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Vi har gjort Danmark til et

Kære modtager af mit nyhedsbrev
Nordisk Råd.
Som medlem af Nordisk Råd får man en masse positive
oplevelser. Først og fremmest på det politiske virke, men også
gode personlige oplevelser i mødet mellem nordiske politikere.
Møderne foregår rundt i norden i de respektive landes
parlamenter. Politikerne taler meget med en tunge, og hårde
partiskel er blødt op til gavn for det nordiske fællesskab. Det er
rigtig rart at mærke. I april var der Nordisk Råds session i
Reykjavik på Island. Temaet var Arktis. Jeg havde den ære, at
spise middag sammen med repræsentanter fra det Grønlandske
LO. De fortalte om de store udfordringer Grønland står over for
med udvinding af råstoffer og importeret arbejdskraft. På
samlingen holdt jeg en tale mod social dumping på Grønland i det
Islandske Alting.

bedre sted

2

Mindre røg til børn og unge
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Verdens mest
ambitiøse miljøplan
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Lige nu optager nordiske grænsehindringer vi politikere i Norden.
Der er derfor arrangeret debatter i alle nordiske parlamenter i
denne måned. Arbejdet skrider frem, og der er sket fremskridt
med afskaffelse af hindringer og med langt bedre og lettere
tilgængelige informationer til borgere og virksomheder.
Landdistriktsområdet.
I denne uge er der afholdt en forespørgsel i Folketingssalen om
de små øers vilkår. Det er anden forespørgsel den seneste måned
om landdistrikterne. Det er rigtig godt, der er kommet så stort
fokus på landdistrikterne, for landdistrikterne er en gevinst for
Danmark. Når vi i udvalget er ude i landet, hører vi om de mange
innovative tiltag der sker. Der er meget at være stolt af. I hele
verden er vi kendt for Ny Nordisk Køkken. Alle de mange råvarer
og delikatesser der anvendes i det nordiske køkken dyrkes i de
mindre befolkede områder.

Her ses jeg på Marienborg, hvor
statsministeren havde inviteret til
gruppemøde.

Selvfølgelig har landdistrikterne også mange udfordringer. Alene
definitionen af områdenavnene som anvendes har negativ ladet
betydning. Begrebet landdistrikter har ikke et entydigt begreb,
men bliver brugt på forskellige måde i forskellige sammenhænge.
Et naturligt udgangspunkt for forståelsen af begrebet er, at der er
tale om de mindre befolkede områder. Der tales om
Udkantsdanmark,
Den
rådne
Banan,
Vandkantsdanmark,
provinsen m.m. Det er på tide vi finder et positivt ladet ord som
dækker bredt. Et ord som fortæller om alt det gode der foregår,
om optimisme og fremtid.
Jeg har brug for din hjælp, til at finde det rigtige ord.
I
denne
uge
afholder
Landdistriktsministeriet
Landdistriktskonference i Esbjerg. I den forbindelse lancerer jeg en
konkurrence. Find et dækkende positiv ladet ord der erstatter de
mange negative ord om landdistrikterne. Deltag i debatten på
Facebook
side
AnnetteLindMF
eller
skriv
til
mig
på
Annette.lind@ft.dk
Når man for første gang er ordfører på
et lovforslag, er det tradition, at de
tilstedeværende i salen kvitterer med
en underskrift. Jeg fik min debut med
lovforslag om betaling for visse
uddannelsesaktiviteter i forbindelse
med lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

Vi har kickstartet væksten for at
skabe nye arbejdspladser. Samtidig
sikrer vi et mere solidarisk, grønnere
og bedre uddannet Danmark

Vi har gjort Danmark til et bedre sted
I min 1. maj tale sidste år efterlyste jeg forandring, fornyelse og
ikke mindst langt mere fællesskab. Og med folketingsvalget sidste
år fik vi endelig et skifte i dansk politik, der gjorde det muligt. Men
selv om vi omsider har fået en ny regering efter 10 lange år med
VKO, har vi også måtte sande, at vi har overtaget
regeringsmagten i en krisetid. Krisen har unægtelig gjort mange
ting sværere, og vi er nødt til at foretage rigtigt mange hårde
prioriteringer for at nå vores mål. Men vi er i fuld gang og vi har
før bevist, at Socialdemokraterne er de bedste til at løse vækstopgaven. Vi ryddede op efter en borgerlig regering i 30’erne med
Stauning, vi gjorde det i 60’erne med Kampmann og Krag, vi
gjorde det i 90’erne med Nyrup, Lykketoft og Auken og vi gør det
også gerne nu.
Vores mål er, at vi vil føre Danmark sikkert gennem den
økonomiske krise. Derfor har vi vedtaget en økonomisk kickstart,
der skaffer 8.000 arbejdspladser i 2012 og yderligere 8.000 i
2013. Samtidig har vi kraftigt forbedret 6 ugers selvvalgt
uddannelse
for
arbejdsløse
og
midlertidigt
forlænget
dagpengeperioden. Det sætter gang i beskæftigelsen og væksten.
Men vores mål drejer sig også om, hvordan Danmark skal se ud på
den anden side af krisen. Vi vil et samfund, hvor vi har fællesskab
og solidaritet, som er grønnere end i dag og som er bedre
uddannet end i dag.
Derfor har vi allerede – kun seks og en halv måned efter
regeringsdannelsen – vedtaget næsten halvdelen af punkterne i
regeringsgrundlaget. Ud af 95 punkter er 42 allerede trådt i kraft,
mens de resterende 52 punkter enten bliver politisk behandling
eller endnu ikke er taget fat på. Det betyder, at det 1. maj i år er
betydeligt bedre at være dansker end for bare et år siden.
Dermed er vi godt på vej til at realisere et mere solidarisk,
grønnere og bedre uddannet Danmark.

