onsdag 1. maj 2013

STATSMINISTERENS HIMMELFART
Vælgernes skuffelse over S og SFs himmelfart væk fra deres egen politik bør sætte gang i nogle overvejelser om man
magter magten.

Hvis statsminister Helle Thorning-Schmidt føler sig for tynget af regeringsansvaret og de mange opgaver,
som regeringen har, så burde hun måske overveje at gå af og lade andre overtage det ansvar, som hun
åbenbart finder meget tyngende.
Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i en 1. maj kommentar.
De mange mennesker, der samles i dag til 1. maj arrangementer – inkluderet S og SFs egne vælgere havde
en berettiget forventning om, at der ville komme andre boller på suppen efter regeringsskiftet. En anden
politisk vision eller bare en skygge af den.
Det har de ikke fået. Tværtimod er det blot en fortsættelse og stramning af den politik blå blok førte.
Vælgerne har reageret på S og SFs himmelfart væk fra deres egen politik og en række oversolgte reformer
som akutjobs og vækstpakke, som hverken giver jobs eller vækst af betydning.
Virkelige reformer vil f.eks. være, hvis regeringen f.eks. tog fat på en reel omfordeling med en bæredygtig
reform af skattepolitikken; væk fra skat på arbejde over til skat på jord og ressourcer.
Men denne socialt retfærdige reform ikke mindst til gavn for unge og for de indkomstmæssigt svage
grupper, har S og SF erklæret som tabu. På samme måde som de nægtede at tage ansvar for de ledige,
der ryger ud af dagpengesystemet.
Så der er ikke noget at sige til, at vælgerne vender regeringen ryggen, siger Poul Gerhard Kristiansen.
Poul Gerhard Kristiansen kan kontaktes for yderligere kommentarer på 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

