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12.500 akutjob på vej
til de langtidsledige

3

Folkeskolen er
Socialdemokraternes hjerteblod

Kære modtager af mit nyhedsbrev
I morges vågnede jeg op til en sejr til demokratiet. Barack
Obama har genvundet præsidentembedet. Trods modgang,
dårlige
meningsmålinger og
økonomisk krise formåede
Demokraterne at vinde, og dermed sikre amerikanerne mere
lighed, frihed og værdighed. Obamas kampagne var båret af
utallige frivillige, der ligesom os, var gode til at komme ud og tale
med folk om den reelle politik, som borgerne står overfor.
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Et markant løft af indsatsen for
udsatte børn
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Jeg selv fejrede Obamas sejr i selskab med den amerikanske
ambassadør, og en masse af den amerikanske ambassades
indbudte gæster. Det løb koldt mig ned af ryggen da Tamra
Rosanes sang ”America” og Obama tordnede frem på
storskærmen som sejrsherre sammen med sin kone og døtre.
I disse dage forhandles der overalt på Christiansborg.
Finansloven er på trapperne, og i skrivende stund tegner det sig
til et forlig med Enhedslisten. Det tror jeg bliver rigtig godt. Jeg
har lige talt med Finansministerens særlige rådgiver, Asbjørn Riis,
om motorvejen mellem Holstebro og Herning. Der har ikke på
noget tidspunkt været lagt op til, at motorvejen skal på dette års
finanslov, men i stedet at pengene skal findes i et bredt forlig hen
over midten.
Fra Socialdemokraternes og regeringens side peger vi på, at man
anvender besparelserne på forsvarsområdet til finansiering af
motorvejen. Dermed kan vi påbegynde motorvejsbyggeriet
allerede i 2013. Jeg vil gerne gøre klart, at vi ikke sparer på
forsvaret for at få råd til at bygge motorvejen. Tværtimod er der
bred politisk opbakning til besvarelsen, og når pengene ligger
der, synes jeg det er helt rigtigt, at bruge dem på vores længe
ventede motorvej her i Vestjylland. Jeg håber meget Venstre
bider til bollen, når nu en reel finansiering ligger der.

På Folketingets åbningsdag var jeg i P4
debat om motorvej og vestjysk fællesskab på Christiansborg. Med i debatten
var også Kristian Pihl og Dennis Flytkjær

På landdistriktsudvalgets område har vi afholdt Landdistrikternes
dag og diverse høringer. I denne uge har Udvalget for
Landdistrikter og Øer afholdt en offentlig høring i Folketinget om
erhvervsvirksomhed, udvikling og vækst i landdistrikterne.
Formålet med høringen var at få belyst, hvordan man skaber
erhvervsvirksomhed, udvikling og vækst i landdistrikterne, og
hvilke udfordringer og barrierer der er. Høringen skal danne
grundlag for en efterfølgende offentlig debat, som vi opfordrer
eksperter, organisationer og andre interesserede til at deltage i.

Her ses jeg med miljøminister Ida Auken
til et af Udvalget for Landdistrikter og
Øers mange åbne samråd

Herudover har der været afholdt to høringer om vindermøllers
påvirkning af lokalsamfundene. Formålet med den første del af
høringen var at få belyst, hvordan opsætningen af vindmøller
påvirker de lokalsamfund, der bliver nabo til vindmøllerne, samt
hvordan det påvirker de berørte personers sundhed, helbred,
livskvalitet og økonomi mv. Den anden del af høringen, havde
fokus på andre af vindmøllernes påvirkning af lokalsamfundene,
herunder at vindmøller også er en gevinst for landdistrikterne og
for beboerne. Vi havde fra udvalgets side valgt netop disse
fokuspunkter, fordi vi ved, at vindmøller har stor lokal bevågenhed
og samtidig er en vigtig del af regeringens ambitiøse energiplan.
I år blev Landdistrikternes dag afholdt i Fællessalen på
Christiansborg. Konferencen var arrangeret af Landdistrikternes
Fællesråd og omhandlede regeringens visioner og målsætning for
landdistrikterne. Carsten Hansen, minister for By, Bolig og
Landdistrikter, indledte konferencen og herefter var der
paneldebat. Blandt de emner, som vi diskuterede var fremtidens
muligheder for erhvervsudvikling og jobskabelse i landdistrikter og
yderområder, unges muligheder for uddannelse og job i
landdistrikter og yderområder samt lige muligheder i hele landet
for adgang til bredbånd og mobil dækning. Hvornår sker det??

