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Sænk skatten i bunden
For mange lavtlønnede danskere kan det stort set ikke betale sig at gå på arbejde. Den
økonomiske gevinst ved at gå fra dagpenge eller kontanthjælp til et arbejde er ofte
forsvindende lille. Til gengæld er der titusinder af østeuropæere, der står klar til at give den
en skalle og tjene penge i Danmark. Det kan man ikke fortænke dem i. For lavtlønnede
østeuropæere kan det for alvor betale sig at arbejde i Danmark, selvom de nøjes med
mindstelønnen. Og det forstærkes, hvis det på grund af regeringens passivitet ikke lykkes
at opsætte et værn mod, at de fra dag 1 kan modtage danske velfærdsydelser såsom
børnecheck. På denne baggrund er det nødvendigt, at vi får sænket skatten for de
lavestlønnede danskere i takt med, at vi skaffer råderum til det. Hvis skatten på lave
indtægter sænkes, kan det pludselig betale sig at tage et arbejde. Der skal være en
gulerod til alle dem, der står tidligt op om morgenen for at passe et arbejde. Men hvad så
med topskatten vil nogen spørge. Det er naturligvis også et mål, at det bedre skal kunne
betale sig at yde en ekstra indsats. Men vi er nødt til at prioritere. Derfor skal vi starte med
skattelettelser fra bunden, så mange flere danskere får en reel belønning for at tage et
arbejde. I længden kan vi ikke leve af, at østeuropæere tager de lavtlønnede danske job,
mens titusinder af danskere kommer på dagpenge eller bistand. Ikke mindst i forhold til de
alt for mange ledige unge har vi en gigantisk udfordring, der må og skal løses. Det skal
altid kunne betale sig at tage et arbejde her i landet.
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