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Reformer sikrer varig velfærd
Her ved nytårstide er fronterne trukket skarpt op i dansk politik. Glædeligvis tegner der sig nu to klare
alternativer når danskerne skal i stemmeboksene i 2011.
Den røde vej, der banes af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre med støtte
fra Enhedslisten, er asfalteret med gyldne løfter om kortsigtede velfærdsfix for lånte penge. Den offentlige
sektor vil fortsat vokse med deraf følgende øget skattetryk, der kvæler foretagsomhed og initiativ overalt i
vort samfund. En uansvarlig økonomisk politik, hvor vi saver den gren over, vi selv sidder på, nemlig
konkurrenceevnen og produktionen i de private virksomheder. Vi kan ikke leve af at dænge virksomhederne
til med ekstra omkostninger, så danske varer bliver usælgelige i udlandet.
Den blå vej, der banes af Venstre og De Konservative med støtte fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, er
asfalteret med genopretning af dansk økonomi efter den globale finanskrise samt reformer, der skal sikre
fornyet vækst i den private sektor som grundlag for varig velfærd baseret på en stærk økonomi. Den
offentlige sektor skal effektiviseres og moderniseres til gavn for borgerne og de offentligt ansatte. Herunder
skal et opgør med vanetænkning, overdreven kontrol og stive systemer føre til højere produktivitet og mere
effekt for de ufatteligt mange kroner, der allerede findes på de offentlige budgetter. Endelig skal vi have
modet til at reformere bl.a. folkeskolen, førtidspension og efterlønnen, så vi frigør ny energi og nye
ressourcer i det danske samfund. Til gavn for vores velfærd.
Valget i 2011 er klart: Den røde vej med gældsætning, kortsigtet velfærdsfix og højere skatter. Eller den blå
vej med genopretning af økonomien, reformer og varig velfærd. Godt nytår!
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