Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
Folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre

Dyrt at være dansker
Det står efterhånden klart for de fleste, at de røde partier har haft mere end svært ved at indfri deres mange
valgløfter. Et af de røde løfter bliver dog indfriet: Det bliver langt dyrere at være dansker i de kommende år. Som
følge af regeringens aftale med Enhedslisten bliver der næste år opkrævet mere end 5 mia. kr. ekstra i skatter og
afgifter. De mange penge vil for en stor dels vedkommende blive opkrævet fra ganske almindelige familier, der i
forvejen har en stram økonomi som følge af de globale krise. Eksempelvis lægges der store nye afgifter på slik,
sodavand, øl, vin og tobak. Regeringens forsvarer sig med, at det styrker sundheden. Vel gør det ej. Det styrker
derimod den i forvejen omfattende grænsehandel, der efter nytår vil eksplodere med tab af danske arbejdspladser
og tab til statskassen til følge. Lige om hjørnet lurer også gigantiske afgifter på el og varme som følge af regeringens
urealistiske klimapolitik, hvor Danmarks åbenbart skal gå enegang i hele verden. Igen med tab af konkurrenceevne,
købekraft og arbejdspladser til følge. Dertil kommer ekstra kørselsafgifter på lastbilkørsel i omegnen af 1½ mia. kr.
om året. Også denne regning havner hos almindelige familier, idet afgifterne i sagens natur lægges på varernes pris.
Og erhvervslivet mister konkurrencekraft på grund af højere omkostninger til transport af gods. Igen tab af
arbejdspladser. Den bebudede betalingsmur ved København vil få samme triste effekt. Jo, det bliver dyrt at være
dansker. Det står nu lysende klart, at Helles og Villys flotte ord om et bredt politisk samarbejde er erstattet af rød
blokpolitik, hvor familierne og virksomhederne piskes med nye milliardafgifter for at pengene kan blive delt ud
sammen med Enhedslisten. Der er allerede lagt op til, at Enhedslisten skal have vetoret næste gang, der skal
forhandles finanslov for 2013. Det er en gåde, at de forholdsvis blå og liberalt indstillede radikale vælgere kan stå
model til en uansvarlig og kortsigtet økonomisk politik, der dikteres af den yderste venstrefløj. Jeg er overbevist om,
at de også ønsker reformer og ro på skatterne, så vi styrer Danmarks sikkert gennem krisen og sikrer grundlaget for
varig velfærd.
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