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Radioudsendelse på P4, hvor jeg d. 8. marts debatterede ligestilling

Velkommen til mit nyhedsbrev!
Så viser datoen marts og ifølge kalenderen skulle der være forår på
vej. Heldigvis er dagene blevet længere, og man fornemmer lyset
trods regn og kulde. Hele vinteren har det været mørkt, når jeg tog
på arbejde, og mørkt når jeg forlod Christiansborg. Jeg har været så
heldig at få tildelt en lejlighed tæt på borgen. Det betyder, jeg kan
gå på arbejde. Men det har den konsekvens, at jeg ikke mærker
vejret som jeg plejer, når jeg kun går i det indre København. Ofte
bliver jeg helt overrasket over vejret, når jeg kommer hjem til
Vestjylland. Og det er rart.
Som alle ved, har det været ret turbulent i tiden omkring
beslutningen om at droppe trængselsringen. Medierne har været ret
massive i deres negative dækning – og ikke altid med rette. For det
er rendyrket hykleri, når Eva Kjer Hansen langer ud efter Carsten
Hansens mødedeltagelse i landdistrikterne. Da Eva Kjer Hansen selv
var minister for landdistrikterne, kom hun nemlig langt mindre ud i
landdistrikterne end Carsten Hansen. Dette er dokumenteret ved
gennemgang af begges kalendere. Sandheden er, at, efter en række
Venstreministre, har landdistrikterne nu endelig fået en minister, der
tager landdistrikterne alvorligt. Desværre er Venstre ikke
interesseret i at finde løsninger for landdistrikterne, men kun i at
ligge i hængekøjen og pege fingre.
Udvalget for Landdistrikter og Øer har været på deres sin første
indenlandske studietur. Destinationen var Bornholm. Her var der
sammensat et tætpakket program. Bornholm står overfor en masse
af de kendte udfordringer, der er som landdistrikt forstærket af at
være en ø. Besøget startede med et stort debatmøde, der blev
transmitteret direkte på TV2 Bornholm.
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Jeg deltog som ordfører sammen med bl.a. Landdistriktsminister
Carsten Hansen. Om aftenen var der oplæg fra otte virksomheder
og interesseorganisationer og afslutningsvis debat. Dagen efter så
vi nogle af de virksomheder som havde givet oplæg krydret med
noget natur omdannet til kultur.

En af de mange lækre bornholmske
egnsretter, som vi stiftede
bekendtskab med

Der var tryk på under hele besøget. Selv maden blev indtaget
under oplæg. Hele udvalget fik utrolig mange inputs, som vi kan
arbejde videre med i det politiske arbejde. Alt i alt var turen til
Bornholm utrolig udbytterig. Udvalgets medlemmer fik snakket på
tværs af partiskel, hvilket jeg mener, er helt afgørende, såfremt
vi skal udvikle og skabe vækst i landdistrikterne.
8. marts markerer kvindernes internationale kampdag. Mange vil
hævde, at der ikke længere er noget at kæmpe for. Og her er jeg
meget uenig. Sammenlignet med andre lande har Danmark
opnået en forholdsvis høj grad af ligestilling, men det går den
forkerte vej. Det skyldes blandt andet et ensidigt fokus på
indvandrerkvinders ligestilling. For selv om indvandrerkvinders
ligestilling er vigtig, så kræver en ambitiøs ligestillingspolitik en
bredere tilgang. Konsekvensen af det snævre fokus er da også til
at føle på. Fædre har fået forringet deres barselsrettigheder,
prostitutionsdebatten er pakket ind i paroler om personlig frihed
uden hensyn til konsekvenserne, og kvinder er fortsat en
sjældenhed på bestyrelsesgangene. Med den nuværende
hastighed skal vi vente generationer på reel ligestilling – og det er
useriøst over for de mange unge piger og drenge, der drømmer
om et liv med lige muligheder. Socialdemokraterne vil derfor have
ambitionerne tilbage i ligestillingspolitikken. Ovenstående havde
jeg lejlighed til at drøfte med Herning, Ikast og Brandes
erhvervsdirektør i P4 Midt og Vest i morgenradioen på
kampdagen.
8. marts sluttede med et stort arrangement i Kulturhuset i
Holstebro hvor mere end 100 kvinder havde valgt at fejre dagen
sammen i en tværkulturel fest.

Jeppe Kofod, Lennart Damsbo
og jeg er fotograferet sammen
med Bornholms borgmester
Winni Grosbøll

I skrivende stund sidder jeg i toget på vej til København. I
morgen skal jeg til Rusland med Nordisk Råd. Faktisk skal jeg helt
til Arktis i Rusland og se på gas og olieforekomster, og på
hvordan de nordiske lande kan samarbejde mere med det
nordlige Rusland. Vi starter i St. Petersborg i morgen og flyver
derfra dagen efter. Jeg glæder mig. Det bliver vildt spændende.
Rusland er jo i en brydningstid efter valget. Og efter alle de
mange år siden gymnasiet får jeg endelig brug for det russiske
sprog, som jeg terpede.
Med venlig hilsen
Annette Lind

