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For lidt og for sent
Vi har nu haft to folketingsår med Helle Thorning Schmidt ved roret. Desværre må det konstateres, at det
har været to triste år. Dansk økonomi er skrumpet og regeringens økonomiske plan frem mod 2020 ligger
reelt i ruiner. Den danske beskæftigelse er faldet. Ikke mindst på grund af regeringens slingrekurs sammen
med Enhedslisten, der har betydet flere byrder til de danske virksomheder. Herunder er skatter og afgifter
blevet forhøjet med mere end 5 mia. kr. Den slags er gift for danske arbejdspladser. Det kan dårligere
betale sig at arbejde, efter at regeringen har fjernet kontanthjælpsloftet. Mange kontanthjælpsmodtagere
skal nu tjene næsten 30.000 kr. om måneden før det kan betale sig at arbejde. Det betyder, at det for
57.000 ledige ikke kan svare sig at tage et arbejde. Antallet af asylansøgere er eksploderet og er nu på det
højeste niveau i 10 år. Årsagen er ikke borgerkrigen i Syrien, men derimod regeringens fjernelse af
starthjælpen og lempelsen af reglerne for asylansøgeres mulighed for at bo og arbejde uden for
asylcentrene. Rygterne om den lempede danske udlændingepolitik spredes hurtigt ude i verden. For vort
vigtige landbrugserhverv er der skabt kaos omkring vandplaner og randzoner. Dertil kommer regeringens
mange alvorlige løftebrud. Senest har regeringen på forsvarsområdet lavet ”Rød Front” med Enhedslisten
og dermed brudt med mange års god og vigtig tradition for brede forsvarsaftaler. Og sådan kunne jeg
desværre fortsætte. Nuvel, ret skal være ret. Regeringen har på en række områder lyttet til Venstre.
Problemet er bare, at regeringen har lyttet for lidt - og for sent. Jeg vil her ved folketingsårets afslutning
udtrykke det lønlige håb, at regeringen lytter mere til Venstre i resten af tiden frem mod næste
folketingsvalg. Desværre tyder meget på, at det er Enhedslisten, der for alvor kommer til at svinge
taktstokken i de kommende måneder.
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