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Det har på alle måder været en varm sommer. Ikke nok med at varmegraderne har
været skyhøje, så har den politiske debat omkring integrationsområdet også nået nye
højder i medierne. Dette skyldtes ikke mindst Venstres udlændingeudspil som
integrationsordfører, Inger Støjberg, meget aggressivt fremførte medierne. Hendes
noget frembrusende facon fik dog sidenhen Venstre-toppen til at tage en smule
afstand fra visse af formuleringerne. Som Integrations– og udlændingeordfører har
jeg derfor også været en aktiv del af debatten henover sommeren, hvor jeg har
skullet forholde mig til Venstres uigennemtænkte udlændingeudspil.
Især Venstres tanker om at opdele folk udelukkende efter, hvilket land de kommer
fra, finder jeg på mange måder problematisk.
Jeg ved ikke om Støjberg og Venstre har været ramt af solstik eller på anden vis
taget skadet af de høje temperaturer denne sommer, når de i ramme alvor mener, at
en argentiner er nemmere at integrere end en brasilianer.

Denne sommer har jeg netop været på studietur til Brasilien med Udvalget for
Forskning og Innovation, hvor jeg på nærmeste hold oplevede, hvilken positiv
udvikling landet befinder sig i økonomisk. Dette understøttes også af, at Danmarks
eksport til Brasilien sidste år steg med hele 26 procent, hvor særligt danske energiog farmaceutvirksomheder nyder godt af handelsrelationerne. Derfor er det
simpelthen ikke økonomisk gavnligt for Danmark at kategorisere lande som Brasilien
til ikke at have en befolkning, der er integrationsegnet i et land som Danmark. Det er
et skidt signal at sende både diplomatisk og økonomisk.
Venstres liste over integrationsegnede lande virker derfor meget uigennemtænkt og
et desperat forsøg på at nærme sig Dansk Folkeparti på udlændingeområdet.

Hvis jeg skal se lidt frem mod det nye folketingsår, glæder jeg mig til at følge
finanslovforhandlingerne. Jeg har et håb om, at den bliver så bred som mulig, selvom
jeg godt kan mistænke Venstre for ikke at ville imødekomme regeringen på grund af
et muligt valg rundt om hjørnet.
Derudover bliver det spændende at komme i gang med det parlamentariske arbejde
igen, så vi kan lave det, vi egentlig er sat i verden for – nemlig at lovgive.
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Kort om dagpengesagen
En anden stor sag som har fyldt

været med til at opbygge gennem

mediebilledet denne sommer, er de

politiske resultater. Det skal vi blive ved

arbejdsløses ret til dagpenge. Jeg ved, at

mad at holde fast i. Men lad os nu ikke

mange socialdemokrater er utroligt

falde i fælden med at forsøge at

optaget af denne sag, og har en mening

overbyde Dansk Folkeparti på den ene

om den. Som Socialdemokrater har vi et

side eller Enhedslisten og SF på den

ansvar for at skabe tryghed omkring folks

anden. Dansk Folkepartis meldinger er

økonomi i hverdagen. Derfor skal der

ren taktik, og de vil som bekendt heller

naturligvis også være en sikkerhed for,

ikke stille ét eneste krav om dagpenge

at man kan modtage sociale ydelser, hvis

for at pege på Løkke som statsminister.

man bliver arbejdsløs. Det betegnes

Jeg er optaget af at hjælpe folk i

normalt som et socialt ”sikkerhedsnet”,

arbejde uanset om det så drejer om 5

der griber folk, inden de rammer bunden.

eller 5000. Derfor må det

Denne sikkerhed er om nogen skabt af

altoverskyggende mål være at skabe

vores parti, og er en grundpille i den

endnu flere arbejdspladser, end

velfærdstat, vi igennem mange år har

regeringen allerede har gjort.

Studieboliger - stadig en mangelvare i København
September er lig med studiestart på

Alle skal have råd til tag over hovedet

uddannelsesstederne i København.

