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Garanti = retning

Af Jesper 
Petersen,
MF (S)
fi nans-
ordfører

Det er set før, at DF ikke 
kan fi nansiere sine mange 
forslag. Nu melder Peter 
Skaarup så i en ny debatbog, 
at han vil give en garanti 
for, at alle lavest lønnede 
skal have mindst ekstra 
5.000 kr. efter skat, hvis de 
kommer fra kontanthjælp 
til job. ”Den garanti skal 

vi give”, lyder det fra DF’s 
vicepræsident. Hos dansk 
sprognævn er en garanti ”Et 
løfte om eller sikkerhed for 
at noget sker”. Men allerede 
inden bogen er udkommet, 
går Skaarup i bakgear. Så-
dan skulle det skam heller 
ikke forstås. Hans garanti 
er pludselig bare ”en retning 
du gerne vil gå i, hvis diskus-
sionen bliver åbnet for det”, 
som Skaarup formulerede 
det i et interview med DR. 

Og sådan er det jo med 
Dansk Folkeparti. Mange 
af deres synspunkter på 
velfærdspolitikken er skam 
sympatiske, men de peger 
på Lars Løkke, der vil ind-
føre permanent nulvækst og 
gøre DF’s velfærdspolitik til 
fri fantasi.

I stedet for legen med ord, 
kan man jo tjekke efter, 
hvad DF rent faktisk gjor-
de på skatteområdet, mens 
de havde nøglepositionen i 
dansk politik. I nullerne var 
det især de mest velstillede, 
der skummede fl øden på 
skattepolitikken. Den sidste 
skattereform fra VKO-tiden 
indeholdt topskattelettelser 
for 12 mia. kr. Skatterefor-
men fra denne regerings tid, 
der lettede skatten i bunden 
for samlet 9 mia. kr., stemte 
DF til gengæld imod. 

Det eneste sikre om DF’s 
politik er, at Dansk Folke-
parti vil have Lars Løkke 
tilbage som statsminister. 
Med nulvækst, skæv skat-
tepolitik, fattigdomsydelser 
og hele pivtøjet.

DF indrømmer nyt bluff

Ebola-virussen kan 
sprede sig til resten 
af Verden.

Fiktivt CO2-regnskab

Af Peter 
Prinds
Koldingvej 
201 
Christians-
feld

Det offi cielle mål med vind-
møller var at hindre klima-
forandringer. Det skulle så 
ske gennem mindskning af 
verdens CO2 udslip.

Grundet CO2 kvote syste-
met, lave kulpriser samt 
klodens befolkningstil-
vækst kombineret med øget 
levestandard og industria-
lisering i de udviklende lan-
de, øges verdens CO2 udled-
ning. Resultatet er, at vind-
energi ikke har en chance 
for at hindre, de varslede 
klimaforandringer.

Europa har sat sig nogle 
klimamål, Danmark har sat 
sig nogle klimamål, og Fre-
deriksberg kommune har 
sat sig nogle klimamål. Man 
vil være grøn. Derfor kaster 
byrådet sig heltemodigt ind i 
kampen for indlandsisen.

En mølle til 24 mio., kan 
afskrives resulterende i en 
skattebesparelse på 8 mio. 
Den får forbrugerstøtte på 
16 mio., en støtte som EU i 
øvrigt betegner som ulov-
lig. Så kommunen skal alt-
så ikke kæmpe en kamp 
for, at investeringen giver 
overskud. Frederiksberg 
Kommune profi lerer sig i 
princippet ved at udskrive 
regningen til hele landets 
indbyggere. 

Det, der kunne være en 

kamp, var modstanden fra 
lokalbefolkningen. Den 
undgår Frederiksberg Kom-
mune også, idet kommunen 
investerer i møller i Næst-
ved Kommune. 

Og her bliver historien 
rigtig spændende. Inden op-
stillingen af landvindmøller 
udarbejdes en VVM rede-
gørelse, der ligger til grund 
for den demokratiske pro-
ces, der udtrykkes ved den 
høring, hvor lokalbefolk-
ningen i Næstved har taget 
stilling til opførelsen af tre 
møller på 150 meters højde. 

I denne VVM redegørelse 
retfærdiggøres projektet 
ved den CO2 besparelse, 
Næstveds byrødder indreg-
ner i deres klimadrømme.

