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Synspunkt

HELE KOM-

MUNEN: Det

er altid en

fornnjelse at
here Asger
Aamund, nar
han har noget pa hjerte,
saledes ogsa til erhvervs-
foreningens nytarskur 18.
januar.

Hans prognoser kan man
vaere enige i eller ej. Men
de kan altid vaere med til

at afveje ens egne. Men til
hans opdeling af de poli-
tiske partier vil jeg gerne
knytte et par kommenta-
rer.

Han delte partierne op i:
Vaekstpartierne Venstre,
Liberal Alliance, Det Ra-
dikale Venstre og Konser-
vative (og Nye Borgerlige).
Fordelingspartierne: So-

cialdemokraterne,!. Dansk
Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten
OgAlternativet.'

Gid det var sa vel, at der
var sa mange vaekstparti-
er. Men ifelge Penn World
Tables (Punditokraterne.
dk) steg de ofFentlige ud-
gifter fra 1950-2007 mest
under borgerlige rege-
ringer, og professor Peter
Kurrild-Klitgaard (b.dk)
skriver i 2009, at skatte-
trykket er steget mest un
der borgerlige regeringer
fra 1966-2007.

Sa hvad offentlige udgif-
ter angar, der igen fordrer
en hoj skatteprocent som
begrsenser vaekst, ma de
gamle partier V, R og K
flyttes fra vaekstpartierne
til fordelingspartierne.
Tilbage kan kun LA og NB
placeres under vaekstpar

tierne.

1 stedet vil jeg ga tilbage
til 68-opr0ret, der vend-
te sig imod autoriteter og
lovlige myndigheder. I de
Qeste lande var der kraft

og vilje til at daemme op
imod forfaldet og indfere
normale civiliserede til-
stande.

Men i Danmark hav-

de teknokraten og sam-
fundsingenioren Jens Otto
Krag, der ikke var rundet
af arbejderbevaegelsen,
aendret H. C. Hansens so-
cialdemokratiske folke-

bevmgelse til et socialde-
mokrati for planokonomi
(socialisme) og intellektu-
elle. Opgoret med den ind-
skraenkede smaborgerlig-
hed var belt i Krags and.

Ny-marxisterne rase-
rede herefter laereanstal-

terne, de inteUektuelle og

kulturradikale erobrede
samfundsinstitutionerne.

Vi dojer stadigvaek med
alle de ulykker der skete
for 40-50 ar siden.

Kommunesammenlaeg-
ninger, oprettelse afmiljo-
ministeriet og den jordnae-
re mesterlaere blev til stor
skade nedgjort. Produkti-
on-Danmarks arbejdsta-
gere og arbejdsgivere blev
med bejede hoveder og
krummede rygge taberne.

1 dag har vi ubetydelige
vmkstpartier, men en mas
se partier der blot modere-
rer den socialdemokrati-
ske velfaerdsmodel.
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