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Rudekuverten i Danmarks postkasse
Socialdemokrater og folkesocialister er i disse dag på barrikaderne for at forsvare den økonomiske plan, der
forleden blev præsenteret af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal. S/SF-planen kaldes "Fair løsning",
men burde retteligen hedde "Fugle på taget". Det er dybt skuffende, at den røde opposition overhovedet ikke
forholder sig til den regning, der må og skal betales i kølvandet på den globale finanskrise - ganske som i
alle andre lande. I stedet vil S/SF bruge endnu flere penge på den offentlige sektor, selvom der i stedet er
behov for at styrke den private sektor, som ubestrideligt er grundlaget for vores velfærd - nu og i fremtiden.
Værst af alt er, at planen mangler finansiering på mindst 11 milliarder kroner fordi den skitserede
hokuspokus-løsning med 12 minutters ekstra arbejdstid for alle ikke giver penge i kassen i 2011-2013, hvor
hullet i statskassen skal lukkes. Virksomheder kan i sagens natur ikke forlænge arbejdstiden og udbetale
mere løn før der er ordrer i bogen. Men den slags detaljer ses der bort fra i Rød Stue. Billedligt talt svarer
Helles og Villys politik til, at man tager alle rudekuverter i postkassen og smider dem direkte i affaldsspanden
uden at betale regningerne. Det holder ikke i længden. Nu drejer det sig blot om det danske samfunds
regning efter finanskrisen, der skal betales som grundlag for fornyet jobskabelse, vækst og velfærd på den
anden side af krisen. Mon ikke at langt de fleste danskere ønsker, at vi forholder os ansvarligt til
rudekuverten i Danmarks postkasse, så vi ikke kommer på en farlig glidebane i retning af græske tilstande?
Regeringen fremlagde i sidste uge en konkret plan for, hvordan vi lukker hullet på 24 mia. kr. Det er ikke
nogen rar medicin. Men det er en nødvendig og ansvarlig medicin, der bringer Danmark flot ud på den
anden side af finanskrisen på en måde, hvor vi alle må spænde livremmen lidt ind i det næste par år. Lad os
løfte denne nødvendige opgave i flok i stedet for at stikke hovedet i busken som Helle og Villy desværre gør
det.
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