Side 2

Mindre røg til børn og unge
I denne uge blev regeringen og Enhedslisten enige om at styrke forebyggelsesindsatsen på
tobaksområdet. Derfor har vi med den nye rygelov fokus på, at flere danskere skal skodde cigaretterne
og færre unge skal begynde at ryge.
For Socialdemokraterne er det helt centralt, at vi beskytter vores børn og unge mod passiv rygning. Vi
mener, at børn og unge ligesom alle andre danskere skal have mulighed for at kunne fravælge røg i
hverdagen - og det er ikke tilfældet i dag. Derfor bliver der med den nye rygelov indført forbud mod
rygning på skoler, ungdomsuddannelser og institutioner for børn og unge under 18 år. Det betyder
samtidig, at vi øger chancen for, at de unge ikke begynder med at ryge. I den forbindelse har vi
fordoblet bøderne for overtrædelse af salg af tobak og alkohol til unge under 18 år. Dermed vil
salgsstederne virkelig kunne mærke det økonomisk, hvis de alligevel sælger cigaretter.
Med den nye lov bliver det også forbudt at ryge på enkeltmandskontorer, så rengøringspersonalet og
andre ikke bliver udsat for forurenede luft. I vores forhandlinger har vi imidlertid taget højde for, at det
ikke er alle der arbejder på et kontor i klassisk forstand. Derfor vil man forsat have lov til at ryge i
traktorer, lastbiler og kraner.
Med aftalen har vi taget et væsentligt skridt i den rigtige retning. Vi har forbedret arbejdsmiljøet og vi
har sikret danskerne en mere røgfri hverdag. Det gælder særligt i beskyttelsen af børn og unge. Derfor
er det også ekstra ærgerligt, at hverken Venstre, Konservative eller Dansk Folkeparti vil tage et
medansvar.

Verdens mest ambitiøse energiplan
Med den nye energiaftale er der sikret bred politisk opbakning
til en ambitiøs grøn omstilling. Regeringen sætter dermed
fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere
vedvarende energi i form af vindmøller, biogas og biomasse.
Det kræver hårdt arbejde, at komme videre fra finanskrisen.
Men med den nye energiaftale har regeringen taget et vigtigt
skridt med en grøn omstilling af vores energiforsyning.
Energiaftalen handler ikke kun om at gøre os uafhængige af
stigende oliepriser, der er en hæmsko for økonomisk vækst.
Den indeholder også et enormt vækstpotentiale og øger
virksomhedernes konkurrenceevne overfor udlandet. Det
betyder, at i en tid, hvor ledige stillinger i den grad er en
mangelvare, sætter energiaftalen gang i hjulene med 8.000
nye arbejdspladser. Den kan med andre ord beskæftige en
mellemstor dansk provinsby.
Med aftalen bringer vi Danmark tilbage i den energimæssige
superliga. Ti år med en borgerlig regering har desværre
betydet, at Danmark er blevet kraftigt udfordret på vores
førerposition indenfor vedvarende energi. Men med det brede
energiforlig baner vi igen vejen for, at Danmark bliver førende
i verden indenfor udvikling og produktion i grøn teknologi.

Vi sikrer et grønt farvel til sort energi!

Med energiplanen har vi fået verdens mest ambitiøse energiplan.
Det kan vi være stolte af. Helt konkret indeholder aftalen en
ambitiøs målsætning om, at Danmark allerede i 2050 skal være
omstillet til vedvarende energi. Hertil kommer en målsætning om at
reducere CO2-udledningen med knap 35 pct. inden år 2020 og et
mål om at reducere det samlede energiforbrug med 12 pct. i 2020 i
forhold til 2006.
De ambitiøse mål, skal opfyldes af mindst ligeså ambitiøse
investeringer. Derfor har regeringen bl.a. afsat en pulje på 250 mio.
kr. i 2013 og 500 mio. kr. årligt i 2014-2020 til at fremme
energieffektiv anvendelse af vedvarende energi i virksomhederne.
Vi har samtidig afsat 42 mio. kr. til at støtte omlægningen fra olieog naturgasfyr til vedvarende energi samt 35 mio. kr. til at fremme
nye miljøvenlige teknologier.
Dermed sikrer vi et grønt farvel til fossile brændstoffer og sort
energi.

Her ses jeg på talerstolen i Altinget i
Island, hvor jeg talte mod social
dumping i Grønland.

Satirebillede fra Politiken der hænger
foran Snapstinget. Jeg synes billedet
repræsenterer fordomme omkring
”Udkantsdanmark” rigtig godt

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!

