Mette Reissmann
Jeg ønsker alle en
glædelig jul og et godt
nytår!
De bedste julehilsner fra
Mette Reissmann (MF)
udlændinge – og
integrationsordfører
samt formand for by‐ og
boligudvalget

En Julehilsen fra mig

Så blev det endelig jul, og jeg sender derfor et julenyhedsbrev
ud til mine socialdemokratiske venner i København. Den
seneste tid har været særdeles begivenhedsrig for os
socialdemokrater. Vi har, som de fleste nok ved, indgået en rød
finanslov, som indeholder en lang række markante
socialdemokratiske aftryk. Vi styrker vores fælles
velfærdssamfund ved bl.a. at sikre:


Flere penge til sundhed, fødeafdelinger, færre patienter
på gangene



Flere pædagoger, mere hjemmehjælp



Forsørgelse til udfaldstruede dagpengemodtagere

Disse ting kan ikke lade sig gøre med Venstre og Dansk
Folkeparti ved magten, fordi de vil have nulvækst i den
offentlige sektor. Netop derfor er jeg også ekstra glad for, at vi
fik en rød finanslov i år, som sender et stærkt signal om
sammenhold i den røde blok frem mod valget. Jeg kan selv
mærke, at jeg er ved at være klar til valgkamp i København. Det
håber jeg også, at I er. For uden jeres hjælp, så genvinder vi ikke
regeringsmagten. Jeg tror på, at vi kan lave et politisk
comeback, hvis vi står sammen som socialdemokrater. Det vil
være kæmpe stort, hvis det lader sig gøre. Jeg tror på det!
Jeg ønsker alle en god jul og læselyst med nyhedsbrevet.
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Taxa‐app´en Uber medfører social dumping.
Hvem vil ikke gerne have billigere taxaer? Det tror jeg, de fleste
vil. Med taxa‐app’en, Uber, kan private bilejere lege
taxachauffører ved at koble sig til app’en. Herved kan en
privatperson bestille en pirattaxa via app´en og blive hentet på et
aftalt sted. Umiddelbart et smart koncept, som er billigere end de
normale taxaer. Der er dog en række problemer forbundet med
konceptet, som jeg meget gerne vil påpege for at nuancere
debatten. Først og fremmest har taxabranchen kæmpet i mange
år for at blive mere gennemsigtig. Hertil hører, at branchen ikke
går på kompromis med sikkerhed, sort økonomi eller uddannelse
af chauffører. Derudover kan Uber være med til at fremme social
dumping ved, at chaufførerne ikke arbejder på ordnede forhold
og også har mulighed for at undgå skattebetaling, da indkomsten
selv skal opgives til skattemyndighederne. Privatpersoner kan
Uber er gjort ulovlig i byer som
Barcelona, Bruxelles og Berlin

derfor spekulere i at lease eller eje en håndfuld biler og så hente
billig udenlandsk arbejdskraft ind som chauffører. De har
hverken taxakort i forruden, sikkerhedsmæssig uddannelse og
kan lønnes sort. Dette er både en trussel for de hårdtarbejdende
taxachauffører og resten af transportbranchen. Vi gør vores, hos
socialdemokraterne, for at bekæmpe social dumping med øget
kontrol og økonomiske sanktioner. Vi skal have et fair og lige
arbejdsmarked med rimelige vilkår for alle.

.

Vi løfter de sociale boligområder på alle parametre
For et par uger siden indgik regeringen en boligaftale, som sikrer
et markant løft til de udsatte boligområder i både København og
resten af landet. Aftalen er omfattende, så jeg vil nøjes med at
opridse de 3 vigtigste punkter jeg, som formand for by ‐ og
boligudvalget, er ekstra glad for indgår:
Regeringen investerer massivt i renovering af nedslidte
boligområder. Vi ser alt for mange sociale boligområder, der er
utidssvarende med dårlig tilgængelighed, har ringe energistandard,
ligesom udearealer mange steder er nedslidte og ligger øde hen.
Regeringen forhøjer derfor renoveringsrammen med 2.200 mio. kr.
årligt. Der bliver således i alt 4.200 mio. kr. at renovere for i årene
2015 og 2016.

Praktikpladser skal oprettes i boligområderne ved, at der indgås flere
lokale

partnerskabsaftaler

entreprenører

om

mellem

etablering

af

boligorganisationer

yderligere

uddannelses-

og
og

praktikpladser. Det betyder, at flere unge kan gennemføre deres
uddannelse, således at der stadig uddannes kvalificeret arbejdskraft.
Arbejdsmarkedets parter bør inddrages i arbejdet.