På Landdistrikternes dag deltog jeg i
en paneldebat om unges muligheder
for job og uddannelse i Landdistrikterne

Folketingets
næstformand
Bertel
Haarders
havde
ladet
dirigentstokken blive hjemme, og var i stedet inviteret til i ord og
billeder at fortælle om udviklingen i landdistrikter og yderområder.
Der var god og konstruktiv debat på Landdistrikternes dag, og vi
fik alle noget med hjem, som vi kan arbejde videre med.
Efter temadagen havde jeg møde med Forretningsudvalget for
LAG’erne. De gav mig et godt overblik over LAG’ernes udfordringer
og muligheder, som jeg vil tage med mig i mit politiske arbejde på
området.
Der
er
utrolig
mange
ildsjæle
og
debattører
på
landdistriktsområdet, så jeg deltager i et hav af møder og
generalforsamlinger.
Sidste
søndag
deltog
jeg
i
Øsammenslutningens generalforsamling på Næsbylund Kro ved
Odense. Mit landdistriktsordførerskab omhandler jo også
Danmarks øer.
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Et nyt folketingsår er for alvor i gang. Godt nok havde vi først
åbning for godt en måned siden, men arbejdet har været i gang
siden 1. august. Dagen for åbningen var som sidste år rigtig
højtidelig, men med et år i bagagen ser tingene lidt anderledes ud.
Dagene flyver af sted. Som oftest bliver de rigtig lange, og
bunkerne på skrivebordet bliver sjældent arbejdet helt i bund. Men
arbejdet er spændende og udfordrende. I skal ikke være et øjeblik i
tvivl om, at jeg kæmper for at sætte Nordvestjylland på det
politiske landkort ved hver given lejlighed.
Rigtig god læselyst!
Obama under hans sejrstale

Med venlig hilsen
Annette Lind

12.500 akutjob på vej til de langtidsledige
Alt for mange danskere står til at opbruge deres dagpengeret
næste år. For Socialdemokraterne er det derfor helt afgørende, at
vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe de mennesker, der er havnet i
en vanskelig situation i forbindelse med indfasningen af VKregeringens dagpengereform.

Her ses skærmen på min plads i
folketingssalen på Folketingets
åbningsdag

Gennem mit arbejde har jeg mødt mange langtidsledige, som ikke
kan finde arbejde. Og jeg tror vi alle sammen kender en, der er
arbejdsløs og som forgæves leder efter arbejde. Derfor har
regeringen også fra første dag arbejdet på at skabe vækst og
arbejdspladser. Vi har allerede sat gang i væksten med et
finanslovsforslag, der skaber 21.000 nye arbejdspladser næste år
gennem massive investeringer i skoler, veje og sygehuse. Ligesom
vi for de langtidsledige har skudt VK’s dagpengeforringelser et
halvt år og lanceret både en akutpakke og en ungepakke, der skal
få folk i job. Særligt ungepakken indeholder en række jobskabende
initiativer såsom jobrotation, særlige brobygningsforløb og en
bedre voksenlærlingeordning, der skal hjælpe unge uden
uddannelse i gang og få unge nyuddannede ind på
arbejdsmarkedet.
Men for de mange mennesker, der efter nytår risikerer at opbruge
deres samlede dagpengeret, er der brug for yderligere tiltag. Frem
til næste sommer vil langt flere end normalt opbruge retten til
dagpenge som følge af VK’s halvering af dagpengeperioden. Det er
en ekstraordinær situation, der kræver en ekstraordinær indsats.

Kort efter lykkedes det os at vedtage aftalen om akutjob. En aftale,
som jeg er rigtig stolt over og som
er vigtig for hele Nordvestjylland

Derfor er jeg både glad og stolt over, at regeringen netop har
indgået en historisk aftale med landets arbejdsgivere. Med aftalen
forpligter det private erhvervsliv og de offentlige arbejdsgivere sig
til at tilvejebringe 12.500 akutjob, der skal målrettes de
arbejdsløse, der risikerer at opbruge dagpengeretten frem mod den
1. juli 2013. Samtidig indfører vi en kontant præmie på op mod
25.000 kr. til de arbejdsgivere, der ansætter ledige i målgruppen
for et akutjob. Det vil gøre en reel forskel for tusindvis af ledige på
dagpenge. De får nu mulighed for at vende tilbage til
arbejdsmarkedet og til et job på helt almindelige vilkår i forhold til
løn og genoptjening af dagpengerettigheder.