Den store boligefterspørgsel i København

Desværre er det også lig med en årlig

har medført, at priserne er steget markant på

debat omkring manglende bolig til både

lejeboliger de senere år. Det nytter derfor

nye og igangværende studerende i

ikke noget at opføre nye flotte studieboliger,

København. I år startede mere end 23.000

der koster 5000-7000 pr. måned. Det rækker

nye studerende på forskellige

en SU på godt 5000 kr. altså ikke til.

uddannelsesinstitutioner i København. Det

Som socialdemokrat mener jeg, at et af

er faktisk et lille fald i forhold til sidste år,

grundprincipperne i vores samfund er den

men ikke desto mindre er de manglende

frie og lige adgang til uddannelse. Det har vi

studieboliger stadig et problem i

også på papiret, men når de studerende har

København. Uddannelse er noget af det

svært ved at finde et sted at bo under deres

mest værdifulde man kan give til unge

studietid uden at skulle optage studiegæld

mennesker. Derfor er jeg stolt af, at være

eller arbejde over 20 timer pr. uge, så kan

en del af en ”uddannelsesregering”. Men

jeg frygte, at det på sigt kan afskrække nogle

det nytter jo ikke noget, hvis

fra at tage deres drømmeuddannelse i

forudsætningerne ikke er på plads. Hvis

København. Det er hovedet, der skal afgøre

man konstant er bekymret for at kunne

om man kan tage sin drømmeuddannelse,

finde et sted at bo, eller råd til mælk på

og ikke hvor man kommer fra. Ellers risikerer

havregrynene om morgenen, så kan det

vi A- og B-hold i Danmark. Jeg har stor

være svært at have fokus på det vigtigste –

forståelse for de forældre, der vælger at

nemlig uddannelsen.

købe en bolig til deres børn under
studietiden. Men det er ikke alle, der har den
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mulighed.

Derfor skal det ikke være den eneste vej

Det er et fornuftigt skridt på vejen mod at

til boligmarkedet for de studerende i

sikre en tryggere boligtilværelse for de

København. Jeg mener, at alle skal have

studerende. Der er dog stadig en del

mulighed for at bo trygt og rart under

arbejde tilbage at gøre, hvis flere

studietiden, uden at bekymre sig om man

studerende skal kunne føle sig mere

har tag over hovedet den næste måned.

trygge ved boligmarkedet i København.

Det må altså ikke være forældrenes

Jeg har altid arbejdet for flere

pengepung eller friværdi, der afgør, om

studieboliger i København, og som

de studerende har mulighed for at skaffe

formand for by - og boligudvalget vil jeg

sig en bolig under uddannelse. Jeg er

aktivt fortsætte det arbejde.

glad for, at Københavns kommune i deres
boligpakke for 2015 sikrer 625 nye
ungdomsboliger og afsætter 16,3 mio.
kr. til at etablere permanente almene
ungdomsboliger på ældrehjemmet,
Sølund.

Fremtidens velfærd i Danmark
I øjeblikket forgår der en livlig debat om, hvordan vores velfærd i fremtiden skal finansieres. Hvis vores velfærdstat
skal udvikle sig, og kunne tage hånd om de mange opgaver indenfor ældreplejen, uddannelsessystemet,
sundhedsvæsnet osv., så er vi nødsaget til at investere i vores fælles offentlige sektor. Derfor har vi –
Socialdemokrater - også tilkendegivet, at vi ønsker et rum til at øge væksten med 0,6 % i den offentlige sektor frem
mod 2020. Det skal sikre tryghed og stabilitet i de næste mange år, hvad enten man er ung, gammel, enlig eller en
familie. Ligesom en normal virksomhed ikke kan udvikle forretningen uden investeringer, så kan den offentlige sektor
naturligvis heller ikke. Ved øgede investeringer i velfærden sikrer vi et trygt Danmark i fremtiden.
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Venstre vil nedskæringer
Det er efterhånden ingen

1.000 færre politibetjente og

Den borgernære velfærd opfatter

hemmelighed, at Venstre ønsker

sikkerhedsfolk til at passe på os - samt

jeg som det bærende element i et

en benhård nulvækst-strategi for

skabe tryghed på gader og stræder.

trygt og stabilt velfærdsamfund som

fremtidens velfærdssamfund. Men i Derudover bliver færre til at opklare den

det danske. Det har vi

stedet for at diskutere procenttal og grænseoverskridende kriminalitet, vi i

Socialdemokrater brugt mange år

milliardbeløb må det interessante

stigende grad oplever med

på at opbygge gennem politisk

være, hvad forskellen mellem

hjemmerøverier og tricktyve rundt om

prioritering og vedholdenhed. Det

nulvækst og investeringer reelt

landet og særligt i København.

må Venstre ikke komme at

kommer til at betyde for vores

7.000 færre sygeplejersker og andet

ødelægge. Vi ønsker fortsat at

fælles velfærd i fremtiden. Venstre

sundhedspersonale til at tage sig af de

passe på det Danmark, som vi

bruger ordet nulvækst som et

syge og svage på hospitalerne.

kender og holder af.

smart ord for de nedskæringer, de i 9.000 færre ansatte til at tage sig af det
realiteten vil lave, når de kommer

stigende antal ældre som vi kommer til

til magten med Dansk Folkeparti.

at skulle tage os godt af de næste

Det kommer til at betyde

mange år, da vi er stærkt udfordret på

massefyringer, og den borgernære

demografien.

velfærd vil blive markant forringet.

