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Kære læser
Jeg vil starte med at ønske alle et godt og lykkebringende nytår. Med
nytåret lader vi det gamle år bag os, og et nyt og ubrugt år ligger foran
en. Jeg glæder mig meget til det nye arbejdsår, og de mange politiske
udfordringer Socialdemokraterne og resten af Folketingets medlemmer
står overfor.
Som landdistriktsordfører får jeg rigtig mange invitationer til at besøge
udkantsområderne og de danske øer. Jeg forsøger at komme ud så
meget, som det kan lade sig gøre. Det er både lærerigt og spændende.
Jeg ved, det er en vanskelig tid for rigtig mange små samfund og
landsbyer. Derfor arbejder jeg sammen med landdistriktsministeren og de
øvrige regeringspartiers ordførere på et fælles visionspapir. Jeg håber på,
der kommer en række nye lovforslag på området, så jeg kan holde min
jomfrutale på folketingets talerstol.
På mine besøg rundt i landet ser jeg heldigvis også rigtig mange nye og
initiativrige tiltag, hvor man har vendt den negative udvikling til fremdrift
og vækst. Fælles for disse vækstlandsbysamfund er ildsjæle og frivillige
borgere, der er gået i spidsen for at skabe forandringer. Regionsrådet for
Region Midtjylland har netop skænket regionens landsbypris 2012 til min
fødeby Rødding i Spøttrup. Hjertelig tillykke til Rødding med prisen!
Som
næstformand
i
Forsvarsudvalget
og
ordfører
for
Redningsberedskabet har jeg stor interesse i at kende fremtidens
udfordringer for Beredskabsforbundet. Jeg har derfor besøgt Brand og
Redning i Holstebro, haft besøg af Brandbevægelsen, besøgt
Beredskabsstyrelsen og Forbundet i Hedehusene og talt med Holstebros
kommunale beredskabschef. Det er fantastisk at se, hvordan tusindvis af
frivillige arbejder uegennyttigt til samfundets fordel.
Jeg har også været til en session i Oslo sammen med Nordisk Råd, hvor
jeg sidder i Næringsudvalget. Klima, transport samfundssikkerhed og
ungdomsgæld var nogle af emnerne. Det var fantastisk at opleve, at
repræsentanter fra alle vore nordiske lande kunne tale og forstå
hinandens nordiske sprog. Det var helt unikt og gav en tæt kulturel og
social fællesskabsfølelse.
Med venlig hilsen
Annette

Ordfører for Landdistrikterne og Øerne

Det er blevet bedre at være dansker
På de første 100 dage med SRSF-regeringen har vi opnået konkrete og
vigtige politiske resultater og sat en ny politisk kurs. På 100 dage er det
blevet bedre at være dansker.
Vigtigst er vores kickstart, der over de næste år skal skabe nye
arbejdspladser samtidig med, at vi får renoveret skoler, veje og
kloakker. Udover at skabe arbejdspladser til ledige er en vigtig
kerneværdi i velfærdssamfundet for os Socialdemokrater den fri og lige
adgang til vores sundhedsvæsen og inddragelse i fællesskabet. Derfor
har vi afskaffet brugerbetalingen på kunstig befrugtning og vi har fjernet
de fattigdomsskabende ydelser, der har skubbet mange familier ud af
fællesskabet og ind i fattigdom.
Dronningens 40 års jubilæum.
Jeg og min mand Per Harbo.

Men mange flere og vigtige opnåede politiske resultater kan nævnes: Vi
fjerner forringelserne på børnechecken, opretter flere praktikpladser til
erhvervsskoleeleverne, indfører klasseloft i gymnasierne, ansætter flere
pædagoger til børnene, sikrer flere uddannelsesrettigheder til faglærte
og ufaglærte ledige, igangsætter en større renovering af almene boliger,
løfter psykiatrien, hæver ulandsbistand til verdens fattigste, styrker
indsatsen overfor socialdumping, omstiller Danmark til en grøn økonomi
med vedvarende energi og meget, meget mere.
Efter ti års borgerlig værdikamp er Danmark efterladt splittet. Det vil vi
også rette op på med en værdipolitik, der skal gøre Danmark til verdens
stærkeste fællesskab, hvor vi inkluderer og skaber tillid. Derfor er det
slut med grænsebomme, generel mistænkeliggørelse, eksklusion og slut
med at dele folk op i får og bukke.