Vi vil ikke sætte børn i fængsel
Da den tidligere VK-regering i 2010 sænkede den kriminelle lavalder til 14 år skete det stik mod et
flertal i regeringens egen Ungdomskommision. Og en række eksperter og FN advarede endda direkte
imod at straffe børn på samme måde som voksne i vores retssystem.
De borgerlige partier mente – og mener forsat – at man løser problemerne med ungdomskriminalitet
ved at behandle børn som voksne. Det kan man ikke. Tværtimod viser alle undersøgelser, at den eneste
løsning er at få de kriminelle børn væk fra deres farlige kurs. Derfor har Socialdemokraterne og den
øvrige regering nu vedtaget at hæve den kriminelle lavalder, så den igen er 15 år.
Vi mener, at den rigtige løsning er at sætte ind med håndfaste tiltag, når børn under 15 år begår
kriminalitet. Ofte har denne gruppe af unge det til fælles, at de er vokset op i udsatte familier med
massive sociale problemer. Derfor skal indsatsen over for unge kriminelle under 18 år forstærkes og
basere sig på en ny tilgang til ungdomskriminalitet. Samtidig er der behov for, at retssystemet viser
effektivitet og konsekvens over for unge kriminelle, så vi med det samme kan få børnene væk fra en
kriminel løbebane. Regeringen vil i den forbindelse iværksætte et ”fast-track” igennem retssystemet for
sager med unge, der begår vold, hærværk eller lignende overtrædelser. På den måde sikrer vi, at de
helt unge og letpåvirkelige kommer væk fra de miljøer, der fastholder dem i kriminalitet.

Regeringen forlænger dagpengeperioden
Regeringen sender nu en økonomisk redningskrans til de 10.000
dagpengemodtagere, der efter sommerferien ellers ville blive
ramt af VK-regeringens halvering af dagpengeperioden.
Beslutningen
betyder
nemlig,
at
10.000
arbejdsløse
dagpengemodtagere får forlænget deres dagpenge, så ingen
danskere mister deres dagpenge i 2012. Medmindre de har
været ledige i fire år.
Som en del af finanslovsforhandlingerne indgik regeringen og
Enhedslisten en aftale om at udskyde den borgerlige regerings
forkortelse af dagpengeperioden med et halvt år. Nu er aftalen
fremsat som et lovforslag.
Den borgerlige regering halverede dagpengeperioden fra fire til
to år tilbage i 2010, da krisen var på sit højeste - en beslutning,
som Socialdemokraterne kæmpede hårdt imod. I vores
opfattelse er den danske økonomi stadig ikke kommet op i gear,
og der er ikke mange job, som kan søges. Men det er ikke den
enkelte danskeres skyld, og derfor skal de ikke straffes for det.
Vi tror på, at folk gør alt, de kan, for at finde et job.
ikke nemt. Derfor vil Socialdemokraterne give disse
et økonomisk pusterum. Så de kan fokusere på at
stedet for at spekulere over, om de vil have noget
efter sommerferien.

Men det er
mennesker
finde job i
at leve for

Vi er ikke i tvivl om, at det vil gøre en kæmpe forskel i mange
danske hjem. Også selvom det kun er en midlertidig løsning. Det
vigtigste for os er at skabe tryghed i en tid, hvor krisens
Side
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konsekvenser
stadig kan mærkes.

Søndag d. 4. marts var jeg på
landsdækkende nyheder på TV2.
Du kan se klippet ved at trykke her.

En chance for fællesskabet
I dag lever næsten 250.000 danskere i den arbejdsdygtige alder på
førtidspension. Dermed er gruppen vokset så meget under den tidligere
VK-regering, at det nogle steder i landet er op mod hver sjette, der
modtager førtidspension. Og det er en særdeles dyr forretning. Både
for samfundet, men bestemt også for de tusindvis af sårbare og
udsatte unge, som er parkeret på sidelinjen uden alternativer.
Førtidspension giver nemlig hverken de unge store muligheder eller
håb om at vende tilbage til uddannelse eller arbejdsmarkedet.
Derfor lægger regeringen nu op til en reform af førtidspensionen og
fleksjobordningen, der skal sikre, at så mange som muligt kommer
med i arbejdsfællesskabet. Det er et tydeligt signal om, at vi sætter en
stopper for, at samfundet opgiver unge mennesker uden at give dem
en chance for at finde deres uudnyttede potentiale.
Helt konkret lægger regeringen op til, at der skal bruges 1,4 mia. kr. i
ressourceforløb, der skal tage hånd om de forskellige helbredsmæssige
eller sociale udfordringer, som den enkelte unge slås med. Det vil
betyde, at mange af de unge, der før ville få tilkendt en førtidspension,
i stedet får sig en uddannelse og på sigt kommer ud på
arbejdsmarkedet.
Der vil selvfølgelig stadig være en lille gruppe personer under 40 år,
som vil blive tilkendt førtidspension, hvis de på grund af svære lidelser
helt åbenbart ikke har nogen mulighed for at deltage på
arbejdsmarkedet. Men der skal tages hånd om dem, som har
muligheden – også selvom det vil kræve store ressourcer fra
samfundet side.

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

Besøg min hjemmeside
her.

Klik og find mig på
facebook!

Derfor vil regeringen samtidig ændre fleksjobordningen, så de
offentlige tilskud i højere grad målrettes personer med begrænset
arbejdsevne. Som det er i dag bruger det offentlige flest penge på de
stærkeste fleksjobbere og færrest på de svageste. Det vil vi lave om.
Herudover indfører vi en økonomisk gulerod, hvis den enkeltes
arbejdsevne forbedres, og man kan arbejde mere.
På den måde sørger vi for ikke bare at give de unge noget at leve af,
men også noget at leve for.

