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I en storstilet annoncekampagne påstår Socialdemokraterne, at ”krisen skyldes Løkkes smøleri 

- ikke efterlønnen”. Dette ser jeg som en kraftig forvrængning af sandheden. Hvis man har 

svært ved at kritisere en modstander, kan man altid skyde ham/hende nogle holdninger i 

skoene og så kritisere ham/hende for dem i stedet.  

 

Krisen skyldes naturligvis ikke efterlønnen, som S annoncen antyder. Lad os holde os til fakta. 

Krisen er global og begyndte i den amerikanske bolig- og finanssektor. Den medførte en hurtig 

global opbremsning og et kraftigt fald i international handel og investeringer, som også ramte 

Danmark.  

 

I den situation skulle den danske regering presse lidt på speederen for at holde dansk økonomi 

i gang, uden at bringe den økonomiske balance i fare. Det lykkedes efter min mening ganske 

godt. Nu hvor vi er kommet over bakken, er det tid at lette på speederen igen. 

 

Når man bliver ramt af kriser er orden og balance i den hjemlige økonomi forudsætningen for 

varig velstand og velfærd samt styrke udadtil. Det havde vi heldigvis takket være regeringens 

fornuftige politik. Der var i rette tid blevet betalt af på den offentlige gæld. Det var godt, at 

regeringen i de gode år stod fast og ikke fulgte S og SF’s evindelige opfordringer til at øge det 

offentlige forbrug. 

 

Da krisen ramte lykkes det gennem en hurtig og målrettet indsats fra regeringens side at 

begrænse arbejdsløsheden, bl.a. gennem bankpakkerne, frigivelsen af SP opsparingen og 

renoveringspuljen. Som resultat af denne rigtige satsning har Danmark nu en ledighed, som er 

væsentligt lavere end i de fleste andre europæiske lande.  

 

Nu står det danske samfund så ved en skillevej. Enten må vi skære på kernevelfærden som 

sygehuse, skoler og støtte til de svageste, eller vi må prioritere vores ressourcer. Og her 

støtter jeg forslaget om en gradvis afskaffelse af efterlønnen, som vil løse to udfordringer. Vi 

får flere hænder på arbejdsmarkedet, hvilket sikrer vækst og velstand, og vi bidrager til sunde 

offentlige finanser.  

 

S og SF foreslår på den korte bane øgede skatter og øgede offentlige udgifter, som vil forøge 

gælden. Dette vil forringe konkurrenceevnen og dermed virksomhedernes muligheder for at 

skabe ny vækst og beskæftigelse, som er fundamentet for velfærd. Og på lidt længere sigt står 

S og SF også uden konkrete svar på, hvordan vi sikrer den varige velfærd, når regningen så 

skal betales.  
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