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Kære socialdemokrater og venner
Salget af dele af Dong til investeringsbanken Goldman Sachs
gav store dønninger på Christiansborg og på mange
generalforsamlinger rundt i landet. Emnet blev selvfølgelig også
diskuteret på vores generalforsamling i Holstebro, men heldigvis
kunne det ikke ødelægge stemningen ovenpå det flotte, flotte
kommunalvalg som Socialdemokraterne med H.C. i spidsen har
præsteret.
Derimod splittede det SF. Vi fulgte alle med i de dramatiske
dage i SFs lejr. Aftenen før SF valgte at forlade regeringen, gik
jeg sent i seng. Havde hele aftenen fulgt med i opgøret. Sidste
melding var, at SF ville stemme samlet for salget af dele af
DONG.
Næste formiddag efter gruppemødet kommer vi alle op i salen.
Rygtet havde kort forinden bredt sig, om SFs udtræden af
regeringen. Daværende sundhedsminister Astrid Krag kom over
til mig og sagde: ”Det er slut, Annette”.
Med SFs udtræden fulgte der en større regeringsrokade. Flere
Socialdemokratiske medlemmer blev ministre. Jeg ringede til
gruppeformand Henrik Dam og ønskede at få Børne- og
undervisningsområdet som ordførerskab. Det ønske blev hørt,
og jeg er både glad og stolt over at være ordfører for mit parti
på det store kerneområde, som altid har været en stor del af
mit liv, og som er hjerteblod for mig.
Mit samarbejde med undervisningsministeriet, ministeren og
hendes særlige rådgiver er rigtig godt. Vi har allerede fundet
gode arbejdsgange med ordførermøder, gensidig orientering,
lovarbejde og fordeling af presse.

Min mand, Per Harbo og jeg til
Hofbal hos dronningen.

Med ordførerskabet er fulgt en masse spændende opgaver. Jeg
holder møder med alle interesseorganisationer på skoleområdet.
Senest med lærernes formand Anders Bondo Christensen på hans
kontor på Vandkunsten. Jeg håber inderligt, at vi i samarbejde
kan skabe den bedste start for lærere, elever, forældre og ledere
med
forandringer
og
nye
ramme
for
folkeskolen.
Vi socialdemokrater har en ambition om, at vores børn skal blive
den dygtigste generation nogensinde. Det starter med en god
hverdag i vores folkeskole.
Og folkeskolen skal forblive kommunal. I den sidste tid har der
været meget snak om, hvorvidt vi skal privatisere.
Der
er
netop
lavet
en
måling
i
kølvandet
på
Produktivitetskommissionens seneste analyse, som netop
anbefaler, at man styrker det offentlig-private samarbejde og
sender flere velfærdsopgaver i udbud. Anbefalingen har
efterfølgende skabt en del debat, og især spørgsmålet om
folkeskolen er blevet diskuteret.

Super positivt morgenmøde med
lærernes formand Anders Bondo og
næstformand Dorte Lange, hvor der
blev talt åbent og lige ud af posen.

De borgerlige partier er begejstrede for anbefalingen, men vi
afviser det blankt. I dag er det muligt at sende sine børn i både
fri- og privatskoler, så der findes allerede i dag en lang række
alternativer til de kommunale folkeskoler. Det er ikke er
socialdemokratisk politik at sende folkeskolen på private hænder.
Vi lytter til Produktivitetskommissionens anbefalinger, men det er
ikke nødvendigvis noget, vi agerer efter. Og vi har ingen planer
om at sende folkeskolen i udbud.
Foråret er som bekendt generalforsamlingernes tid. Vi havde en
rigtig god og fremadskuende generalforsamling i Holstebro. Vi fik
valgt en rigtig god bestyrelse, med mange friske nye kræfter
efter mange fra den tidligere bestyrelse med flotte valg nu sidder
i byrådet. Jeg glæder mig til samarbejdet med dem.
Jeg har som bekendt indgået et rigtig godt og forpligtende
samarbejde med Ringkøbing/Skjern Kredsen. Jeg fornemmer, det
er til stor glæde for både dem og mig. Det er vigtigt, at
Vestjylland har en stærk fælles stemme på Borgen. Derfor giver
det nye samarbejde rigtig god mening.
På generalforsamlingen i Skjern var der ligesom i Holstebro
opløftet
stemning
efter
et
godt
kommunalvalg,
hvor
socialdemokraterne havde fremgang og fik brudt det absolutte
Venstre flertal.

Nyt kontor på Ridebanen med udsigt
ud over kanalen. Jeg huserer i det
femte vindue for oven.