Disse ting mener jeg er vigtige at få

Helt konkret kommer det til at

med i debatten, så den ikke kun består

betyde:

af mudderkast med virkelighedsfjerne
tal.

Vil du arbejde for 40 kr. i timen?
Igennem en længere

beslutningsforslag, der ville begrænse

Det vil samtidig betyde et pres på

historiefortælling beskrives det,

fagbevægelsens konfliktret og åbne for

danske lønninger. Og så vil det

hvordan alting var bedre under den

lønninger på helt ned til 30 kroner i

også betyde, at udlændinge

tidligere regering. Den interessante

timen. Det er nok forklaringen på, at

kommer og overtager de jobs,

historie er snarere Venstres kamp

Venstre stort set intet gjorde for at

som danskerne ellers kunne

for lavere løn i Danmark. Tidligere

bekæmpe social dumping, da det havde

have taget. Vi har set, hvordan

finansminister, Claus Hjort

magten og siden har stemt imod så godt

Venstre var meget optaget af den

Frederiksen, lancerede i 2012 en

som alt, hvad regeringen har gjort. Nu

debat og hørt dets fremtidige

storstilet plan om at få lønnen ned

åbnes der så for, at næsten en halv

støtteparti DF klart melde ud: »Vi

på tysk niveau, hvor de generelle

milliard mennesker kan bo og arbejde i

har brug for danske

lønomkostninger på daværende

Danmark - bare de kan tjene 18.000

arbejdspladser til danske

tidspunkt var 63 kroner lavere i

kroner om måneden. Det vil føre til øget

arbejdsløse«. Vil Dansk

timen. I december 2013 sagde han

social dumping. Det betyder jo, at

Folkeparti virkelig lægge

direkte, at 40 kroner i timen var

mennesker kan komme hertil på en

mandater til så stor en lempelse

okay. Sammen med Dansk

absolut minimumsløn og på den

af den danske udlændingepolitik,

Folkeparti lancerede Venstre

baggrund få ophold i Danmark.

som Venstre lægger op til?

desuden et opsigtsvækkende
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blive boende som lejere og bytte
Vil de lægge stemmer til, at

arbejdsmarked. Social dumping

danske arbejdspladser netop vil

er et stort problem, som skal

gå til udlændinge, der arbejder til

tages yderst alvorligt, hvis vi

minimumsløn? Jeg mangler svar

stadig vil have et retfærdigt

på disse problematikker.

arbejdsmarked i fremtiden.

Jeg mener, at der ikke skal

deres høje andelsafgift på 1012.000 kroner månedligt ud med
en leje på sandsynligvis det
halve. Andelsindskuddet er tabt
for beboerne, men det bliver
lettere for beboerne at få

herske tvivl om, at Vores

økonomien til at hænge

arbejdsmarked trues af social

sammen med den nu halverede

dumping. Det er forfærdeligt og

husleje. Konkursen betyder, at

urimeligt for de mennesker, det

en række andre forgældede

går udover.

andelsboligforeninger også nu
har mulighed for at slippe af

Vi starter med at kigge

med deres store gæld til

indad

En sejr for lejerne

Regeringen stopper underbetalt

Jeg er utroligt glad for, at en

udenlandsk arbejdskraft i det offentlige

årelang strid med Danske Bank

for at vise vejen frem.

har fundet sin afslutning for den

Vi stiller et klart krav om, at

økonomisk trængte

statslige myndigheder skal bruge

andelsboligforening, Bangs-

arbejdsklausuler ved alle

bohus på Frederiksberg.

offentlige udbud af bygge- og

Foreningen har fået rettens ord

anlægsprojekter. Heri skal det

for, at den må gå konkurs. Den

klart fremgå, at man ikke må

positive nyhed består i, at

benytte sig af underbetalt,

foreningen ikke længere ikke

udenlandsk arbejdskraft.

hænger på en gæld på 170

Derudover vil regeringen forpligte

millioner kroner til Danske

kommunerne på en politisk

Bank, der nu formentlig vil

bindende aftale om, at de også

sælge ejendommen hænger på

skal bruge flere arbejdsklausuler.

