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Siden sidst... 
Alt for længe har det stormet i vores parti. Men jeg tror og håber på, at
stormen er ved at lægge sig – og noget tyder heldigvis også på det. For det
har været en fornøjelse at opleve, hvordan der har været Venstre-politik på
dagsordenen den seneste måneds tid. Sådan som det bør være.

’Generation Corona’ 
Vi har eksempelvis præsenteret plan med fem punkter, der skal tage hånd om
’generation corona’. For coronakrisen har mange ofre – men nogle er sværere
at få øje på end andre. Som medlem af børne- og undervisningsudvalget er
jeg især bekymret for en hel generation af børn og unge, der lige nu betaler
en meget høj pris, som risikerer at få langvarige konsekvenser for deres
trivsel. Deres hverdag afvikles foran en skærm, og når klokken normalt ville
ringe skoledagen ud og de sociale fællesskaber blomstre, så fortsætter en
isoleret tilværelse uden samvær med jævnaldrende. Derfor ønsker vi i
Venstre at afsætte 500 mio. kr. til fem tiltag, der i takt med skolernes åbning
skal løfte både faglighed og trivsel hos ’generation corona’. Vi håber, at
regeringen og ’børnenes statsminister’ er enig.



Hverken forgyldt eller forgældet  
I slutningen af januar kunne vi omsider lukke en aftale, der sikrer en både
ordentlig og rimelig erstatning til de mange minkavlere, som har måttet bøde
for regeringens pludselige – og tilmed ulovlige – nedlukning af erhvervet sidste
år. Siden da har det mildest talt været noget af en tovtrækning med
regeringen. Villigheden til kompensation var i første omgang ikke i nærheden
af at kunne dække den skade, som erhvervet har lidt. Det ville simpelthen
have betydet, at minkavlerne måtte gå fra hus og hjem – og det kunne vi i
Venstre på ingen måde acceptere. Vi slog i bordet, og derfor får minkavlerne
nu en fuldstændig og retmæssig erstatning.  

Opgør med skæve byggeregler 
Nogle husker måske, at jeg i min seneste beretning fortalte, at jeg har kastet
mig ind i kampen mod en række skæve byggeregler, hvor selv mindre
byggesager ligefrem risikerer at blive fordoblet i pris. Et projekt til omkring
75.000 kr. kan nemlig risikere en ekstraregning på 70.000-100.000 kr. 

Derfor havde jeg i sidste uge sammen med gode Venstre-kollegaer kaldt
boligministeren i samråd, så vi kan få ændret reglerne i en fart. Ellers
risikerer vi at sætte en hel byggebranche i stå og spænde ben for lokal



udvikling – og så er det bare ikke rimeligt, at mulighederne for udvikling er
mere gunstige, hvis man bor i København fremfor i Brørup eller Varde.
Heldigvis har ministeren nu indkaldt os til møde i næste uge – og jeg ser
derfor frem til at høre hans bud på en løsning. Det kan heldigvis betale sig at
tage kampen op! 

*********************************************** 
Netop det at lægge politisk pres på regeringen og tage kampen op vil jeg
fortælle lidt mere om senere. Derudover skal vi omkring vores nye
udlændingeudspil, der skal sørge for, at flere børn af indvandrere skal opleve
deres mor og far gå på arbejde - og så kommer vi med et stærkt opråb til
regeringen om at præsentere en genåbningsplan.  

Jeg håber, I har lyst til at læse med!

Det er ingen hemmelighed, at vi har store integrationsudfordringer i
Danmark. Tallene taler desværre for sig selv. Kun knap 6 ud af 10 personer
med ikke-vestlig baggrund er i arbejde, 37% af de 21-64-årige flygtninge
og familiesammenførte flygtninge er beskæftiget efter tre års ophold i
Danmark, mens næsten 3.000 med ikke-vestlig baggrund har været i
kontanthjælpssystemet i mere end ti år.
 
Én ting ligger fast. Flere indvandrere og flygtninge skal bidrage fællesskabet.
Det er vores klare holdning i Venstre. Hvis man kommer til Danmark, skal man
mødes med et klart krav om, at man enten finder sig et arbejde eller



begynder på en uddannelse. Det er kun rimeligt.  

For et par uger siden præsenterede vi vores nye udlændinge-udspil, der tør
stille krav til indvandrere. Langt flere børn af indvandrere skal nemlig opleve,
at deres mor og far går på arbejde. 

Udspillet bygger på ret og rimelighed - og en tro på, at vi mennesker kan
mere, når vi stiller krav og forventer noget af hinanden. For det bidrager ikke
til en positiv social udvikling, at mange børn af indvandrere er vidne til, at
deres forældre ikke deltager i det arbejdende fællesskab. 