Sidst men ikke mindst er jeg glad for, at aftalen indeholder lavere
husleje gennem optimering og gennemsigtighed. Dette skal ske ved at
effektivisere driften i den almene boligsektor for dermed at
understøtte lavere husleje for beboerne.

Der er derfor behov for

redskaber, der kan skabe yderligere gennemsigtighed og give
kommuner, boligorganisationer og beboere bedre rammer for at
foretage lokale prioriteringer af driften. Optimering af driften i
den almene sektor er en løbende proces, som en arbejdsgruppe vil
komme med forslag til, hvordan det effektiviseres.
Billige boliger er en mangelvare i København. Det skal vi kæmpe
for at få gjort noget ved, så København ikke bliver en rigmands‐
ghetto som andre storbyer rundt om i Europa. Vi har med denne
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taget et stort skridt.

Visse boligområder trænger til et
markant løft.

Kan det betale sig at arbejde?
Der har i den seneste tid været en hed politisk debat, om det kan
betale sig at arbejde i Danmark. Lad mig bare slå det fast, at for
langt de fleste danskere kan det betale sig at stå op om morgenen
og gå på arbejde. Jeg ved, at Venstre har turneret land og rige rundt
med, at det ikke kan betale sig at gå fra passiv forsørgelse til at tage
et arbejde. Det er simpelthen ikke rigtigt, og det ved Venstre også
godt.
En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser sort på
hvidt, at for en enlig kasseassistent eller ufaglært er der som
minimum en gevinst på 2.000 kr. pr. måned i forhold til en
kontanthjælpsmodtager. I nogle tilfælde vil der endda være en
forskel på helt op til 4.000 kr. pr måned. Disse beløb er sågar efter
skat.
Højrefløjen, med Venstre i spidsen, startede med at føre kampagne
for, at det ikke kan betale sig at arbejde for lavtlønnede i forhold til
at være på kontanthjælp. De har så nu fundet ud, at det måske
alligevel godt kan betale sig at arbejde. Så nu fører de kampgane
for, at 2.000 kr. ikke er et nævneværdigt beløb for en helt
almindelig dansker. Vi husker alle Lars Løkkes mere arrogante
udtagelse om, at 2.000 kr. jo bare var til et par nye sko og ikke
noget nævneværdigt beløb at modtage ekstra pr. måned.
Jeg vil gerne understrege, at 2.000 – 4000 kr. er et væsentligt
rådighedsbeløb for en kontanthjælpsmodtager. 2000 kr. svarer til
en forhøjelse på 36 % af det månedlige rådighedsbeløb for en
kontanthjælpsmodtager. Det kan på et år eksempelvis blive til 2
ugers ferie til Thailand. Det tror jeg mange gerne vil have råd til
uanset deres indkomstniveau. Det kan altså betale sig at arbejde i
Danmark.

Julehjælp til alle uanset etnicitet
For mange mennesker er julen glædernes tid. Det er dog også en
tid, hvor økonomien til gaver og mad bliver sat på en alvorlig
prøve for mange mindrebemidlede familier rundt om i landet.
Sidste år opstod der en diskussion om, at familier med muslimsk
baggrund, som ikke holdt ”rigtig” jul, ikke skulle have ret til
julehjælp. Bannerfører for den diskussion var naturligvis Dansk
Folkeparti. Jeg vil gerne understege, at julehjælpen skal være for
alle, der har behov for den. Det kan godt være, at de muslimske
familier ikke holder jul i traditionel forstand, men jeg ved, at
børnene i mange muslimske familier får gaver til jul. Også de
Samler ind for folkehjælp.dk til
fordel for børn og enlige forældre

fortjener at glæde sig i denne søde juletid. Julehjælpen handler
ikke om religion, men om afsavn. Og det er ikke mindst en
støtte til børn i udsatte familier. Som barn kan det være
smerteligt at være uden for klassekammeraternes snak om
gaver og hygge med familien i visheden om, at ens egen familie
ikke har råd til noget som helst. Det gælder uanset baggrund
eller forældrenes evne til at tage ansvar. For mig handler julen
ikke så meget om tro, som den handler om at samles i familien

Kontakt mig
Hvis du har ris, ros, idéer eller
kommentarer, er du mere
end velkommen til at
kontakte mig:
Tlf. nr.: 33 37 40 73
E‐mail:
mette.reissmann@ft.dk
Besøg min hjemmeside her.

Klik og find mig på
facebook!

og forhåbentlig opleve samvær, nærvær, hygge, glæde, ro og
fred. De følges også gerne op af god mad og gaver. Jeg mener,
at muslimske børn også skal have god mad og gaver ligesom
andre børn. Julen er for alle!

