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Kejserens nye klæder
Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti luner sig lige nu med pæne meningsmålinger. Deres glæde er
forståelig og den skal være dem vel undt. Man må dog trække lidt på smilebåndet når bl.a. Ole Sohn
(SF) prøver at forklare målingerne med, at danskerne klart foretrækker Rød Bloks økonomiske politik. For
der er jo ingen politik. Den højtbesungne plan "Fair Løsning" og de 12 minutter er for længst skudt i sænk af
fagbevægelsen og alle førende økonomer. Og de trofaste væbne i Det Radikale Venstre vil en helt anden
vej, der minder mest om regeringens. Den røde plan efterlader et gigantisk hul i statskassen frem mod 2020
- med højere skatter og højere rente til følge. Det bliver dyrt for danskerne, herunder ikke mindst boligejerne
og bilisterne. Men også for de private virksomheder, som vi alle skal leve af. Jeg glæder mig over, at den
gældende meningsmåling er valgresultatet senere på året. Her er der grund til optimisme. Inden valget vil
det nemlig gå op for danskerne, at den røde plan mest af alt minder om eventyret, Kejserens nye klæder. Vi
mangler blot at komme til det sted, hvor en vaks lille knægt udbryder: Jamen, han har jo slet ikke noget på.
Jeg ser frem til, at pressens sendetid og spalter i de kommende måneder kan blive fyldt med noget mere
vigtigt end personsager, der hindrer enhver saglig debat om og fokus på, hvad der faktisk står på spil for
Danmark. Men den vakse lille dreng, han skal nok komme på banen, så de bedrageriske og forførende
skræddere kommer frem i lyset.

Hvor der er vilje,
er der vej
Med venlig hilsen

Kristian Pihl Lorentzen
Medlem af Folketinget (V)
Trafikordfører for Venstre

Christiansborg
DK-1240 København K.
Tlf.: +45 27 52 28 18
(kontor, mobil og sms)
E-mail: vkrlo@ft.dk
www.kplorentzen.dk

