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Et stærkt blåt fællesskab
Så det er blevet tid til et hurtigt indblik i, hvad der rører sig på
Christiansborg. Og der er nok at tage fat på. Men først og fremmest er det en
kæmpe fornøjelse, at vi har taget hul på en ny politisk sæson med et stærkt
blåt fællesskab.
For det er vist ingen overdrivelse, at vi i blå blok har oplevet massivt
stormvejr de seneste år. Derfor er jeg også utroligt glad for, at vi er nået til
et punkt, hvor ligegyldigt personfnidder står i skyggen af et stærkt blåt
fællesskab med skarpe politiske løsninger.
Det har vi senest oplevet med et fælles landbrugsudspil fra os i Venstre,
Konservative, DF, Nye Borgerlige og LA.

For hvis statsministeren lykkes med at gennemføre sin landbrugsplan,
risikerer tusindvis af gode danske arbejdspladser at flytte til udlandet, og det
kan vi simpelthen ikke acceptere.
Derfor kæmper alle vi borgerlige partier imod regeringens ulykker og har lagt
et fælles udspil på bordet. For vi skal investere i den grønne omstilling af
vores fødevareerhverv - ligesom vores gode danske landbrug også udviser stor
villighed til. Men det må ikke ske på bekostning af arbejdspladser i vores
yderområder, som bidrager til både vækst og udvikling, hvor der er langt til
nærmeste storby.
Det skal ske på en fornuftig og ansvarlig måde, så vi både sikrer gode danske
arbejdspladser og grønne fødevarer.
Derfor skal en ny landbrugsaftale også bygge på tre principper, som sikrer en
bæredygtig udvikling af vores fødevarer, hvis man spørger os i blå blok:
1. Arbejdspladser skal ikke sendes ud af landet
2. Fødevareproduktion skal ses i globalt perspektiv
3. EU-lovgivning skal ikke overimplementeres
Du kan læse hele vores fælles bud på vejen til en stærk dansk fødevare- og
landbrugssektor her.
Fra Venstres side vil vi i hvert fald gøre vores for, at statsministeren og de
røde støttepartier ikke lykkes med deres ulykker og massakre på dansk
landbrug!

Nu kræver vi svar fra ministeren om IHN-smitte i vores dambrug!
Gennem et par måneder er jeg gentagende blevet kontaktet af frustrerede
dambrugsejere, hvis virksomheder er sat i karantæne pga. IHN-smitte, og
derfor har fået forbud mod eksportere deres fisk.
Udfordringen vokser. Flere og flere rammes af smitten, og tilbage står en
række handlingslammede dambrugsejere uden klare meldinger omkring
fremtiden.
Sidenhen har udfordringen med restriktioner udvidet sig til også at omfatte
en række Put and Take-søer, som hverken har tilførsel eller bortledning til
vandløb.
Derfor havde jeg allerede henover sommeren fat i ministeren med en række

spørgsmål, men der sker simpelthen ingenting - og tid gør kun situationen
mere og mere kritisk.
Derfor har jeg nu sammen med mine gode Venstre-kollegaer Torsten Schack
Pedersen og Marie Bjerre kaldt ministeren i samråd.
Det er åbenbart dét, der skal til, før ministeren handler. Vi har derfor tænkt
os at spørge til, hvad han vil gøre for at afhjælpe situationen for de berørte.
Jeg ser meget frem til svaret!

10 år i Folketinget
I går var for mig personligt en stor mærkedag. Det var nemlig dagen, hvor jeg
kunne fejre 10 år som folketingsmedlem for Venstre i Syddanmark.
Det er et kæmpe privilegium at gå på arbejde hver dag for at bekæmpe
uretfærdigheder for både virksomheder, foreninger og borgere - og sikre de
bedste vilkår for alle syd- og sønderjyder. Ingen sager er for små, og min
telefon er altid åben.

Det har indtil videre været 10 fantastiske år i både mod- og medgang, hvor
jeg med stolthed har repræsenteret mit syd- og sønderjyske ophav på
Christiansborg.
Da jeg i sin tid blev valgt som kandidat, besøgte jeg Solvejg og Arne Buhrkal i
Øster Lindet. For hvis der er noget, der er ligeså vigtigt som fremtiden her i
Syd- og Sønderjylland, så er det at forstå, hvordan vi er rundet af vores
historie. Dét var Solvejg og Arne de helt rette til at fortælle om.
Jeg er opvokset i det sydjyske, og derfor ligger historien og kampen for frihed
dybt i mig. Men det var alligevel både vigtigt og interessant at få anekdoterne
fra Solveig og Arne, som har været førstehåndsvidner til kampen.
Dengang for godt 10 år siden satte Arne en hel dag af til at tage mig med på
tur rundt i vores dejlige landsdel og fortælle alle historierne. Imens sørgede
Solvejg for dejlig frokost og kaffe.
Jeg besøger fortsat Solvejg, når jeg kommer forbi Øster Lindet, efter Arne
desværre er gået bort. For få uger siden rundede Solvejg 90 flotte år, og
derfor var jeg selvfølgelig også forbi med en buket.

Solvejg og jeg på hendes 90 års fødselsdag.

Politik handler for mig om at skabe den bedste tilværelse for de mennesker,
jeg repræsenterer. I mine øjne betyder det mere frihed og flere muligheder.
Hvor velfærd og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd, og hvor vi sætter
mennesket før systemet.
Det har jeg kæmpet for hver eneste dag de seneste 10 år og fortsat vil gøre
fremover.
Der er ingen nemme løsninger i politik, men derimod hårdt arbejde, som
kræver, at man sætter sig ind i sagerne og tager fat på ’rugbrødsarbejdet’.
Og det gør jeg en stor dyd ud af hver eneste dag.
Tak for 10 fantastiske år!

Hvordan vil regeringen egentlig løse samfundets udfordringer?
For et par uger siden blev vi præsenteret for regerings udspil til en finanslov
for 2022. Eller det vil sige, at det var mest af alt en status på tilstanden i
dansk økonomi, som var fuldstændig blottet for reelle løsninger på én af de
største udfordringer, vi står overfor i øjeblikket - mangel på arbejdskraft.

Det måtte vente lidt, var beskeden tilsyneladende til de mange danske
virksomheder, der lige nu vinker farvel til store omsætninger, fordi de
mangler både hænder og fødder.
I sidste uge blev vi så endelig præsenteret for noget reel politik fra
regeringen med udspillet Danmark kan mere 1. Og fra Venstres side kan vi da
kun mene, at dele af udspillet ser fornuftigt ud.
For flere af forslagene er nemlig som taget ud af et Venstre-katalog eksempelvis en lavere dimittendsats, så vores unge arbejdsløse har større
incitament til at tage et arbejde hurtigere.
Derudover har regeringen fået øjnene op for vores forslag om at indføre
arbejdspligt.
Ellers var resten af udspillet lidt af en rodebutik, hvis du spørger mig. Men
jeg værdsætter dog, at vi nu får reel politik at se fra regeringen.
Vi mangler dog akut en løsning fra regeringen - for arbejdsmarkedet skriger
efter arbejdskraft, og samtidig ruller den ene historie efter den anden om
ledige danskere, der uden konsekvenser takker nej til de jobs, de bliver
tilbudt.
Der skal en løsning på banen nu!

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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