Trods positive generalforsamlinger kæmper vi stadig med dårlige
meningsmålinger og svære sager. Heldigvis er der også masser
af gode tiltag og lovforslag som har stor betydning for
danskernes hverdag. Det kan du læse mere om herunder.
Foråret er godt på vej. Solen skinner ind af vinduerne og gode
optimistiske tanker driver mig.
Mange hilsener
Annette Lind
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Socialdemokraterne står vagt om velfærden
Debatten om velfærdsydelser har fyldt meget i den sidste tid. Det
er en vigtig debat, og vi socialdemokrater forstår om nogen,
hvorfor debatten optager danskerne. Den optager også os. For det
velfærdssamfund, vi har i dag, er ikke kommet af sig selv, men er
blevet bygget op igennem generationer. Altid med en
socialdemokrat ved roret.
Ydelser som SU, folkepension, dagpenge og lige adgang til
sundhed kender vi i dag som nogle af grundstenene i vores
universelle velfærd. De velfærdsydelser skal vi stå vagt om. Og
det gør vi. Vi ønsker, at mennesker, der kommer til Danmark, er
her for at arbejde – ikke for at få ydelser. Det er sund fornuft. EU
er ikke én stor velfærdstat, hvor vi udligner på tværs af landene.
Og det er heller ikke tanken bag EU.
EU handler primært om muligheden for frit at bevæge sig over
grænserne for at arbejde eller bo i et andet land. Det har skabt
tusindvis af arbejdspladser herhjemme og sikret et stærkt marked
for danske virksomheder i udlandet. Det er muligheder, som vi
nyder godt af. Men det betyder ikke, at vi ikke skal følge nøje med
i, hvad de fælles regler betyder for det danske velfærdssamfund.
Derfor har vores statsminister netop præsenteret flere forslag, der
skal beskytte vores velfærdsydelser bedre.
For det første sætter vi ind på dagpengeområdet. Vi kræver, at
ledige udlændinge i Danmark, som kun har været i landet i kort
tid, deltager i danskundervisning og er tilknyttet et jobcenter.
Samtidig skærper vi bopælskravet, så vi med sikkerhed ved, at
ledige udlændige, der er på dagpenge i Danmark, både bor og
opholder sig i landet, og dermed står til rådighed for det danske
arbejdsmarked.
For det andet strammer vi reglerne for kontanthjælp op. Vi øger
samarbejdet med myndigheder i andre lande, så vi eksempelvis
ved, om borgerne ejer et hus eller bil i hjemlandet, så de ikke er
berettiget til kontanthjælp. Præcis ligesom reglerne er for
danskere. Vi sikrer også, at man kun kan modtage dansk
kontanthjælp, hvis man reelt har udført arbejde i Danmark, og at
de, der kun har haft kortvarig beskæftigelse i landet, ikke får
kontanthjælp i mere end de 6 måneder, der følger af EU retten.
Vi værner om vores velfærdsydelser. Men der er ingen
snuptagsløsninger. Det indtryk kan man ellers få, når man lytter til
oppositionen. De borgerlige partier har foreslået, at børnechecken
ændres til et fradrag. Det vil konkret betyde, at tusindvis af
familier med lave indkomster mister deres børnecheck. Det er helt
skævt, og det støtter vi socialdemokrater naturligvis ikke.
EU samarbejdet må aldrig blive en gavebod for dem, der ikke
gider. Det strider imod det socialdemokratiske princip om ret og
pligt. De få skal ikke ødelægge det for de mange, og derfor sørger
vi for at følge udviklingen i EU samarbejdet tæt, så vi kan blive
ved med at nyde godt af det indre marked samtidig med, at vi står
vagt om den danske velfærd.

Til møde hos transportminister Magnus
Heuneke om rute 15 fra Ringkøbing til
Herning sammen med Søren Elbæk og
John G.

Vi gør op med de borgerliges fejlslagne
beskæftigelsesindsats
I slutningen af februar præsenterede Carsten Koch-udvalget
deres anbefalinger til en bedre beskæftigelsesindsats.
Ekspertgruppen, som regeringen nedsatte i efteråret, har
gennem
de
seneste
måneder
kulegravet
hele
beskæftigelsesområdet, og det er nu mundet ud i 39
anbefalinger til, hvordan regeringen kan styrke jobindsatsen
ved en kommende reform af beskæftigelsesområdet.
Og en reform på området er tiltrængt. Efter 10 år med
pipfuglekurser, spagetti-tårne og leg med skumfiduser er det på
tide, at vi gør op med de borgerliges forfejlede
beskæftigelsesindsats.
Med det nye ordførerskab følger en
lang række spændende møder. Her
er det møde med Agnete Hansen,
der er formand for Danske
Skoleelever

For os socialdemokrater er det vigtigt, at den kommende reform
af området giver de ledige ordentlige rettigheder og
muligheder. Hjælpen skal være langt mere individuel og
målrettet den enkelte arbejdsløse, og det skal være slut med at
sende ledige ud i ubrugelige aktiveringskurser, som hverken
gavner de arbejdsløse eller de virksomheder, der skal ansætte
dem. Det er uværdigt og spild af både menneskers tid og af
skattekroner, at vi sætter arbejdsløse til at bygge spagettitårne
og
finde
deres
indre
fugl.
Fremtidens
beskæftigelsesindsats skal styrke de arbejdsløse ikke fastholde
dem i et arbejdsløshedscirkus.
Samtidig med, at vi forsøger at gøre indsatsen bedre, mere
fokuseret og brugbar for den enkelte, insisterer Lars Løkke på,
at han vil spare 4 milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen.
Pengene skal gå til skattelettelser. Men det forslag vil ramme
kontanthjælpsmodtagerne meget hårdt.

