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Tomme tønder buldrer mest 
  
Sådan lyder en gammel talemåde, der hentyder til det fænomen, at de mest frembrusende ofte er dem, der 
har mindst substans i deres ytringer. Talemåden rammer plet i forhold til rød bloks økonomiske politik, der 
hidtil har baseret sig på de famøse 12 minutter. Det buldrede lystigt, da Helle Thorning Schmidt og Villy 
Søvndal den 11. maj 2010 fremlagde en stor plan med det misvisende navn, "Fair løsning". Deres klare 
budskab var, at hvis vi alle blot arbejder en time mere om ugen, ja så er krisen stort set løst og der vil 
være råd til øgede offentlige udgifter. For at understrege budskabet blev der i dagene efter det store 
mediestunt brændt millioner af kroner af til en gigantisk landsdækkende annoncekampagne, der buldrede ud 
med de magiske 12 minutter. Og mange danskere blev givetvis glade for budskabet. Så behøver vi altså 
alligevel ikke at spænde livremmen ind alligevel, tænkte mange i kølvandet på den massive kampagne. Men 
ak, det var en stakket glæde. Hen over sommeren og efteråret blev det afdækket, at de 12 minutter var 
udtænkt i en teoretisk osteklokke - langt væk fra virkeligheden ude på arbejdspladserne. Regningen efter 
den globale finanskrise kan ikke betales med magiske minutter, der heller ikke sikrer det økonomiske 
grundlag for varig velfærd. En for en kom fagforeningslederne på banen med forsigtige meldinger om, at 
planen fra deres røde venner i S og SF nok ikke holder vand. For få dage siden gav LO så det endelig 
dødsstød til de 12 minutter. Efterfølgende har S-toppen haft særdeles travlt med at bortforklare hele den 
opreklamerede plan. Nu vil S lukke det økonomiske hul på 15 mia. kr. ved forhandling med fagforeningerne - 
efter folketingsvalget. Ikke et ord om, hvad der i grunden venter vælgerne. I skærende kontrast til denne 
luftige køb-katten-i-sækken-strategi står regeringens økonomiske plan, der er særdeles konkret og påviser 
en holdbar finansiering frem til 2020. Mon ikke mange ligesom jeg spontant kommer til at tænke på "Tomme 
tønder buldrer mest" når folkesocialister og socialdemokrater i de kommende måneder kommer med flere 
gyldne løfter til danskerne?    
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