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Skattesnyd undergraver de borgerlige

H

vis m an skal udnævne en liberal og en kon servativ »chefideolog« i nyere dan sk politik, m å
pilen pege på kulturm in ister Bertel Haarder,
Ven stre, og tidligere uden rigsm in ister Per Stig
Møller, Det kon servative Folkeparti.
Få har som disse to holdt taler og skrevet bøger, som ikke
bare har været kritiske over for sam tiden , m en også in spirerende for frem tiden . Og »arvtagerne« til disse borgerlige fyrtårne synes desværre ikke at stå i kø!
Derfor er der grund til at lytte, når Bertel Haarder og Per
Stig Møller m ed få dages m ellem rum – BH i Børsen 18. april
og PSM i Berlingske 15. april – går til angreb på den kyn iske
kapitalism e, som skatteunddragelser er udtryk for.
»Etikken bliver en vigtig kon kurrenceparam eter i frem tiden, hvor det ikke er nok, at en handling er lovlig. Den skal
også kun ne forsvares m oralsk over for borgerne,« skrev BH
og tilføjede: »Guldflippernes sm artness hører fortiden til.
De, der udnytter m arkedsøkonom ien til det yderste, skader
den m est. Derfor bør især liberale og borgerlige tone rent
flag.«
Det gjorde PSM i sit Perspektiv forrige fredag, m en m åske
endnu m ere m arkant, da han i Berlingske 9. april 2013 – altså
for tre år siden – »revsede skatteflygtn inge«, som det lød i
overskriften .
»Jeg er m eget im od disse m eget dynam iske erhvervsfolk,
som – når de har tjent tilstrækkeligt m eget, eller hvis de har
været så heldige at få en jackpot – flytter til udlandet for at
slippe for dan sk skat. Det, synes jeg ikke, er an stændigt. For
de har fået det hele gratis: Børnehave, foren ingsliv, skolegang
og un iversitetsstudium «, sagde PSM – m ed efterfølgende kritik fra både partifæller, fra Ven stres skatteordfører, Torsten
Schack Pedersen, og fra Liberal Alliances leder, Anders Sam uelsen . Sandheden syntes ilde hørt…
De to »chefideologers« m oralske opsang er ikke bare interessant set i forhold til ban kers adfærd (»Panam a-papers«),
eller fordi den afstedkom m er m odstridende reaktioner.
Den er først og frem m est væsentlig – og velkom m en! – fordi
an stændighed og rim elighed ikke alene kan fastsættes ved
lov, m en også m å praktiseres i selvvalgt adfærd. Det gælder i
høj grad også hos virksom heder – her ban ker, som har nydt
godt af staten s »ban kpakker« – og hos virksom hedernes rådgivere, f.eks. den skatteadvokat, som m ed forrygende dårlig
tim ing i kølvandet på »Panam a-papers« offentligt ærgrede
sig over, at dan ske virksom heder ikke bruger kræfter nok (og
han tæn kte sikkert på advokathonorarer) på at nedbringe
deres skattebetaling.
Med den slags ven ner i erhvervslivet behøver det borgerlige Dan m ark ikke fjender. Men problem et er ikke isoleret til
m udderkastn ing her. Problem et, som PSM m ange gange og
nu også BH har peget på, er, at ulovlig, usund og am oralsk adfærd undergraver det borgerlige Dan m ark og kan gøde jorden for anarki eller totalitarism e. Og vi vil hverken det første
eller det sidste!
Forudsætn ingen for et helstøbt velfærdssam fund er og
bliver et skattesystem , som sikrer finan sieringen af en velfungerende offentlig sektor, m en også er retfærdigt og ikke
kan om gås efter forgodtbefindende m ed en kreativ håndsrækn ing fra sm arte skatteadvokater og ban ker. Her har Folketinget en udfordring, m an burde kun ne sam les m ere end
strides om at tackle.

