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Endelig kan vi igen mødes til generalforsamlinger!
Her i februar og marts er det atter tid til generalforsamlinger i mange af
vores vælgerforeninger i Venstre. Og hvor har jeg glædet mig til, at vi igen
kan mødes og se hinanden rigtigt i øjnene ovenpå flere års corona-afstand.
Derfor er det også ekstra hyggeligt at komme rundt i kredsen og give oplæg
om den landspolitiske situation i øjeblikket. De forgange uger har jeg haft
fornøjelsen af at besøge en lang række generalforsamlinger i kredsen.
Jeg har blandt andet besøgt Venstres vælgerforeninger i Føvling, Jels,
Glejbjerg, Lindknud-Brørup, Rødding Egnen og Hovborg-Holsted.
Der skal lyde et stort tak herfra til jer alle for at tage så pænt imod mig!

Uanset hvor mange der dukker op til generalforsamlingerne, er det en stor
fornøjelse at opleve, hvordan der virkelig bliver tændt op under de politiske
debatter.
Her får jeg altid lejlighed til at tale med alle de gode kræfter, som har vigtige
lokale indsigter. I sidste ende er det årsagen til, at et ældgammelt parti som
vores fortsat består.
Det er netop det, vi kan sammen i Venstre - drøfte vigtige sager og værdier i

vores lokale fællesskaber. Hver eneste gang går jeg glad og inspireret fra
møderne med stærke bidrag og ny viden til mit politiske arbejde på
Christiansborg.
Sidst, men ikke mindst, så rammes jeg af en taknemmelighed over vores
gode, stabile Venstremedlemmer, som jeg altid kan regne med - og som ikke
blot melder sig ind og ud af partiet, når det lige er solskins- eller stormvejr

Nej tak til statsgaranterede lån til landdistrikterne!
Alle beslutninger har konsekvenser. Det skal vi altid huske på. Selvom noget
kan lyde fornuftigt på overfladen, er vi altid nødt til at tænke tingene til
ende og være bevidste om, at hurtige og uigennemtænkte beslutninger på få
år kan ændre hele landskabet og sætte ar – som kan være vanskelige at
genoprette.
Men det er lige præcis det, som regeringen og de røde partier har glemt, når
de vil give statsgaranti på lån til en række danskere, der bor i bestemte
postnumre.
For selvom formålet er at give en håndsrækning til, at flere vil bosætte sig i
landdistrikterne, så maler vi i stedet sorte pletter på landkortet, hvor ingen
tør købe hus eller investere i renoveringer, da landsbyen nu er et sted, hvor
staten må komme dem til undsætning.

Derfor siger vi i Venstre nej tak! For vi ønsker at beskytte borgerne i de
pågældende områder, som selvfølgelig ikke skal stemples som "dårligt stillede
borgere”.
Stemplet vil ikke bare forfølge de borgere, som får garantien, men derimod
også sprede sig som ringe i vandet og til sidst ramme alle indbyggerne i de
pågældende landsbyer. Det vil vi i Venstre ikke være med til.
Vi bor i et unikt land med noget for enhver smag. Det skal vi værne om. Fra
Venstres side har vi arbejdet hårdt for at sikre, at udviklingen fortsætter i
alle dele af landet. Vi er nået langt, og vi fortsætter arbejdet.
Alle danskere skal kunne slå sig ned og bo lige netop dér, hvor de har lyst til men vi skal selvfølgelig ikke fra politisk side male sorte pletter på
danmarkskortet.

Unge med særlige behov er dårligere stillet end alle andre unge
Lige siden jeg var børne- og undervisningsordfører har den særligt
tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) ligget mit hjerte nært.

