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Rødt fatamorgana
Et fatamorgana er en luftspejling i ørkenen, hvor lokkende oaser med vand, palmer og andre skønne
ting tegner sig i horisonten. Desværre forsvinder herlighederne som dug for solen når man kommer tættere
på. På præcis samme måde er det med "Fair Løsning", som er Socialdemokraternes og Socialistisk
Folkepartis luftige plan for håndtering af Danmarks økonomiske udfordring i kølvandet på det globale
finanskrise. Det er et fatamorgana når Helle og Villy vil have danskerne til at hoppe på mirakelkuren om 12
minutters ekstra arbejde om dagen. Stort set alle er enige om, at det overhovedet ikke lukker hullet i
statsfinanserne. Forslaget er totalt ude af trit med virkelighedens verden ude på arbejdspladserne. Selv
vennerne i fagbevægelsen trækker nu kraftigt i land og bebuder, at arbejdsgiverne skal betale en større den
af de 15 milliarder kroner, som LO ellers har forpligtet sig på at finde for S og SF i trepartsforhandlinger. At
vælte nye regninger over på erhvervslivet, der i forvejen kæmper med høje omkostninger i den globale
konkurrence, er absolut ikke noget der giver øget beskæftigelse og velfærd. Den slags koster derimod
tusindvis af jobs landet over. Med denne nye melding og trækken i land fra fagbevægelsen står det for alvor
klart, at Fair Løsning planen er og bliver et rødt fatamorgana, der hører hjemme i fantasiens verden. En
luftspejling, der alene tjener til det formål at tækkes vælgerne forud for valget i 2011. Men den limpind
hopper danskerne ikke på. De ønsker sig dybest set en ansvarlig økonomisk politik, selvom det medfører en
opbremsning i de høje offentlige udgifter. Jeg er rigtig glad for, at Folketinget inden sommerferien har
vedtaget regeringens genopretningspakke, der vil sikre at vi betaler regningen på en solidarisk måde og
skaber et godt grundlag for fornyet vækst og varig velfærd i Danmark.
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