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Gæt en plan
Den røde opposition er meget sulten efter at overtage regeringsmagten. Gyldne løfter og lokkende
toner flyder i en lind strøm fra Helle og Villy. Desværre er det alt sammen luftsteg og
vindfrikadeller. Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti nægter nemlig at forholde sig de
økonomiske realiter i kølvandet på den globale finanskrise. Og de nægter at forholde sig til det
faktum, at der i fremtiden kun kommer 4 unge ind på arbejdsmarkedet, hver gang 5 trækker sig
tilbage. S/SF er lover til gengæld at hæve de offentlige udgifter og dele mange flere penge ud til et
kortsigtet velfærdsfix. Men det kan kun blive for lånte penge. Og ved at hæve skatterne. Helle og
Villy undgår dog behændigt at sige noget konkret om, hvor pengene skal komme fra. Åh jo, der er
mødet mellem Helle, Villy og Harald Børsting lige efter valget, hvor man vist nok vil finde 15 mia.
kr. ud af den økonomiske udfordring på 47 mia. – ja, reelt over 60 mia. kr. når man medregner
S/SF-løfterne fra de seneste uger. Viljen til nødvendige reformer for at sikre varig velfærd er
desværre ikke tilstede. Mage til ansvarsforflygtigelse og manglende realitetssans skal man lede
længe efter. Det er utroligt, at såkaldt ansvarlige partier er villige til at spille hasard med Danmarks
økonomi og velfærd på denne måde. Konklusion: Lad os starte en national gættekonkurrence om,
hvilken økonomisk politik S og SF vil føre efter valget. Det bliver ikke nem konkurrence – for der er
jo ingen plan for en økonomisk ansvarlig politik at finde hos rød stue.
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