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Et parallelsamfundsudspil, der skal hjælpe børn fri fra ghettoerne 

Vores regering har netop fremlagt et stort parallelsamfundsudspil. Et udspil med et ambitiøst mål: 

det skal være slut med ghettoer i 2030. Det er ikke nemt, og derfor har vi også foreslået en bred 

vifte af initiativer. Med udspillet sætter vi tidligt ind for børnene. For intet barn fortjener at vokse 

op i et parallelsamfund. Intet barn fortjener at betale prisen for mange års fejlslagen integration. 

Med udspillet vil vi have, at alle børn i udsatte områder sendes i dagtilbud, allerede fra de er et år 

gamle. Vi vil gøre op med institutioner, hvor der er en overvægt af børn fra udsatte områder, og vi 

vil slå hårdere ned, når der ikke bliver underrettet til myndighederne ved mistanke om vold eller 

mistrivsel blandt børn. Også på gymnasierne gør vi det muligt at fordele eleverne anderledes, så der 

ikke opstår problemer med en ubalanceret elevsammensætning. Børn og unge skal hjælpes fri af 

ghettoerne. 

Sved på panden i Rødding Gymnastikforening 

Tirsdag d. 6. marts tilbragte jeg min aften i Rødding Centret, hvor jeg holdt møde med 

repræsentanter fra bestyrelsen i Rødding Gymnastikforening. Det er altid en fornøjelse at møde 

lokale ildsjæle, som gør et vigtigt stykke arbejde for deres lokalsamfund. Det vil jeg gerne bakke op 

om, og derfor mener jeg også, det er vigtigt for mig som folketingsmedlem at komme ud og høre 

om lokale foreningers hverdag og om deres udfordringer. Udover at få talt om vigtige emner med 

gymnastikforeningens bestyrelse, fik jeg også muligheden for at deltage på et gymnastikhold og et 

volleyballhold. Noget, jeg som gammel gymnast og volleyballspiller nød i fulde drag. Motion er 

vigtigt for vores sundhed, læring og trivsel. Og på samme måde tror jeg på, at det fællesskab, som 

eksisterer i lokale sportsforeninger gavner os alle.  

Til møde med ministeren om Grindsted forurening 

Fredag d. 9. marts var jeg til møde i Miljø- og Fødevareministeriet med miljø- og fødevareminister 

Esben Lunde Larsen (V), formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), Billunds 

borgmester, Ib Kristensen (V), og formanden for Miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørn 

Lehmann (S). Til mødet fik vi en nøje gennemgang af de steder, hvor der befinder sig rester af 

forureningen fra det tidligere Grindstedværk. Vi er alle stærkt optagede af at finde en løsning på 

forureningsproblemet i Grindsted, og derfor fik vi til mødet også fastslået vigtigheden af at 



samarbejde på tværs af kommuner, regioner og Folketing – og på tværs af partier. Ministeren bad 

Region Syddanmark tage fat i de øvrige regioner i landet og sammen med dem få et samlet overblik 

over de helt store forureningssager i landet. Desuden er der behov for at få overblik over hvordan 

forureningen evt. kan fjernes og prisen for dette. 

 

Nyt udspil skal sikre bedre net- og mobildækning 

Vores regering har netop fremlagt et teleudspil, der skal sikre bedre net- og mobildækning de 

steder, hvor det halter. For det duer ikke, at vi stadig har huller på Danmarkskortet, hvor net- og 

mobildækningen ikke fungerer. Tilstrækkelig dækning er vigtig for at virksomheder kan drives 

optimalt. Det er vigtigt for, at uddannelsesinstitutioner kan levere undervisning af høj kvalitet. Det 

er vigtigt for, at familier kan få deres hverdag til at hænge sammen. Vi lever i en digitaliseret 

verden, hvor man hurtigt bliver sat bagud, hvis man ikke har en ordentlig net- og mobildækning. 

Derfor sætter vores regering ind med et historisk ambitiøst teleudspil. Alle danskere skal have god 

net- og mobildækning – uanset deres postnummer.  

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 
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