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Velfærdsfix for lånte penge 
  
Efter debatspalterne at dømme er vi allerede i fuld gang med den valgkamp, der kommer om et års tid. Ivrige 
debattører fra Rød Stue har travlt med at rakke ned på regeringen og fremhæve egne fortræffeligheder. Det 
er der egentligt ikke noget underligt eller nyt i. Det nye er derimod, at Socialdemokratiet og Socialistisk 
Folkeparti forsøger at pådutte befolkningen en hokus-pokus-politik, der lader fuldstændig hånt om begrebet 
økonomisk ansvarlighed. Ikke alene lader S/SF som om, at den globale finanskrise er gået totalt upåagtet 
hen over Danmark. Og at vi fortsat kan øge de offentlige udgifter, som om intet er hændt. Når de røde partier 
lover guld og grønne skove samt flere penge til kommunerne, så er der kun to muligheder. Enten vil de gå 
efter store offentlige underskud og en låneoptagelse, der leder tanken hen på græske tilstande. Eller også vil 
de hæve skatterne igen til skade for danskerne virkelyst og initiativ - og til skade for Danmarks 
konkurrenceevne og jobskabelse. Mage til kortsigtet politik skal man lede længe efter. Desuden står det 
klart, at Helles og Villys højtprofilerede 12-minutters plan ligger totalt i ruiner. Planen er skudt i sønder og 
sammen af både fagbevægelsen og arbejdsgiverne som varm luft i pæn indpakning. Kort sagt: Et velfærdsfix 
for lånte penge.  
    Venstre og regeringens dagsorden er at være garant for sunde offentlige finanser i de kommende år. 
Budgetterne skal holdes og vi skal sikre mere effekt for de mange skattekroner, der vitterligt er til rådighed i 
det offentlige. Det kræver nytænkning og opgør med indgroede vaner. Desuden vil vi forstærke fokus på, 
hvor pengene til vores velfærd egentlig kommer fra. Vi vil styrke væksten i den private sektor som grundlag 
grundlag for varig velfærd. Skabelse af nye jobs i de private virksomheder er gær, der får samfundskagen til 
at vokse - til gavn for alle i samfundet. Ikke mindst for de svage grupper, der er afhængige af en god offentlig 
service og et socialt sikkerhedsnet. Afslutningsvis vil jeg konstatere, at en glubende appetit på ministerbiler 
tilsyneladende er det eneste, som binder S/SF sammen med De Radikale. Deres politik stritter nemlig i vidt 
forskellige retninger. Det er som at købe katten i sækken. Men mon ikke vælgerne finder ud af det før valget i 
efteråret 2011....  
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