L

Alm endannelse, pyha! Det lyder
kedeligt. Og hvad ikke alle ved, skal
ingen vide. Derfor foreslår regeringen , at m an i gym nasiet slår fagene
religion, h istorie og oldtidskundskab sam m en og vurderer dem
m ed en sam let eksam en . Det vil
naturligvis i det lange løb betyde
en ødelæggelse af disse fag. Men
de hum an istiske fag har spillet en
central rolle i udviklingen af dem okratiet.
Litteratur og filosofi har lært
verden kritisk tæn kn ing og gjort
vore børn i stand til selvstændigt at
vurdere traditioner og autoriteter
og forholde sig em patisk til deres
m edm en nesker. Forsøm m else af
de hum an istiske fag vil true vort
dem okrati og livskvalitet. Som
m angeårigt m edlem af partiet
Ven stre tager jeg m ig til hovedet. Er
det borgerlig liberal politik? Hvis
regeringen gen nem fører dette, er
jeg ikke længere m edlem af Venstre.
Elisa beth Bock
professor
Tonysvej 20
2920 Cha rlottenlund

Morderen Breiv ik
Selvfølgelig er m assem orderen
Breiviks m en neskerettigheder i
isolation blevet groft kræn ket og
selvfølgelig burde stakkels Breivik
allerede efter dom safsigelsen have
skullet afsone sin livstidsstraf på
lige fod og sam m en m ed norm ale
forbrydere. Man begriber jo heller
ikke, hvorfor hverken fam ilie, venner eller bekendte har lyst til at se
ham .
Nej, lad ham afsone i selskab
m ed andre krim inelle, idet vi herved slår to fluer m ed ét sm æk: Breivik får brudt sin isolation og vi an-

dre slipper endegyldigt for m ere fra
den kant. Jeg pudser dan seskoene
og ser frem til snarest at dan se på
han s grav.
Steen Møller
Strandgå rdshøj 21
8400 Ebeltoft

alle ateisterne. De, der partout skal
bede eller i kirke de dage, kan vel
tage en feriedag.
Problem solved!
Kirsten-Ma rie Roed
Rønnebærpa rken 62
4000 Roskilde

Skattelettelser

Zen ia Stam pe

Dan sk Folkepartis m anglende vilje
til nødvendige reform er koster
Dan m ark. Når DF kon sekvent afviser skattelettelser. Det er ærgerligt for Dan sk Folkeparti, at de ikke
vil leve op til regeringsgrundlaget,
m en det er også ærgerligt for hele
landet.
Danm arks vækst har i m ange år
stået i stam pe, og et af de tiltag, som
ville kun ne vende dansk økonom i,
er skattelettelser. Gan ske enkelt,
fordi det flytter m ennesker i arbejde, fordi det skaber arbejdspladser,
fordi det kan finansiere vores frem tidige velfærd. Vi er i en tid med lav
vækst, stigende udgifter og ingen
udsigt til bugnende pengekasser.
Derfor er tiltag nødvendige. Og det
vil i sidste ende gå ud over dansk
økonom i og Danm ark, når Dansk
Folkeparti ikke ønsker at foretage
nødvendige tiltag.
Da niel Jon Fra a i
Vimmelska ftet 6
7323 Give

Trods fare for akut blodtryksstigning læste jeg interviewet 23.04
m ed De Radikales Zen ia Stam pe.
Hvordan kan hun beklage sig over
tonen i debatten , når hun selv og
hendes tilhængere bruger sprogets
værste gloser om dem , der har en
anden opfattelse? Hendes perfide
karakteristik af DFs vælgere er så
arrogant og uforskam m et, at den
taler for sig selv. Jeg stem m er ikke
selv DF, m en hvis m an vil lægge afstand til dem og deres m åde at argum entere på, kan m an altså ikke
selv bruge den facon .
Zenia Stam pe bliver nødt til at
respektere, at den ret hun har (og
selvfølgelig skal have) til at kæm pe
for m ultikulturalism e og frit lejde
for alskens islam isk uvæsen, den ret
har andre altså også til at kæm pe
for det modsatte. Zenia Stam pe bliver tilsyneladende så vred over, at
nogen kan finde på at m ene noget
andet, at hun kun kan se m odstanderne som uanstændige, dum m e og
m indreværdige. Man bør altid være
parat til at tage debat m ed folk, m an
er uenig m ed. Der er jo ikke m eget
ved at diskutere m ed m eningsfæller.
Zen ia Stampes facon placerer hende
på et sidespor, hvor kun hendes tilhængere gider lytte.
Alexa nder Borg
Elba ga de 31
2300 Københa vn S