Derfor foreslår vi: 
- Arbejdspligt for flygtninge og indvandrere 
- Færre indvandrere på førtidspension 
- Lavere integrationsydelse  
- Nej tak til højere offentlige ydelser til især arbejdsløse indvandrere.  
- Udbredelse af optjeningsprincipper for ydelser  
- Opholdskrav for dagpenge  
- Social kontrol skal sanktioneres i kontanthjælpssystemet.  
- Mulighed for at sende bisidder væk 
- Kriminalisering af social kontrol  
- Færre indvandrerkvinder skal gå derhjemme  

Du kan læse mere om hele vores udspil her. 

https://www.venstre.dk/politik/flere-indvandrere-og-flygtninge-skal-bidrage-til-faellesskabet


Når politisk pres giver pote!
Tænk engang, hvis vi tre dage inden et lokalt udbrud med corona kunne vide,
at smitten vil bryde ud – og dermed undgå spredning meget tidligere. Og
tænk, hvis alle danskere kunne undgå at samles i lange køer og vente på
testsvar i dagevis… 

Den gode nyhed er, at det har vi faktisk kunnet i månedsvis. Den dårlige er, at
regeringen og Statens Serum Institut – som har kendt til metoden siden august
sidste år – ikke har ønsket at gøre brug af muligheden. På trods af, at man gør
det i en lang række europæiske lande.   

I månedsvis har vores lokale virksomhed Eurofins i Vejen været i stand til at
spore corona i vores spildevand, helt op til tre dage inden en persontest vil
vise et positivt resultat – fordi en smittet person simpelthen udskiller virus,
inden persontesten kan påvise det. Eurofins tager dagligt prøver af
spildevandet og kan på den måde se, om der er smittede danskere i det
pågældende område. Det er derfor også en metode, der automatisk tester
alle dem, der ikke selv opsøger et testcenter.   

Jeg har fulgt sagen løbende og med stor forundring betragtet regeringens og
seruminstituttets skepsis. Hvorfor var opsporing af smitte gennem
spildevandstest ikke en interessant nyhed for regeringen tilbage i august, da
vi stod overfor at skulle bekæmpe en hærgende epidemi med både 2. og 3.
bølge lige for næsen af os? Spiller det mon en rolle, at Eurofins er en privat
virksomhed? 

Jeg har længe presset på – i sidste uge havde jeg derfor sundhedsminister
Magnus Heunicke i åbent samråd for at få et klart svar. Og endelig – efter et
halvt års ventetid – kunne vi nu høre fra ministeren, at de er ved at
undersøge muligheden. Selv statsministeren har nævnt metoden som et
muligt værktøj. 

Det er tilsyneladende nødvendigt at lægge massivt pres på regeringen, før de
vil undersøge helt oplagte muligheder for smitteopsporing. Tænk engang,
hvad et samråd kan føre til. Jeg tør til gengæld slet ikke tænke på, hvor
mange lokale smitteudbrud på eksempelvis landets plejehjem vi kunne have
forhindret, hvis vi havde testet vores spildevand for corona gennem det
seneste halve år. 



Regeringen må parkere sit ideologiske korstog og være åben for alle løsninger
og viden – uanset om det er fra det offentlige eller private erhvervsliv.

Vi skal have friheden tilbage!  
Vi sukker alle efter den hverdag og frihed, vi kendte, inden corona
invaderede verden. Skolebørnene tilbringer dagen foran en skærm, de ældre
er isolerede uden kærlige besøg fra familien, og mange danske virksomheder
er på randen af konkurs. Nedlukningen er drænende for os alle. 

Ingen er uenige i, at folkesundheden er af højeste prioritet. Men når
statsministeren insisterer på en ’fuldstændig epidemikontrol’ – hvad det så
end betyder – så får det andre alvorlige konsekvenser, som vi ikke længere
kan kontrollere omfanget af. Folkesundhed er nemlig også vores børns trivsel,
sportsaktiviteter i idrætshallerne og samvær med vores kære. 

Derfor var vi en samlet blå blok, der i fredags kom med et opråb til
statsministeren. Vi må have konkrete svar – og vi må se på forskellige



modeller, hvor vi kan åbne intelligent op. 

Det kan eksempelvis være at lade vores unge komme tilbage på efterskolerne
i deres egen boble. Det kan være fleksible og sundhedsmæssigt forsvarlige
løsninger i landets butikker. Eller en strategi, hvor områder med næsten
ingen smitte kan åbne langsomt – eksempelvis med smitteopsporing gennem
spildevandet som metode til at registrere, hvor smitten er. 

Vi har brug for svar. Særligt vores rejse-, oplevelses,- og turismebranche har
brug for en plan. Coronakrisens konsekvenser kommer helt uundgåeligt til at
trække dybe spor flere år frem. Derfor har jeg også kaldt erhvervsministeren i
samråd i næste uge, så vi kan få svar på, hvordan vi skal holde hånden under
den ramte branche.  

Det er tid til en forsvarlig genåbning. Regeringen var hurtig på aftrækkeren,
da landet lukkende ned. Vi kan ikke genåbne det hele på én gang med et
fingerknips, men vi kan stille krav til regeringen om, at der skal tænkes i
muligheder frem for begrænsninger. Vi skal have friheden tilbage – og vi
forventer, at regeringen fremlægger en plan for, hvordan vi kommer dertil.
Alt andet er urimeligt. 

Venlige hilsner fra 
Anni Matthiesen

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
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