Af Kristian Pihl Lorentzen, folketingsmedlem for Venstre

Det går godt i Danmark – nu skal vi have alle med
Det går rigtig godt i Danmark. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Langt de fleste danskere
mener, at det går godt i Danmark. Og de fleste mener, at det i dag går bedre end for bare
3-4 år siden. Med god grund.
For ser vi på tallene, kan vi tydeligt se, at der er optimisme i Danmark. Ledigheden er lav.
Der er vækst, og der skabes måned for måned nye arbejdspladser. Det går så godt, at vi
tidligere i år slog rekord i beskæftigelsen, og det betyder, at der aldrig før har været så
mange med et arbejde i Danmark, som tilfældet er i dag.
Nu viser nye tal, at vi i september igen slog rekord i beskæftigelsen. Antallet af private job
steg med 3.000 alene fra august til september, og det betyder, at der siden folketingsvalget
i 2015 er skabt over 153.000 nye private arbejdspladser. Jeg kan næsten ikke få armene
ned. For det er ikke bare tal. Det er mennesker, der er kommet i arbejde. Det er mennesker,
som nu er en del af det arbejdende fællesskab – er en del af en arbejdsplads og forsørger
sig og sine.
Og så giver det os mulighed for at prioritere det store fællesskab – vores fælles velfærd bedre. Hver gang det lykkes en kontanthjælpsmodtager at skifte kontanthjælpen ud med et
arbejde til HK-mindsteløn, giver det en samlet gevinst på 200.000 kr. for det offentlige om
året. Dermed får vi bedre råd til at prioritere vores fælles velfærd – fx vores sundhedsvæsen
og vores ældrepleje.
Jeg kæmper for, at vi nu får alle med. Så dem, der kan arbejde, får mulighed for at blive en
del af det arbejdende fællesskab. Ikke mindst de alt for mange ledige unge på sidelinjen.
Målet er, at endnu flere danskere får del i arbejdsfællesskabet og de gode tider.

