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Kommentar:

SRSF og VK – regering: Kun få milliarders forskel?
Intro: Enhver forestilling kan skrinlægges om, at den " røde regering" fremover vil føre en anden
politik end VK. Er der en forskel, så kan den gøres op i ganske få milliarder.

1. FØR VALGET: ALTERNATIV POLITIK.
Før valget i 2011 gav S + SF indtryk af, at der ville blive ført en ganske anden politik, hvis de fik
magten.
S og SF gik til valg på vækstpolitik de næste 4 år, reduktion af ledigheden med 50 til 70.000, 20
mia. årligt i løft til velfærden, millionær - og bankskat, to lærere pr. klasse og loft over
klassekvotienten i folkeskolen, 10 minutters ventetid på skadestuer osv.?
Og S og SF tordnede – berettiget - mod VK´s "spare massakre" mod den offentlige sektor! Og
Thorning anklagede DF for " at trampe på de arbejdsløse og andre svage"!
Det må anerkendes, at S+ SF sammen med Enhedslisten fik reddet stumperne af "Fair løsning" på
finansloven for 2012.

2. EFTER VALGET: BORGERLIG POLITIK,
MEN: Siden har S + SF tilsluttet sig finanspagtens krav om stram økonomisk politik og besparelser.
Man har fremlagt en reform af førtidspension og fleksjob med den tunge ende nedad mod de
svageste.
Snart fremlægger SRSF en budgetlov, som binder kommunerne i en økonomisk spændetrøje og til
fortsatte velfærdsforringelser. Og man vil fremlægge en 2020 plan til erstatning for VK s, hvor
sparekravet i 2020 årligt vil være forhøjet fra VK s 47 mia. til op mod 67 mia.
Enhver forestilling kan dermed skrinlægges om, at den " røde regering" fremover vil føre en anden
politik end VK.
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Er der en forskel, så kan den gøres op i ganske få milliarder.
Ja med den nye 2020 plan og annonceringen af et "opgør med velfærden" tegner S + SF sig til ikke
blot at ville gennemføre de borgerliges politik, men pt. oveni købet at overhale dem højre om.

3. VÆLGERNE MELDER FRA.
S + SF kæmper lige nu for at sælge den blå politik til sine vælgere som den rigtige og nødvendige.
Med den konstante tilbagegang for begge partier siden valget er det hidtil ikke lykkedes særligt
godt.
Måske husker vælgerne for godt, hvad der blev sagt før valget.

4. BORGERLIGE PARTIER MEST TROVÆRDIGE TIL AT FØRE BORGERLIG POLITIK.
Efter valget vågnede de op til en ordentlig overraskelse: S og SF accepterede med
regeringsgrundlaget nu at føre borgerlig politik.
Men vælgerne synes tilsyneladende, at når det handler om besparelser og om at føre borgerlig
politik, så er de borgerlige mere troværdige end S.
Og det kan man vel ikke fortænke dem i.

5. ENDER DET GALT?
Dermed tegner alt sig til, at S + SF højredrejning kun vil føre til, at man afsnører sig endnu mere fra
eget bagland dvs. fører til yderligere tilbagegang.
Og med endnu mere svækkelse af regeringen, risikerer den at spille sig endnu mere i de borgerliges
hænder.
S + SF er på katatstrofekurs.