Helligdage
Var det ikke på tide at afskaffe de
helligdage? Tan ken blev luftet for
fire år siden og forkastet, m en nu
har selv SF indrettet sig på frem tiden og flyttet deres landsm øde.
Store Bededag, anden påskedag,
anden pin sedag og Kristi Him m elfatsdag plus fredagen : 5 arbejdsdage til at øge produktiviteten . Sparede helligdagsbetaling, m indre
m adspild og en im ødekom m else af

DAGEN S BREV

Hvad er der galt m ed føderalism e?
Når det kom m er til diskussionen om kring Europas frem tid, så
bliver føderalism e ofte brugt som et tabubelagt skældsord. Det
synes vi, er synd. Føderalism e er nem lig den stats- og sam fundsform , der er bedst til at akkom m odere forskelligheder.
Føderalism e går specifikt ud på at klargøre, hvilke beslutn inger der tages på lokalt, regionalt, nationalt og kontinentalt
n iveau. Kan m an benægte, at der er beslutninger som bedst kan
træffes på europæisk plan? Forbrugerbeskyttelse, m iljø- og klim apolitik, handelspolitik, hvordan vi agerer m ed omverdenen
osv.?
Ligeledes sikrer føderalism e at tage hen syn til interne forskelligheder ved netop at sikre staterne selvbestem m else, når det
kom m er til em ner, som bedst kan ordnes på nationalt og lokalt
plan .
Europæisk føderalism e betyder ikke, at Dan m ark ophører
m ed at eksistere. Derim od skaber føderalism e ram m en for hvordan den dan ske nation , som vi kender den , skal kun ne overleve i
en globaliseret fremtid.
Verden er i vedvarende forandring. Dan m ark og de andre
europæiske lande skal beslutte sig, om m an vil finde sig i at skulle
tilpasse sig, eller om m an vil have evnen til at agere? Vil vi være et
skib, eller blot m ange stykker tøm m er i strøm n ingen?
Stefa n Wolf Cla usen, Vestre Ringga de 204, 8000 Århus C
Jørn Sa nne-Wa nder, Øster Kringelvej 11, 8250 Egå ,
bestyrelsesmedlemmer, Europæisk Ungdom Aa rhus

Fredeligt
Jeg havde helt glem t, hvor fredeligt,
der var, da Zen ia Stam pe havde
barselsorlov.
Henning Jensen
Søkrogen 12
4000 Roskilde

Kid s New s
Det lader til, at Kids News er kom m et for at blive. Forleden fik jeg en
m ail fra Berlingske, hvor jeg kun ne
donere to abon nem enter i fem uger
gan ske gratis.
Zelm a Juul Haaber Gylling (et af
vore fire børnebørn) havde sam m e
dag givet udtryk for, at hun savnede
Kids News, så tilbuddet kom dejligt
belejligt. Det andet gratis abonnement gav vi til Otto Therkel Filges
Gylling i Hellerup, så vi håber, han
får Kids News ind under huden. Jeg
forstår ikke, hvordan m an kan undvære den trykte avis? Mange m ener,
at m an jo får nyhedsstoffet via andre kanaler, m en det er en sandhed
med m odifikationer. Orienterende
baggrundsstof får m an i hvert fald
ikke. Jeg håber ved hjælp af Kids
News, at vores børnebørn bliver opdraget m ed læsestof i børnehøjde og
tager den gode vane m ed sig, efterhånden som de bliver større.
Per Ha a ber Gylling
Edisonsvej 9
1856 Frederiksberg C

