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Folketinget er atter åbent!
Vanen tro lukkede vi Folketingets døre op den første tirsdag i oktober - og
både lovbehandling og udvalgsarbejde er allerede i fuld gang.
Selve åbningsdagen er altid en både festlig og traditionsrig dag i demokratiets
tegn, hvor vores fantastiske Folketing er pyntet smukt op til anledningen. Vi
lagde dagen ud med gudstjeneste i Slotskirken, inden vi tog plads i
folketingssalen med dagens kongelige æresgæster til årets første møde og
Statsministerens åbningstale.
For mit vedkommende startede dagen dog med interviews i Landstingssalen
allerede fra morgenstunden, hvor jeg talte med både P4 Syd og P4 Trekanten.

For mig er åbningsdagen altid en ganske særlig dag - også efter mine nu 10 år
i Folketinget. For her markerer vi officielt begyndelsen af et nyt og
spændende folketingsår. Hvert eneste år tænker jeg, at det bliver endnu et
begivenhedsrigt et af slagsen. I år er ingen undtagelse. Det oplevede vi
allerede aftenen inden åbningsdagen, da vi efter måneders armlægning med
regeringen fik en ny landbrugsaftale i hus. Mere om det lidt senere.
Granskningskommissionen har også taget hul på arbejdet med at komme til
bunds i minksagen. Det er nu næsten et år siden, at landets statsminister for
rullende kameraer destruerede et helt erhverv uden lovhjemmel. Hvordan
kunne det gå til, og hvor skal ansvaret placeres? Det kommer vi til at høre
meget mere om senere på året.
Imens kæmper vi i Venstre videre - for mere frihed og flere muligheder, mens
regeringen forsøger at proppe os alle sammen i kasser og trække landet i
retning af mere statslig styring.

Ny bæredygtig landbrugsaftale fastholder danske arbejdspladser
Efter lange måneder med svære diskussioner kunne vi med et bredt flertal
endelig præsentere en ny landbrugsaftale lige op til Folketingets åbning. En
aftale, som både sikrer investeringer i den grønne omstilling og udvikling af
vores stærke danske landbrug.
For os i Venstre var det nemlig også afgørende, at vi ikke sender tusindvis af
gode danske arbejdspladser ud af landet. Det har vi holdt hårdt på. Vi har
insisteret på at udvikle fremfor at afvikle. Udvikle vores danske styrkeposition
på fødevareerhvervet, hvad angår både eksport, arbejdspladser og
bæredygtig produktion.

I stedet for at afvikle fik vi tilført over 3 mia. kr. til at investere i grøn
omstilling. Selvom statsministeren ellers ikke var indstillet på at investere så
meget som én ekstra krone i grøn omstilling af vores landbrug og
fødevareerhverv. Men det lykkedes! Vi har desuden sikret, at reglerne om
efterafgrøder skal undersøges nærmere.
Der var ellers udsigt til en ren rød aftale, som ville risikere at koste op imod
14.000 danske arbejdspladser. Det havde fået katastrofale følger for både
landdistrikterne, vores fødevarevirksomheder og landmænd.
Heldigvis fik vi afværget rød bloks massakre på vores stærke fødevaresektor. I
stedet har vi vist dem vejen, hvor vi sikrer en endnu mere bæredygtig dansk
fødevareproduktion. Stærkt arbejde af hele Venstres forhandlingshold!

Verden er åben!
I sidste uge var jeg en meget glad turismeordfører! Jeg sad nemlig med ved
forhandlingsbordet til endnu en runde om grænseåbninger. Der er ingen tvivl
om, at corona ramte vores turisme- og oplevelsesbranche ekstremt hårdt.
Verdens lande lukkede sig om sig selv, og friheden til at bevæge sig frit blev
med ét taget fra os. Det strider imod alt, hvad jeg tror på.
Det er heller ingen hemmelighed, at det har været en både lang og sej kamp
med regeringen for at give danskerne friheden tilbage. Men i sidste uge tog vi
endnu et vigtigt skridt mod normale tilstande sammen med Folketingets
øvrige partier.
Per 15. oktober kunne vi nemlig igen rejse frit ud i verden uden at drukne i et
hav af restriktioner. Lige i tide til efterårsferien. Det betyder, at har man et
gyldigt coronapas kan man nu betragte verden som åben. Det er en kæmpe
sejr for friheden!
Aftalen åbner også endelig op for, at vi kan byde udenlandsk arbejdskraft og
turister velkommen igen. Det er fantastiske nyheder for både erhvervslivet,
som mangler rigtig mange hænder, og for vores turisme- og
oplevelsesbranche, der har savnet sine gæster siden foråret sidste år.
Heldigvis har friheden sejret!

Venstres landsmøde 2021

Tak til alle deltagende for et par dejlige dage i Herning til årets landsmøde,
hvor vi fejrede vores gode, gamle partis 150+1 års jubilæum. Også tak til
formanden for en fremragende tale, der satte retning for vores kamp for
mere frihed og flere muligheder.
Også et stort tillykke skal lyde til Bertel Haarder med Venstres Frihedspris
2021 - om nogen har du fortjent denne pris! Du har kæmpet for det liberale
Danmark - til stor inspiration for os alle.

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

