FT-kandidat nr.: 3 – opstillet af Lolland, Næstved og Faxe
partiforeninger
Anne Valentina Berthelsen - Medlem af SF Næstved partiforening
Kontakt: anne.berthelsen@ft.dk eller +45 61 62 30 68
Alder: 26 år

Jeg hedder Anne Valentina Berthelsen, jeg er 26 år gammel og i øjeblikket valgt som
medlem af Folketinget og SF’s ordfører for transport, forsvar, EU og indfødsret. Jeg er
bosat i Sakskøbing på Lolland, hvor jeg også er vokset op, men meget af ugen har jeg min
daglige gang i København og på Christiansborg. Jeg genopstiller til Folketinget her i
Sjællands Storkreds, og jeg vil arbejde for grøn omstilling med arbejdspladser i, og for
bedre muligheder og udvikling, især i landdistrikter og yderområder, som mit politiske
hjerte er rundet af.
Det har været et mærkeligt år i politik, og en mærkelig tid for alle danskere siden,
coronakrisen indtraf. Jeg tror ikke, at der var en eneste af os, som havde forestillet sig, at
det første år med en ny, rød regering skulle forløbe sådan her. Og selvom Danmark har
klaret sig bedre end mange andre lande, som kæmper med COVID-19, har det for rigtig
mange mennesker medført store problemer. Der er mennesker, som har mistet deres job.
Mennesker som er blevet ensomme af isolation og begrænset kontakt med andre og
dagligdagen, som vi kender den. Mennesker som er bekymrede, både for fremtiden og for
deres nærmeste.
I sådan en tid skal vi passe på hinanden, og både jeg og alle andre SF’ere i byråd,
regionsråd og på Christiansborg gør alt, hvad vi kan for, at holde hånden under
sundhedsvæsenet, almindelige mennesker jobs og hverdag, og alle de sårbare, som
rammes af ensomhed, og som er særligt udsatte i denne situation. De her mennesker og
deres tryghed skal vi tænke ind i håndteringen af og løsninger på coronakrisen. Og vi skal
finde ud af, hvordan vi kan fortsætte med at lave politik og forandre alt det, som vi stadig
mangler samtidig med, at vi holder COVID-19 i skak.
Faktisk er det stadig de samme forandringer, der er behov for – det er bare blevet
tydeligere i kølvandet på coronakrisen.
•

Der er mere end nogensinde brug for et styrket og mere nærværende
sundhedsvæsen, som har ressourcer nok til COVID-19. Men der skal også være
ressourcer nok til alle de patienter, som skal behandles for noget andet uden, at de
føler sig utrygge og udsat for smittefare i et sundhedssystem, hvor fejl kan ske, fordi
personalet løber for stærkt.

•

Der er også stadig behov for grøn omstilling, så vi kan stoppe klimakrisen og give
naturen mere plads, til gavn for kloden og fremtidige generationer. Det er bare
blevet tydeligere end før, at grøn omstilling ikke kun kan blive dyrt, hvis ikke vi
handler hurtigt – den kan også blive roden til udvikling, nye jobs og
erhvervseventyr, som kan være med til at holde hjulene i gang i vores
lokalsamfund.

•

Og der er stadig behov for et stærkere velfærdssamfund med flere muligheder,
især uden for de store byer, så landdistrikter og yderområder ikke igen står med

den største regning på den anden side af coronakrisen, og så de mest sårbare
mennesker i vores samfund ikke bliver ladt i stikken.
Det skal vi sammen arbejde for i de kommende år, og det håber jeg, at jeg får lov at være
med til!

