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Kære modtager af mit nyhedsbrev
Så er det blevet december med sne og julestemning. Dermed er
det også tid til årets sidste nyhedsbrev.
Først og fremmest ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul med jeres
nærmeste. Selv har jeg fået besøg af mine grimme men søde
nisser i min vindueskarm hjemme på Gøgeurten i Holstebro. Så
ved man at julen er på vej.
I tiden op til jul er vi travlt beskæftiget i Folketinget. Det er lange
dage, med sene afstemninger i Folketingssalen, gode, lange
finanslovsdebatter, høringer, love og beslutningsforslag som skal
afsluttes. Man kan virkelig mærke, at alle er i arbejdstøjet, og
klar til at tage en tørn inden julefreden kan sænke sig.
Motorvejen mellem Herning og Holstebro Nord har stadig min
største bevågenhed. Jeg har mange snakke med den
socialdemokratiske ledelse og ministre om motorvejen, linjeføring
og finansiering. Jeg håber meget, vi snart kan indgå forlig om
finansiering af motorvejen. Det skal være mit største nytårsønske
for hele Nordvestjylland. Et ønske som jeg tror, bliver indfriet.
Desuden har jeg på det seneste været travlt beskæftiget på
forsvarsområdet. Der er indgået nye brede forlig på både
forsvarsområdet og i redningsberedskabet.
Vi har besluttet sparerammen og er politisk enige om den, men
er ikke helt i mål med alle løsninger for, hvordan man kan
effektivisere det danske forsvar på en forsvarlig måde.
Udover arbejdet med møder og forhandlinger på Christiansborg,
bliver der også tid til aktiviteter ud af huset i ny og næ.
I starten af december var jeg til Nordisk Råds præsidiemøde i
Sydslesvig og i Sønderjylland. En givtig begivenhed, hvor
folketingsmedlemmer fra de nordiske lande mødtes med det
danske mindretal i Sydslesvig.

Nisserne på besøg i vindueskarmen

Som alle andre steder summer der af juletravlhed i Folketinget.
Arbejdet er stadig spændende, og jeg har selvfølgelig altid i
baghovedet, at jeg også arbejder for de vestjyske interesser
herinde.
Med ønsket endnu en gang om en rigtig glædelig jul byder jeg
velkommen til mit nyhedsbrev for december 2012. God læselyst!
Med venlig hilsen
Annette Lind

Danmark tilbage på rette kurs
Julen nærmer sig med hastige skridt. Sneen daler ned, frosten
bider i kinderne, og julemusik fylder gaderne, så selv de mest
kuldskære og fortravlede danskere må komme i julehumør. Det
betyder samtidig, at året er ved at gå på hæld, og det er blevet tid
til at gøre status over året, der er gået.
En tapper soldat fra 1864, fra
Nordisk Råds besøg i
Sønderjylland

For os socialdemokrater har 2012 først og fremmest handlet om at
skabe, bevare og sikre arbejdspladser i Danmark. Derfor har
regeringen sat gang i dansk økonomi med massive investeringer i
skoler, veje og sygehuse. Vi har indgået en energiaftale, der
sætter gang i investeringer i energirenovering og bygger
vindmøller. Og vi har indgået en skatteaftale, der letter skatten for
helt almindelige hårdtarbejdende danskere, og som giver
virksomhederne et rygstød til at foretage investeringer og skabe
arbejdspladser. I alt skaber regeringen næste år 21.000 nye
arbejdspladser.
Alt for mange danskere er plaget af arbejdsløshed, og mange af os
kender en, der forgæves leder efter et arbejde. Særligt mange
unge har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det tager
vi dybt alvorligt. For de langtidsledige har vi derfor skudt
indfasningen af VK’s dagpengereform med et halvt år og lanceret
både en akutpakke og en ungepakke, der skal få folk i arbejde.
Men for de mange mennesker, der efter nytår risikerer at opbruge
deres samlede dagpengeret, er der behov for en særlig indsats.
Derfor har regeringen indgået en historisk aftale med landets
arbejdsgivere, der skal tilvejebringe 12.500 akutjob. Der er nu
oprettet omkring 2.500 akutjob, så vi er godt på vej.

Tale ved kulturfest i Trivselshuset,
Holstebro
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2012 har også været et år, hvor fællesskabet er blevet styrket, og
der igen er kommet lidt mere fokus på ”vi” og lidt mindre på
”mig”. Lad mig give nogle eksempler. Vi har vedtaget en
skattereform, der kommer helt almindelige lønmodtagere til gode
uden
at
forgylde
bankdirektørerne,
favoriseringen
af
privathospitaler er stoppet, og skattefritagelsen for private
sundhedsforsikringer er afskaffet. Bekæmpelse af social dumping
er styrket, det samme er den kollektive trafik, vi giver flere penge
til udviklingsbistand, pointsystemet for udlændinge er rullet
tilbage, homoseksuelle kan blive viet i kirken, og vi er ved at give
børnetilskud til eneadoptanter.

Senest har regeringen lagt op til at gøre en god folkeskole endnu
bedre. Jeg kunne blive ved, for listen er lang.
Regeringen har kort og godt ført en ansvarlig og god
socialdemokratisk politik, hvor vi værner om fællesskabet og
skaber et samfund med plads til alle, der vil. Vi har allerede fået
gennemført meget og har endnu flere gode tiltag på vej. Sagt med
andre ord er godt på vej til at få Danmark tilbage på rette kurs.