Frederiksberg kommune 
skal selvfølgelig betale en 
anselig fortjeneste til Euro-
pean Energy, men kan der-
efter med gratis vind sælge 
møllestrømmen, som for en 
stor del går til udlandet.

Således får Frederiksberg 
kommune landets skatte-
ydere og elforbrugere til at 
betale for, at kommunen kan 
smykke sig med en fi ktiv 
CO2 besparelse, der allerede 
er brugt i Næstved.

Denne øvelse, der resulte-
rer i en formue til European 
Energy, medfører risiko for 
naboers livskvalitet, skæm-
mer naturen, koster befolk-
ningen penge, gør ingen 
kommune grøn, og værst af 
alt giver det en falsk tro, på 
at klimaforandringerne på-
virkes.

Når elforbrugere i dag 
betaler omkring 25 øre per 
kWh i PSO afgift, går de 70 
% til fi ktive CO2 regnskaber 
som ovenfor.

Grotesk møllekøb
ved Næstved

» Frederiksberg Kommune får landets skatteydere 
og elforbrugere til at betale for, at kommunen kan 
smykke sig med en fi ktiv CO2 besparelse, der allerede 
er brugt i Næstved. Peter Prinds

Sjællandske mener

Når De Konservative i weekenden går til landsråd for bl.a. 
at kåre tidligere borgmester i Viborg Søren Pape Poulsen til 
ny landsformand, så sker det med øget gejst i partiet. Lands-
rådet har denne gang mere end 1200 tilmeldte, hvilket er væ-
sentligt fl ere end de 800 deltagere, der har været normen de 
seneste år under Lars Barfoeds ledelse. 

Man skal formentlig tilbage til 2008, da Lene Espersen blev 
kåret som ny formand til tonerne fra Tine Turners »Simply 
the best« for at fi nde en tilvarende deltagelse i et konserva-
tivt landsråd. Papes kåring bliver anderledes. 

Men skal man sætte toner til Søren Pape Poulsen, så må 
det næsten blive Nik Kershaws »The One and Only«, som 
one-hit-wonder Chesney Hawkes toppede hitlisterne med i 

1991. »The One and Only«, fordi Pape tilsyneladende ikke 
var førstevalg til lederposten hos en række nøglepersoner 
hos De Konservative, og »The One and Only«, fordi han alli-
gevel var den, der tog udfordringen på sig.

Med Søren Pape Poulsen ved roret vejrer det gamle parti 
således ny morgenluft - et frisk pust helt fra Viborg.

Men selv om det er lykkedes at samle en bred opbakning til 
weekendens landsråd, så kniber det stadig i meningsmålin-
gerne. Det er vel i grunden heller ikke så mærkeligt. 

Pape har kun været leder af De Konservative siden 8. 
august i år. Han har stået i spidsen for partiet i bare syv uger 
og tiltrådte i øvrigt i slutningen af sommerferien, hvor den 
landspolitiske scene lå mere eller mindre stille. Han var til-
med helt ukendt for langt de fl este.

Vælgerne ved da bedre end bare at lægge alle deres æg i 
hans kurv fra dag et. Vælgerne vil selvfølgelig se, hvad Pape 
duer til, når det kommer til de politiske debatter, holdninger 

og evner til at lave politik med betydende indhold på Chri-
stiansborg. Der skal resultater på bordet. Det er den slags, 
vælgerne belønner sammen med troværdigt lederskab.

I første omgang gælder det for Pape om både selv at blive 
valgt til Folketinget og samtidig skaffe sit parti fremgang. 
Den behøver ikke være stor, men projektet skal pege frem-
ad. Han er i denne uge blevet opstillet i Vestjyllands Stor-
kreds, der også omfatter hans hjemegn. 

Det er et troværdigt valg.

Ved landsrådet i weekenden har Pape den bedste platform, 
han formentlig kan få inden næste valg. På landsrådet kan 
han afstikke kursen for det politiske projekt, han vil stå i 
spidsen for og kridte banen op i forhold til både den nuvæ-
rende SR-regering og de øvrige partier i blå blok - det er 
sidstnævnte sted, De Konservative kan hente fl est vælgere. 

HØJ

Det er vel ikke så mærkeligt