I disse måneder forhandler vi omsider bedre vilkår for STU-eleverne, selvom
regeringen har nølet på området i flere år.
Men jeg bliver så forarget, når jeg bliver gjort opmærksom på, at vores unge
med særlige behov oplever negativ forskelsbehandling til sammenligning med
deres jævnaldrende.
Vores unge i STU-forløb kan nemlig modsat alle andre unge på landets
ungdomsuddannelser ikke modtage SU, mens de er under uddannelse.
I stedet kan de få den såkaldte Uddannelseshjælp, som er underlagt strenge
regler og krav i forhold til ophold i udlandet – på samme vis som staten
kontrollerer landets arbejdsløse, der modtager offentlige ydelser. Det er
simpelthen ikke i orden.
For med Uddannelseshjælpen følger et krav om, at den unge skal melde til
myndighederne, hvis de forlader landet på selv en dagstur henover den
dansk-tyske grænse.
Ellers risikerer de at blive mødt med så alvorlige sanktioner, at de trækkes op
mod en tredjedel af deres ydelse i 20 uger - og de må kun tage til udlandet
ca. en gang om måneden.

Besøg hos Rødding Fri Fagskole i medio januar til en snak om, hvordan vi forbedrer vilkårene for landets

STU-elever.

I mine øjne er det fuldstændig absurd, at systemet er skruet sammen på en
sådan måde, at vi spænder ben for nogle af de unge, der i forvejen har det
allersværest i hverdagen.
Her i det sydjyske betyder det i praksis, at vores unge i STU-forløb skal have
godkendelse af myndighederne til at tage en tur ned over grænsen med deres
kammerater.
Systemet sætter vores STU-elever i bås som potentielle sociale bedragere,
samtidig med at de risikerer at få alvorlige økonomiske smæk.
Tænk engang, hvis alle vores gymnasieelever skulle have godkendelse af
myndighederne til at tage på ferie. Alle kan forhåbentlig høre, hvor absurd
det scenarie ville være. Men det er altså den virkelighed, vi byder vores STUelever.
Derfor har jeg råbt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
op ved at stille en række spørgsmål i sagen, så vi kan få løst udfordringen
hurtigst muligt!

Vi skal altid kæmpe for vores frihed!
Den meningsløse krig i Ukraine fylder helt naturligt for os alle i denne tid.
Ikke mindst på Christiansborg, hvor vi har haft travlt med at få vigtig
lovgivning på plads, så vi kan byde ukrainske flygtninge velkommen her i
landet. For det skal vi uden tvivl!
Derfor er jeg også uendeligt taknemmelig for, at vi i Venstre sammen med et
flertal i Folketinget har besluttet åbne vores arbejdsmarked, skoler og
sygehuse for alle ukrainske flygtninge, der kommer hertil.

Millioner af ukrainere er lige nu på flugt fra Putins brutale angreb på deres
hjemland - med død, ødelæggelse og sorg til følge!
Personligt føler jeg et stærkt behov for at vise, at vi som danskere og
europæere står sammen og bakker op om Ukraine.
Derfor arrangerede jeg for et par uger siden en lokal støttedemonstration i
Grindsted - ligesom jeg også har holdt tale ved demonstrationer i både Vejen
og Esbjerg.
Vi har stået sammen skulder ved skulder, danskere og ukrainere. For
sammen skal vi kæmpe for frihed - også for den ukrainske befolkning

Vi skal sætte kommunerne fri!
I torsdags var der KL-Topmøde i Aalborg, hvor formiddagen blandt andet bød
på debat om øget frihed til kommunerne.
Venstres formand var på scenen og gjorde det klart, at vi i Venstre er helt
enige i, at kommunerne skal sættes fri i langt højere grad - ligesom jeg som
kommunalordfører er stor bannerfører for!
Vi skal nemlig gøre alt for at begrænse regeltyranni og bureaukrati i
kommunerne.
Netop i morgen skal jeg i folketingssalen med et beslutningsforslag fra
Venstres hånd. Vi vil nemlig give alle landets kommuner mulighed for at blive
sat fri på lige netop det område, der giver mening i den enkelte kommune uanset om det er klima, beskæftigelse, dagtilbud eller noget helt fjerde.
Vil vil nemlig ikke - som regeringen - bestemme, hvad der er bedst for den
enkelte kommune. Det ved de bedst selv.
Statsministeren har i de seneste måneder åbnet op for, at
frikommuneforsøgene skal bredes langt mere ud, end hun hidtil har tilladt.

Derfor er jeg meget spændt på, om regeringen nu også stemmer for Venstres
forslag. For én ting er ord, noget andet er handling!
Hvis du er nysgerrig på vores forslag, kan du læse det her.

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
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