Vi gør en god skole endnu bedre
Vi har en god folkeskole med dygtige lærere, engagerede forældre
og nysgerrige børn. Men den kan blive endnu bedre. I hver klasse
sidder der i gennemsnit tre-fire elever, som har svært ved at læse
eller regne. Derfor har vi i sidste uge fremlagt vores forslag til et
løft af folkeskolen. Vi har en ambition om, at vores børn bliver den
dygtigste generation nogensinde.
Dybbøl Mølle. Fra Nordisk råds
besøg i Sønderjylland

Vi er stolte af vores fælles folkeskole. Men vi har ideer til, hvordan
vi blive endnu bedre til at skabe mønsterbrydere og sikre, at alle
børn lærer så meget, som de kan. Lærerne skal have mere tid med
børnene. Vores børn skal have mere undervisning i dansk og
matematik. Og de skal starte med engelsk i 1.klasse. Vi vil have
mere tid til musik, sløjd og naturfag. Ældre elever skal også have
flere muligheder for valgfag, så de kan fordybe sig i netop det, de
interesserer sig mest for. Vi ønsker en spændende og mere
sammenhængende dag for vores børn og unge i folkeskolen.
Vi foreslår nye aktivitetstimer. Nogle børn lærer bedst ved at sidde
stille og fordybe sig, imens andre har brug for at lære gennem
fysiske aktiviteter. Der skal være plads til alle, og vi skal sørge for,
at alle kan være med og lærer mest muligt. Aktivitetstimerne
betyder mere bevægelse og motion, projektforløb eller lektiehjælp.
Det kan være leg og læring for de yngre klasser og besøg på
ungdomsuddannelser for de ældre klasser. Vi ønsker, at eleverne i
1. – 9. klasse skal have mellem 5-9 aktivitetstimer om ugen, imens
børnehaveklassen skal have cirka 13 ugentlige aktivitetstimer. På
den måde gør vi skoledagen mere afvekslende og sikrer, at alle
børnene bliver udfordret i en stærk, faglig og social folkeskole.

Vestjyske MFere på besøg hos DR
midt og Vest.

I vores udspil til et løft af folkeskolen er der også forslag om
mulighed for to voksne i undervisningen, mere IT og digitale
læringsformer og en styrket efteruddannelse til vores lærere og
pædagoger i folkeskolen. Det er klar socialdemokratisk politik, at vi
skal have alle med og ruste vores børn og unge, så de selv kan
vælge deres fremtid. Derfor vil vi løfte vores fælles folkeskole.
Læs det samlede forslag til folkeskolereform her.

Et moderne og effektivt forsvar
Tiderne skifter. På forsvarsområdet er det helt afgørende, at det
danske forsvar løbende udvikles for at kunne varetage vores
interesser. Danmark er et lille land i en stor, globaliseret
verden. For at styrke vores sikkerhed, er det nødvendigt med et
tæt internationalt samarbejde. Med forsvarsaftalen for de næste
fem år har regeringen indgået en bred politisk aftale med
Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance
om forsvarets fremtid. Formålet er, at forsvaret skal være
effektivt, moderne og omstillingsparat til nye udfordringer.
Eksempelvis skal vi være klar til at håndtere den nye udvikling
på Arktis og på cyber-området.
I en krisetid skal vi alle strække os noget mere og vende hver
en krone. Forsvaret er ingen undtagelse. Derfor skal forsvaret
spare 2,7 milliarder kroner. Det foregår ved, at der allerede fra
næste år bliver sat gang i effektiviseringer med fokus på, at vi
samtidig opretholder forsvarets evne til at løse de operative
kerneopgaver.

Her ses jeg med Finansminister Bjarne
Corydon og borgmester i Holstebro H.C.
Østerby. Motervejen er et varmt emne

Med forsvarsaftalen er parterne i forligskredsen enige om, at
Danmark trækker sine kampenheder hjem fra Afghanistan ved
udgangen af 2014. Når det sker, skal hærens kapaciteter
samles i militærfaglige centre rundt om i landet, så vi styrker
organisationen samtidig med, at vi omstiller hæren til nye
udfordringer og hurtige udrykninger. Moderniseringerne
betyder, at vi mindsker antallet af værnepligtige fra 5000 til
4200
personer
og
planlægger
at
forbedre
vores
kasernestruktur. Med hensyn til udviklingen på Arktis, er det
blevet besluttet, at vores fælles nordatlantiske Arktisk
Kommando i Nuuk skal have nye skibsbaserede helikoptere og
et nyt inspektionsskib. Samtidig skal der gennemføres forsøg
med droner og satellitter til overvågning. Vi også blevet enige
om at opruste på cyber-området, så Danmark mindsker sin
sårbarhed over for angreb på vores IT-infrastruktur.
De seneste år har forsvaret gennemgået omfattende reformer.
Ændringen af det internationale sikkerhedsbillede har ført til, at
vi frem for et traditionelt mobiliseringsforsvar er gået over til en
mere moderne type forsvar. Men forsvaret kan stadig udvikles,
så det er bedre rustet til fremtidens opgaver. Vores fælles
forsvar skal være veludrustet og veluddannet, så vi kan
beskytte landets interesser og er klar til at deltage i vigtige
internationale missioner. For os socialdemokrater er det derfor
en god aftale, som betyder et mere moderne og effektivt
forsvar, hvor vi også kan hjælpe til og bidrage i verdens
brændpunkter.

Kontakt mig
Hvis du har ris, ros, idéer eller
kommentarer, er du mere end
velkommen til at kontakte mig:
Tlf. nr.: 33 37 40 70
E-mail: annette.lind@ft.dk
Besøg min hjemmeside her.

Klik og find mig på facebook!

