager · Grindsted 7200 · Denmark