en gæld på 170 millioner kroner

På den måde sikrer vi, at den

til Danske Bank, der nu

danske stat ikke er med til at

formentlig vil sælge

undergrave det danske

ejendommen. De tidligere

bankerne, som primært skyldes
de urimelige høje renter,
bankerne pålægger
andelsforeningerne. Sagen
viser, at det med succes, kan
betale sig at tage kampen op
mod bankerne.

andelshavere vil dog kunne

Skolereformens start
Som afsluttende bemærkning skal den nye skolereform også have et par ord med på vejen.
I august vendte både lærer og elever tilbage fra sommerferie. For specielt lærerne var det måske med lidt flere sommerfugle
i maven end normalt. Den nye skolereform skal nu stå sin prøve blandt lærer og elever. Meget er blevet sagt og ment
omkring reformens indhold, men nu gælder det om at se frem og give lærerne arbejdsro, så vores børn kan modtage en
undervisning i verdensklasse. Jeg har stor tiltro til, at lærerne kan løfte den opgave. Som hjælp til at give undersivningen et
løft, indeholder skolereformen blandt andet en række sociale initiativer, som jeg er særligt glad for indgår:
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Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivillig for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om
eftermiddagen i ydertimerne. Det skal være med til at hjælpe de svage elever fra mindre ressourcestærke familier, der har
problemer med at få lavet lektierne derhjemme.
Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen. Det skal blandt andet bevirke, at de elever
der har vanskeligt ved at sidde stille og modtage læring, i højere grad får mulighed for at få luft til hjernen, så indlæringen
styrkes hos den enkelte. Derudover skal det være med til at forebygge livsstilssygdomme som eksempelvis fedme, der både
kan føre til lavt selvværd i den resterende skoletid - samt være skadeligt for helbredet på længere sigt.
Vi har et fælles ansvar for en mangfoldig folkeskole, hvor alle skal føle, at der bliver taget hånd om dem uanset social
baggrund eller faglig formåen. Jeg tror, det er sådan, vi skabe en velfungerende folkeskole i fællesskab.

Mød Mig:
I løbet af efteråret har du mulighed for at møde mig følgende steder:
d. 4. oktober: På Tingstedet i Valby, hvor du kan komme og tale politik mellem kl 11-12
d. 9. oktober: Tag en ven eller veninde med og kom til Politik med Poetry slam: Ung i København – hvordan sikrer vi
praktikplader, studieboliger og gode uddannelser til de unge, der kommer til København, Hvor: Valby Kulturhus kl 19-22,
Toftegårds Plads i Valby
d. 10. oktober: Kulturnatten i Købehavn: på Christiansborg mellem kl 20-23. mellem kl 20-21 har du mulighed for at komme på
politisk speed-dating med mig og mine kolleger. Det foregår på 1. sal på Christiansborg i Biblioteket. Mellem kl 21-23 er jeg i
Socialdemokraternes lokale i Fællessalen i stuen.
d. 1. november: På Tingstedet i Valby, hvor du kan komme og tale politik mellem kl 11-12
d.14. november: Valgkampen er i gang og jeg vil starte min valgkamp med en efterårs valgfest. Tag dine venner og familie
med og Kom og deltag fra kl 17- 24 og hyg dig i skønne lokaler hos Dare2Mansion, Vermundsgade 13-15, Kbh Ø. De første 50
får en gratis øl/glas vin/sodavand. Overskuddet går til min valgkamp.
d. 17. november: Spaghetti, film og familieliv: Skal vi have billigere institutioner, længere åbningstider? Hvordan indretter vi et
arbejdsmarked, så der er plads til et familieliv. Deltag i debatten, hvor jeg er ordstyrer og giv din mening til kende. Tag dine
børn med. Vi byder på spaghetti med kødsovs så du slipper for at lave mad selv den dag. Efter middagen er der debat for de
voksne og film for børnene. Fra kl 18-21 i Valby Kino, Gl. Jernbanevej 36-40 i Valby.
d. 6. december: På Tingstedet i Valby, hvor du kan komme og tale politik mellem kl 11-12

Husk jeg kommer altid meget gerne ud og fortæller om mit liv på Christiansborg og taler politik på din
arbejdsplads eller uddannelse.
Har du lyst til at kontakte mig, er du altid velkommen på enten mail .Mette.reissmann@ft.dk eller følg mig på facebook:
https://www.facebook.com/mettereissmann eller twitter: @mettereissmann
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