VIS SOLIDARITET MED BEFOLKNINGEN
Danmark har brug for en politisk erkendelse og nytænkning, som vi desværre ikke hørte nogen spor af, konstaterer
Retsforbundet i denne kommentar til statsministerens nytårstale.
Den største nyhed og det mest visionære i statsminister Helle Thornings nytårstale i år, var at den blev holdt i
statsministeriet og ikke længere på Marienborg.
Det var en tale blottet for handlekraft og for virksomme ideer til hvordan regeringen vil takle krisen. Akutpakkens ynk
er kun det seneste løse skud og statsministeren forsøger at koge en nærende suppe på en sten.
Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i en kommentar.
Det klinger hult at høre statsministeren appellere til tryghed, optimisme og fællesskab. Hvis man påkalder fællesskab
og solidaritet hos os alle og ikke mindst hos dem, som er blevet ramt af den sejlivede finanskrise, så må politikerne
også vise solidaritet den anden vej.
Det skal politikerne gøre ved at føre en politik, som skaber job og en skattepolitik og økonomisk politik, som fordeler
de samfundsskabte og naturskabte værdier retfærdigt og stopper kursen mod den næste krise med bobler og
friværdifester for de få. Bankerne vil så heller ikke længere have disse oppustede værdier at spekulere i.
Alle skal med til festen og have deres del af de fælles værdier. Det kræver, at tabuet om boligbeskatning fjernes og at
regering og folketingsflertal tager fat på en virkelig omlægning af beskatningen fra arbejdsindkomst til jorden og
ressourcerne.
Gennemfør en statsgrundskyld, som kan give skattelettelser ved at hæve bundfradraget og nedsætte momsen på
basisfødevarer.
Og så skal en bæredygtig økonomisk politik i balance ledsages af et stop for den konstante undergravning af dansk
selvbestemmelse og vores euroundtagelse gennem europluspagt, finanspagt, bankunion og finansunion. Det skal kun
være starten på en frigørelse fra EU og følges op af at Danmark helt forlader ØMUen og EU.
Men det kræver en nødvendig erkendelse og nytænkning, som heller ikke denne gang hørtes hos statsministeren.
Retsforbundet er nødvendigt, siger Poul Gerhard Kristiansen.

Poul Gerhard Kristiansen kan kontaktes for yderligere kommentarerpå tlf 28 74 78 55 eller mail
poulgk@retsforbundet.dk

Fakta
Retsforbundet blev stiftet d. 21. oktober 1919 af tilhængere af den amerikanske økonom Henry George.
I begyndelsen var meningen, at vi ville skabe en fri, politisk forening og ikke et parti – deraf navnet.
Partiet har kollektiv ledelse, der består af 7 demokratisk valgte medlemmer.
Vi sad i folketinget i de fleste perioder fra 1924 til 1981.
Vi er stadig en del af Folkebevægelsen mod EU.
Besøg os på www.retsforbundet.dk eller på Facebook
Lyngbyvej 42, 2100 København Ø
Tlf. +45 51 20 44 63
Mail: info@retsforbundet.dk

