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Reformer eller rødt kabinet
Statsminister Lars Løkke Rasmussen gav bolden op til afgørende politisk år med en slagkraftig nytårstale,
hvori han klart og ærligt redegjorde for de store økonomiske udfordringer, det danske samfund står over for.
Danmark er et godt og velfungerende samfund. Sådan skal det også være om 10 og 20 år. Men kræver
politisk vilje og mod til gennemføre reformer. I dag er kun halvdelen af danskerne i arbejde. I de kommende
år vil der kun være 4 unge til at tage over, hver gang 5 ældre forlader arbejdsmarkedet. Man skal ikke være
professor i matematik for at indse, at disse kendsgerninger kalder på politisk handling. Efterlønnen koster
hvert år 16 mia. skattekroner. Det svarer til udgifterne til 240.000 folkeskoleelever eller 40.000 plejeboliger.
Hvert år. Jeg mener ikke, at samfundet i fremtiden har råd til at bruge knappe ressourcer til at betale raske
danskere for at holde op med at arbejde. Men er man syg eller nedslidt, skal man under ingen
omstændigheder lades i stikken. Jeg vælger varig velfærd frem for dyr efterløn.
Det er meget trist, at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti helt undlader at forholde sig til disse
økonomiske realiteter. Deres vilje er deponeret hos de fagforeningsbosser, der til gengæld har lovet de røde
partier astronomiske beløb til støtte for den kommende valgkamp. Ja, det er allerede i fuld gang med daglige
helsides annoncer i dagbladene med tilsværtning af regeringen. Senest har S-toppen gentaget, at der ikke
bliver ændret et komma ved efterlønnen, hvis rød blok vinder magten efter valget. I stedet satser Helle og
Villy på en rød valgsejr med luftige og ukonkrete planer for de økonomiske politik. Målet er ministertaburetter
for enhver pris. Derfor kommer der ingen konkrete bud på løsninger. Midt i denne politiske uansvarlighed må
man undre sig dybt over "Det radikale paradoks". R har svoret Helle og Villy evig troskab mod at få
ministerposter. Samtidig går R til valg på afskaffelse af efterlønnen som et ufravigeligt krav. Det hænger jo
ikke sammen. Hvorfor i alverden holder Vestager så krampagtigt fast i Rød Blok når S/SF kun har arrogante
kommentarer tilovers for de radikale krav? For en ting er tindrende klart: Valget står mellem nødvendige
reformer eller et rødt kabinet.
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