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På vej mod lysere tider! 
 
Kalenderen bryster sig af, at vi har taget hul på årets første forårsmåned –
også selvom vejret ikke helt vidner om det endnu. Men det betyder heldigvis
alligevel, at vi går lysere tider i møde. Og det trænger vi til. For det bliver
ikke mindst en tid, der står i genåbningens tegn. 
 
Desværre sker det i alt for langsomme skridt. Mange af vores børn og unge
ved endnu ikke, hvornår hverdagen igen kommer til at ligne den inden
corona, vores liberale erhverv styrtbløder, og ingen danskere har endnu noget
konkret at forholde sig til fra statsministeren. Men vi har nu trods alt fået en
deadline – senest i morgen skal der ligge en langsigtet plan for genåbningen af
Danmark. Og lad os så håbe, at statsministeren er lidt mere forhandlingsvillig
i disse dage, end hun har været hidtil. 
 
I Venstre har vi fremlagt en konkret og langsigtet plan. Vores børn og unge
skal tilbage skole – hellere i dag end i morgen. For sundhed handler om mere
og andet end virusbekæmpelse. Det handler også om vores mentale trivsel. 
 
Vores plan tager overordnet afsæt i, at Danmark kan genåbne på forsvarlig
vis, når alle danskere over 50 år er blevet tilbudt en vaccine. For uanset
hvordan vi vender og drejer det, så følger der også en stor økonomisk
bekymring med for rigtig mange danskere. Alene under januars nedlukning
forsvandt 22.000 jobs, og finansministeriet skønner, at de nuværende
restriktioner koster økonomien 10 mia. kroner om måneden. Rigtig mange
selvstændige udsættes lige nu for urimelige vilkår med påtvunget nedlukning
og ingen viden om, hvornår de får mulighed for at åbne igen. 



 
Statsministeren har ikke fremlagt sit bud på en plan – og vores formand har
endda generøst tilbudt hende, at hun er velkommen til at overtage Venstres.
Det vigtigste er, at danskerne og vores virksomheder får vished – og det gør vi
i Venstre vores allerbedste for. 
 

*********************************************** 
Denne gang skal vi en kort tur omkring vores spildevand og nogle
bureaukratiske bespænd for vores foreninger. Derudover vil jeg slå endnu et
slag for det frie valg – og så skal vi genrejse hele vores turismebranche og
oplevelsesøkonomi. 
 
Jeg håber, du har lyst til at læse med!

Siden sidst - i korte træk... 
 
Vores spildevand afslører smitten 



Genåbningen skal ske på klog og forsvarlig vis – og med de helt rigtige
værktøjer. Vi har endelig fået et lille hul igennem til smitteopsporing gennem
spildevandstests, som jeg skrev om i mit seneste nyhedsbrev. Bornholm
fungerer nu som en form for forsøgskanin, og forhåbentlig vil regeringen få
øjnene op for potentialet, så vi kan komme i gang i resten af landet. 
 
Det er bare ærgerligt, at der skulle gå mere end et halvt år, før regeringen
blev villige til at lytte. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan vi kunne have
været stillet i dag, hvis vi havde fulgt smitten i vores spildevand op til den
seneste nedlukning. 
 
Lad os så komme i gang, kære regering!

Vi må ikke spænde ben for vores foreningsliv! 
Sommetider kan løsningen på ét problem skabe et helt nyt. Det har vist sig at
være tilfældet med hvidvaskreglerne og GDPR for vores stærke foreningsliv.
For det er simpelthen blevet for bureaukratisk og udfordrende for vores små
foreninger at leve op til alle de kringlede regler. Vi kan ikke tillade så store
benspænd, at det bliver for kompliceret at drive en forening. Derfor havde
jeg for et par uger siden socialministeren i åbent samråd sammen med gode
kollegaer Venstre-kollegaer. For vi skal have ryddet op i de alt for omfattende
og komplicerede regler – og det arbejde har vi nu taget fat på.



En evig kamp for det frie valg  
 
For mig er Venstre synonym med kampen for det frie valg. Alle dage har vi sat
både borgeren og de frie valg i centrum. For vi er alle forskellige. Med
forskellige behov, ønsker og værdier. Og det skal systemet være tilpasset
efter – i alle dets facetter. 
 
Senest præsenterede vi i weekenden et nyt fødselsudspil med syv forslag, der
skal sikre en god og tryg oplevelse før, under og efter fødslen. For den
markerer starten på et nyt liv. Ikke bare for det lille barn, men for hele
familien. Og den start skal være så tryg og god som overhovedet muligt. Men
på det seneste har vi desværre hørt utallige eksempler på det modsatte. 
 
Vi ønsker derfor at styrke de fødendes muligheder og rettigheder – og tilbyde
frit valg mellem et offentligt og privat tilbud. Mulighederne på tværs af
landet er desværre forskellige. I nogle dele af landet er der slet ikke et privat
tilbud, mens gravide i Region Sjælland har mulighed for at vælge et privat
tilbud, hvor pengene følger patienten. I Silkeborg har virkelystne
selvstændige etableret en privatfødeklinik, hvor borgeren selv skal have
pungen op ad lommen. 
 
Vi skal have en ordning, der giver gravide samme muligheder, uanset hvor i
landet man bor – og man skal have mulighed for at vælge mellem et offentligt
og privat tilbud, fordi vi alle netop er forskellige. 
 
