mandag 27. maj 2013

KICKET ER HELT VÆK
- Den såkaldte kickstart var kun et salgstrick, som regeringen selv har forladt i sin politik og det
understreges nu af den økonomiske redegørelse der blev fremlagt i dag.
Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i en kommentar.
- Det er jo ikke sært vi ikke ser nogen fremgang i beskæftigelsen når regeringen bevidst fører en politik der
dæmper aktiviteten. Altså præcis den politik man har fået dikteret fra EU og præcis den modsatte af den
man gik til valg på. Man synes med andre ord, det er vigtigere at tilpasse sig euroen, som vælgerne har sagt
nej til, end at indfri det man har lovet sine egne vælgere.
Margrethe Vestager giver indtryk af at Danmark ikke kan gøre noget selv, men at vi blot følger strømmen,
hvilket efter Retsforbundets opfattelse ikke giver nogen mening:
- Men Vestager! Det er kun døde fisk der flyder med strømmen – og netop regeringens oprindelige ide om
en kickstart var jo udtryk for at vi i Danmark kan og skal gøre noget selv.
Forudsætningen er dog at Danmark vender rundt i forhold til EU og frigør os for de bindinger vi har pålagt
os selv i forhold til eurolandenes økonomiske pagter, siger Retsforbundets politiske ordfører.
Regeringen fortsætter en politik, som igen vil give udbytte af at investere passivt i jord og
ejendomsspekulation fremfor i aktive investeringer. Det giver ingen aktivitet i samfundet men i stedet
mindre social balance, som man yderligere forværrer når man laver sine såkaldte reformer af
overførselsesindkomster til private, mens man nægter man at lave reformer i de konkurrenceforvridende
overførelsesindkomster der sendes til erhvervsliv og særinteresser som fx folketingets partier.
Vi har brug for en retfærdig skaffereform, som vil flytte skat fra arbejde over på skat på jord og ressourcer.
En reform med en klækkelig forøgelse af bundfradraget og en nedsættelse af momsen på basisvarer kan
give social balance og bæredygtig fremgang for dansk økonomi. Men det får vi end ikke en antydning af,
fastslår 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

