
Brug for sikker kurs i 2014 
 

Her i juledagene kan vi læse om intern uenighed og rådvildhed i regeringen. Skal der i 

2014 satses endnu mere på at sikre danske arbejdspladser og fornyet vækst ved at lette 

på skatter og afgifter, der tynger konkurrenceevne og iværksættertrang? Eller skal der 

opkræves højere skatter og afgifter samt puttes endnu flere af borgernes penge i forvejen 

enorme offentlige sektor? Svaret burde være indlysende. Sådan er det åbenbart ikke for 

regeringen. Desværre vil store dele af regeringen fortsat helst lege med utopisterne i 

Enhedslisten frem for at lave flere reformer og brede forlig, der kan sikre danske jobs og 

varig velfærd. Statsministeren har godt nok bebudet, at der kommer flere vækstinitiativer i 

det nye år. Men meget tyder på, at det bliver ved snakken. I hvert fald har et trængt SF 

allerede sagt nej til at fjerne flere afgifter. Socialdemokraterne og De Radikale tøver, 

selvom erhvervslivet og fornuftige dele af fagbevægelsen trygler om færre omkostninger til 

virksomhederne. Det er nu, vi skal handle, så danske virksomheder – store som små - kan 

vinde terræn og komme styrket ud på den anden side af finanskrisen. Og det er nu, vi skal 

vælge nye veje til at få mere for hver eneste af de mange kroner på de offentlige 

budgetter, bl.a. gennem øget konkurrence og mere frihed under ansvar. Det handler 

grundlæggende om at sikre fundamentet for fremtidens velfærd – ikke mindst af hensyn til 

de svageste i samfundet. Men det kræver, at regeringen udstikker en sikker blå kurs frem 

for at tækkes de højrøde kammerater i Enhedslisten. Regeringen bør her ved nytårstide 

besinde sig på de kloge fyndord fra den fhv. britiske premierminister, Margaret Thatcher: 

"En socialist er en person, der til sidst løber tør for andre menneskers penge". Penge skal 

nemlig tjenes, før de kan bruges på velfærd. Det har socialister altid haft svært ved at 

indse. Godt nytår! 
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