Uanset om det drejer sig om fødselshjælp, ældrepleje eller skolegang, så skal
vi skabe nogle rammer, der gør det muligt for den enkelte dansker at vælge
det tilbud, der giver tryghed og ro i maven. Og det giver netop tryghed at
kunne vælge mellem forskellige udbydere – kommunale, private såvel som
selvejende, når man af den ene eller anden grund har behov for fællesskabets
hjælp. 
 
Altid et alternativ 
I Venstres øjne er der ingen danskere, der skal være fanget i et tilbud, man
ikke er tryg ved – og der skal være alternativer. Der skal være muligheder,
som passer til os alle, men det er desværre ikke altid tilfældet. For der er
fortsat områder i vores samfund, hvor der i dag ikke er mulighed for at træffe
et frit valg. Derfor arbejder vi i Venstre løbende på at udbrede det frie valg –
og især i disse år er det kamp. For vi har i dag en regering, der aktivt søger at
styrke offentlige monopoler, mistænkeliggøre det private og selvejende
initiativ og indskrænke borgernes frie valg. 
 
Senest var vi vidne til regeringens ideologiske korstog med selvejende



daginstitutioner, der blev elimineret på den seneste finanslov. Det skal vi gøre
op med! 
 
Hvis du spørger mig, så er det frie valg med til at sikre, at eksempelvis ingen
ældre igen skal hænge og flagre uværdigt i luften, som vi oplevede det med
Else Marie Larsen sidste sommer. Det må aldrig gentage sig – og det er det frie
valg blandt andet vejen ud af. I Venstre kæmper vi videre for både dit og mit
frie valg – i alle afskygninger af samfundet.

Skal vi også på opdagelser sammen, når corona er historie?

Svaret er selvfølgelig et entydigt ”Ja” – men så skal vi være langt bedre til at
holde hånden under vores turismebranche og oplevelsesøkonomi. Som
Venstres turismeordfører er jeg særdeles bekymret for hele den branche, der
giver os smil på læben og oplevelser i rygsækken. For det er den branche, der
er allerhårdest ramt af corona-krisen. Alle de restriktioner, der er helt
nødvendige for at bekæmpe corona, rammer os på alt det, som branchen
repræsenterer – nemlig fælles oplevelser, samvær og frihed. 
 
Tallene taler desværre for sig selv. Alene i top fem over brancher med størst
tilbagegang er luftfart, rejsebureauer, hoteller og forlystelsesparker. Når alt
er gjort op, kan vi forvente, at dansk turisme kommer ud af 2020 med hele 31



milliarder kroner i tabt omsætning sammenlignet med 2019. Så hvis vi også vil
på opdagelse i danske forlystelsesparker eller besøge et hyggeligt dansk
badehotel i de kommende år, så skal vi allerede i morgen holde hånden endnu
bedre under dansk turisme, end vi gør i dag.   
 
Derfor har vi brug for at genrejse hele vores turismebranche og
oplevelsesøkonomi – med en konkret plan med konkrete initiativer, som skal
kickstarte og stimulere aktiviteterne.
 
Desværre var vi nødt til at have erhvervsministeren i samråd for et par uger
siden – for der sker bare ikke nok. Vi blev ikke meget klogere, og ministeren
havde umiddelbart ikke selv i sinde at fremlægge en plan, men udviste da en
smule villighed til at se på de udforinger, vi andre måtte sætte fingeren på.
Og det vil vi gøre! 
 
For alt tyder desværre på, at der vil gå år, før dansk turisme genkender en
hverdag, der ligner den før coronakrisen. Antallet af udenlandske
overnatninger i Danmark forventes eksempelvis først at være tilbage på
niveau i 2023. 
 
Senest er vi blevet opmærksomme på, at vores vaccinerede ældre
tilsyneladende ikke har adgang til en af landets nu åbne forlystelsesparker
eller zoologiske haver – uden en negativ corona-test, der er højst 72 timer
gammel. Gennem mere end et år har vi hørt statsministeren sige, at håbet og
friheden lå blot to vaccinestik væk. Men det er åbenbart ikke tilfældet, hvis
man vil en tur i Legoland med børnebørnene. På Bornholm derimod – der kan
man både tage en køretime eller gå til frisør mod dokumentation for
gennemført vaccination. Hvor er logikken henne? Det kæmper jeg lige nu for
at finde ud af. 
 
Derudover vi vil gøre vores for, at vi ikke får endnu en
konkurrenceforvridende ’sommerpakke’, der forklædt som en håndsrækning
viser sig at være til større skade end gavn for private virksomheder som vores
forlystelsesparker. Vi kæmper videre!



Påsken står for døren
 
I weekenden kom jeg ligeså stille til at tyvstarte på påsken. I år bliver det igen en
anderledes tid uden de store og festlige frokoster i familiens og vennernes lag – men
derfor skal vi ikke gå på kompromis med den hyggelige stemning, som påsken også
markerer. Det har jeg i hvert fald ikke gjort herhjemme i Grindsted, hvor der er
kommet lidt ekstra stemning på krukkerne.  
 
Jeg ønsker jer alle – lidt på forskud – en rigtig dejlig påske, der forhåbentlig lader os
vinke farvel til en tid med utallige restriktioner - og der bliver intet 'på gensyn' herfra. 
 
Mit håb er, at markeringen af påsken også betyder, at alle vores børn kommer tilbage
i klasseværelserne, og vores frisører får svunget saksen igen. Jeg ved, at vores



formand gør sit bedste for at realisere det i forhandlingslokalerne. 
 
Rigtig god påske til jer alle!

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
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