Paneldeltager på Region Midtjyllands
landdistriktskonference i WOW-park.

Venstre siger nemlig, at de vil frede dagpengemodtagerne
samtidig med, at de kun har anvist konkrete besparelser for
200 mio. kroner. Det må betyde at resten – nemlig 3,8
milliarder kroner – skal spares på kontanthjælpen. Det vil svare
til, at en enlig mor på kontanthjælp mister 6000 kr. om
måneden. Det er måske nok bare 3 par sko for Lars Løkke, men
for os andre er det altså rigtig mange penge. Vi
socialdemokrater nægter at forringe kontanthjælpen for at give
skattelettelser til de rigeste.
Med de borgerliges gennemførsel af en kun toårig
dagpengeperiode er det samtidig vigtigere end nogensinde, at
vi ikke spilder de arbejdsløses tid med meningsløse
aktiveringskurser, der opleves som om, vi har mistillid til den
enkelte. Et bedre beskæftigelsessystem er en investering i
fremtiden. Derfor skal reformen gøre op med højrefløjens
fejlslagne politik og sikre bedre hjælp til de ledige - til gavn for
både den enkelte, virksomhederne og samfundet.

Erhvervsuddannelser i verdensklasse
I sidste måned faldt den store aftale om erhvervsskolerne
endelig på plads. En stærk aftale, der rykker fremtidens
malere, tømrere og smede med frem på forreste række og
sørger for, at vi i fremtiden får endnu flere dygtige faglærte.
Som socialdemokrat er jeg rigtig stolt og glad for den aftale,
som regeringen har fået forhandlet på plads. Reformen
indeholder blandt andet flere undervisningstimer, mere
vejledning og en styrket udannelsesgaranti. Vi afsætter flere
penge til praktikpladser, så tømrerlærlingen eller frisøreleven
ikke skal frygte, om de nu kan finde en praktikplads eller ej.
Samtidig sørger vi for, at vejledningen på vores folkeskoler
bliver bedre, så de dygtige unge, der går med drømmen om at
blive fagligt udlærte, får bedre vejledning.

Dagbladets læsere på besøg på Borgen.
Her sammen med min tidligere skoleleder
Husted Kjær. Lykketoft kom også lige
forbi.

Reformen byder også på en styrket faglighed. Vi møder de
unge med et krav om at have bestået dansk og matematik for
at blive optaget. Men det betyder ikke, som nogen tror, at vi
lukker døren for de unge, der har brug for ekstra hjælp. Lever
man ikke op til adgangskravene er det muligt at komme til en
prøve og en personlig samtale, ligesom vi også opretter en
erhvervsrettet 10. klasse, der både kan hjælpe de unge med at
blive mere afklarede og klar til at bestå uddannelseskravene.
Reformen af vores erhvervsskoler har været hårdt tiltrængt.
Alt
for længe har
der ikke
været
fokuseret
på
erhvervsuddannelserne og på, hvor vigtige de er for vores
samfund. I stedet har det politiske kompas været rettet mod
gymnasiet og de boglige uddannelser. Konsekvensen er
desværre, at der har bredt sig en mistillid til erhvervsskolerne
blandt de unge. Den stemning skal vi have vendt. For i
Danmark kommer vi til at mangle tusindvis af faglærte de
kommende år, og derfor er det helt afgørende, at
uddannelserne er solide og attraktive for de unge.

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!

Vores ønske er, at flere unge i fremtiden får lyst til at tage en
erhvervsuddannelse. I dag vælger under 20 procent af en
ungdomsårgang at tage en faglært uddannelse. Det tal vil vi
have op på 30 procent i 2025. Derudover skal flere
gennemføre deres uddannelse. I dag er det kun godt halvdelen
af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, der fuldfører
den. Det tal skal op på 2/3 i 2025.
Vores mål er ambitiøse. Men vi tror på, at vi med den nye
reform af erhvervsskolerne allerede har taget et syvmileskridt
hen imod at opfylde målene. Med uddannelser i verdensklasse,
tror vi på, at flere unge vil følge deres faglige drøm. Du kan
læse hele aftalen om den nye reform af erhvervsskolerne her.