Fra besøget hos Beredskabsstyrelsen i
Hedehusene

Vi skal sikkert gennem krisen og ud på den anden side med solidariteten
og omsorgen for hinanden i behold. Det er vi garanten for.

Læs mere om Danmarks formandskab her

Vækst og arbejdspladser i EU
De næste seks måneder har Danmark formandskabet i EU.
Regeringen med Socialdemokraterne i spidsen vil bruge
denne tid til at sætte en kurs, der sikrer flere job og mere stabilitet i de 27 lande.
Danmark har nu nøglerne til EU’s maskinrum. Det betyder, at vi det næste halve år har mulighed for at sætte
fingeraftryk på EU’s dagsorden. Og det har vi tænkt os at gøre – ved at arbejde for et ansvarligt, dynamisk,
grønt og sikkert Europa. Vi skal nemlig bruge formandskabet til at bære fanen højt og til at fremtidssikre
Europa økonomisk, socialt og miljømæssigt.
Men vi må indrømme, at Danmark overtager formandskabet i en tid, hvor EU står over for sin måske største
udfordring nogensinde. I 2012 skal EU kæmpe for at flere af de gamle medlemslande kommer på rette kurs
igen og får nedbragt deres enorme gæld. Og der skal også kæmpes for, at der genetableres respekt og ro
omkring euroen. For det vil være til gavn både for Europa og for Danmark.
Det danske formandskabs vigtigste opgave er derfor at samle og styrke EU gennem konkrete resultater, der
bringer EU fremad. Det er ligeledes vigtigt at vise værdien af og nødvendigheden for det europæiske
samarbejde for den enkelte borger. Vi skal arbejde og samarbejde os ud af krisen.
Læs mere om Danmarks formandskab her

Uden trængselsring spilder vi 130. 000 timer
på at holde i kø

Æblet falder ikke langt fra stammen.
Billedet er fra Æblets by – Rødding,
som har fået regionens landsbypris
2012.

Hvis du fremover ønsker
at følge med i min
hverdag, i mit politiske
liv eller bare holde dig
opdateret på regeringens
politik, så tilmeld dig mit
nyhedsbrev ved at sende
en mail til:
annette.lind@ft.dk

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!

Side 2

Alle der har prøvet at køre ind og ud af København i myldretiden ved,
at man kan spilde både halve og hele timer på at sidde i kø. Det er
spildtid, der er dyr på flere måder. Den koster kvalitetstid for
familiemødre- og fædre på Vestegnen. Tid, de kunne have brugt på at
spise morgenmad med børnene om morgenen eller til at hente dem lidt
før om eftermiddagen. Og den koster hvert år de erhvervsdrivende dyrt
i spildt arbejdstid. Faktisk koster trængslen omkring København
samfundet 6 mia. kr. årligt, og der spildes dagligt 130.000 timer i kø i
hovedstadsområdet – og problemet ser kun ud til at blive værre, hvis
ikke vi gør noget nu.
Jeg har stor forståelse for, at mange på Vestegnen er både frustrerede
og
bekymrede
over
udsigterne
til
en
trængselsafgift
i
hovedstadsområdet. Det er imidlertid vigtigt at huske, at alternativet til
en trængselsring – at vi ikke gør noget – er langt værre. Det gælder
både i form af øget trafik, luftforurening og dyrebare timer der går
spildt i bilkøer. Derfor er status quo uacceptabelt. Vi bliver nødt til at
gribe ind og tænke anderledes.
Kigger vi rundt omkring i Europa har England, Norge og Sverige alle
haft stor succes med trængselsafgifter.
I Stockholm har trængselsringen ikke alene reduceret køretiden med
20 min., men samtidig betydet mindre forurening og en
samfundsøkonomisk gevinst på over 600 mio. kr. Derfor ved vi, at en
trængselsring kan skabe bedre plads på vejene og færre køer, mens
overskuddet kan målrettes billigere busbilletter og flere tog. Samtidig
lægger regeringen op til, at trængselsafgiften på 25 kr. kun bliver
pålagt i myldretiden, mens afgiften bliver mindre uden for denne
periode. Det vil give kortere rejsetid for bilisterne og bedre tog og bus
for dem, der vælger den kollektive transport.

