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Varig velfærd er sikret
Det tjener regeringen og de fire partier, V, K, DF og R til ære, at de med den historiske aftale om en
tilbagetrækningsreform har taget et stort ansvar for at sikre varig velfærd i det danske samfund. I kølvandet
på den globale finanskrise er vi nødt til at forholde os til betydeligt lavere indtægter på Danmarks
husholdningsbudget. Vi skal kunne betale vore regninger. Ganske som i en privat husholdning. Desuden er
vi nødt til at håndtere udfordringen med, at der i de kommende år kun kommer 4 unge ind på
arbejdsmarkedet, hver gang 5 ældre trækker sig tilbage. Det er nemlig en tikkende bombe under
økonomien og velfærden på længere sigt. Den aftalte højere pensionsalder og den afkortede
efterlønsordning er ikke lavet for at genere nogen. Derimod er der tale om rettidig omhu og en nødvendig
reform. Vi har simpelthen ikke længere råd til at sende raske borgere ud af arbejdsmarkedet, hvis vi skal
undgå evindelige nedskæringer i kernevelfærden hvert eneste år. De nedslidte tages der hånd om i form af
den aftalte seniorførtidspension. Aftalen vil i 2020 styrke økonomien med 18 mia. kr. samt øge
beskæftigelsen med 65.000 personer. Jeg glæder mig også over, at de, som har betalt efterlønsbidrag siden
1999, kan vælge at få hver eneste krone betalt tilbage – endda skattefrit. Så kan den enkelte fx vælge at
indsætte pengene ind på en pensionsopsparing eller bruge dem her og nu. Midt i glæden over aftalen vil
jeg udtrykke skuffelse over, at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti ikke ønsker at tage ansvar for
sikring af danskerne varige velfærd via en robust økonomi. Helle og Villy vil åbenbart hellere strø om sig
urealistiske løfter og ukonkrete svar på den økonomiske udfordring. Sørgeligt, men sandt.
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