Folkeskolen er Socialdemokraternes hjerteblod
Det er Socialdemokraternes vision, at de danske børn bliver den
dygtigste generation nogensinde. En udfordring, der starter og
slutter med folkeskolen. Det var i folkeskolen jeg lærte, hvad
det vil sige at være en god ven, og at alle fortjener en chance.
Ligesom folkeskolen siden hen har givet basale kompetencer til
alle, der hver dag deltager i vores fællesskab og bidrager til
samfundet. Derfor kan vi også være stolte af vores folkeskole.
Den er god. Men den skal være endnu bedre.
Efter 10 år med en borgerlig VK-regering, der gang på gang
satte nedskæringer på skoleskemaet, har alt for mange børn
det svært i dagens folkeskole. I de ældste klasser sidder tre-fire
elever, som hverken kan læse eller regne ordentligt. Mens de
dygtigste elever på den anden side ikke bliver udfordret nok.
Og det er ikke godt nok. Vi skal uddanne vores børn, så de kan
udleve deres fulde potentiale. Derfor vil regeringen give
folkeskolen et løft, så alle børn lærer mere og bliver dygtigere.
Den danske folkeskole har generation efter generation gjort
danskerne dygtigere. De fleste kan nok huske deres egen første
skoledag med penalhus og nyindbundne bøger. Men det er
vigtigt, at folkeskolen følger med tiden og hele tiden udvikler
sig.
Med regeringens kommende løft af folkeskolen, vil vi sikre vores
børn en mere spændende og sammenhængende dag i skolen.
Og vi vil sikre, at der både er plads til de børn, der har brug for
at fordybe sig i bøgerne og dem, der lærer bedst gennem
praktiske udfordringer. Derfor skal rammerne for folkeskolen
også blive bedre, så undervisningen i højere grad kan nå ud i
billedkunst - og i sløjdlokalet.
Samtidig skal vi have en skole, hvor børn og lærere er mere
sammen. Lærerne er hjertet i folkeskolen, og de fortjener stor
respekt for deres arbejde. Derfor skal lærerne også have mere
tid til det de gør bedst – nemlig at undervise og motivere vores
børn. Mens eleverne skal have mere undervisning, særligt i
dansk og matematik.
Vi ønsker at gøre vores børn til den dygtigste generation
nogensinde. Det er socialdemokratisk politik.

Her ses jeg med mine to dygtige
erhvervspraktikanter Mathilde Birch og
Signe Noe fra Nr. Nissum

Et markant løft af indsatsen for udsatte børn
Som samfund har vi et særligt ansvar for at støtte udsatte børn. Vi
skal sikre, at de får en indsats af høj kvalitet, og at de trives.
Desværre er det ikke altid tilfældet i dag. De seneste år har der
været alt for mange eksempler på sager om overgreb og misrøgt af
børn, hvor kommunerne på den eller anden måde har svigtet deres
ansvar.
For Socialdemokraterne er det helt afgørende, at vi får løftet
indsatsen på området, så vi fremover kan arbejde målrettet for at
undgå sager om omsorgssvigtede børn. Derfor har regeringen
netop afsat et trecifret millionbeløb til at sikre en langt bedre
beskyttelse af udsatte børn.

Her ses jeg på mit kontor på Ridebanen

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!

Med satspuljen opprioriterer vi den forebyggende og tværfaglige
indsats, så vi hurtigere opdager svigt og mistrivsel. Vi stiller
skærpede krav til kommunerne, så alle underretninger fremover
skal vurderes indenfor 24 timer. Men vi skal også blive bedre til at
tilbyde den rigtige hjælp i den konkrete situation. Det betyder, at
barnet i langt højere grad end tidligere skal inddrages i sin egen
sag. Dermed styrker vi børnenes rettigheder og sender en klar
besked til kommunerne om, at barnets bedste skal være i centrum
for indsatsen. Et faktum der understreges af, at børn, der har været
udsat for svigt af kommunen, skal have hjælp til at søge erstatning.
Kvaliteten af de sociale tilbud er helt afgørende for de børn, der bor
her, efter de er fjernet fra hjemmet. Derfor har regeringen og alle
folketingets partier indgået en bred aftale, der skal styrke kvaliteten
i tilbuddene til udsatte børn. Med aftalen flyttes tilsynet fra alle
landets kommuner til fem tilsynsenheder for at sikre et mere
professionelt tilsyn. Herudover stiller vi krav om, at de sociale tilbud
skal dokumentere deres resultater, ligesom der vil blive oprettet en
whistleblower-funktion i hvert af de fem socialtilsyn. Her kan
borgere, pårørende og medarbejdere henvende sig, hvis de har
mistanke om at et tilbud ikke lever op til de nye krav.
Med satspuljeaftalen og den brede aftale om et nyt socialtilsyn har
vi taget et stort skridt for at sikre bedre hjælp og støtte til udsatte
børn.

