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Kære abonnent
Skal man tro rygterne, bliver der i næste uge endelig indgået forlig i forhandlingerne om
fremtidens velfærd. Berlingske Tidende skriver i dag, at stemningen ved
forhandlingsbordet er god og konstruktiv, og de store rundbordsmøder er blevet afløst af
mindre uformelle samtaler – underforstået - hvor aftaler om de ømtålelige nemmere kan
klappes af med modparten.
Bliver det så en stor forkromet reform eller en lille forsigtig en? På
politiskkommunikation.dk hælder vi mest til at tro det sidste. Nok har der i medierne
undervejs været nævnt adskillige bud på tilføjelser til regeringens oprindelige udspil, men
der er også centrale dele, som ifølge rygterne helt er pillet ud. Den udvidede ungeindsats
for eksempel, der i midten af maj vakte tumulter og efterlod pastaskruer og ketchup på
Finansministeriets hovedtrappe.
Reformer af velfærdsstaten er langt nemmere sagt end gjort, og regeringer har tidligere
knækket halsen netop på stramninger af de offentlige ydelser. Nyrups efterlønsreform fra
efteråret 1998, der blev opfattet som et dramatisk løftebrud, er utvivlsomt en stor del af
baggrunden for valgnederlaget i 2001. Befolkningen følte sig dengang svigtet, reformen
kom som en tyv om natten, og Danmark befandt sig - dengang som nu – i en
højkonjunktur. Gode tider gør det mærkeligt nok ikke lettere at gennemføre upopulære
reformer.
Læs kommentaren ”Hvad med velfærdsreformen?” på politiskkommunikation.dk, der
kommer nærmere ind på spørgsmålet om, hvad der skal til for at politikerne tør
gennemføre en reform af velfærdsstaten.
***

Citat
Med debatten om fremtidens velfærd i baghovedet er det måske værd at mindes, hvad
fremskridtsrebellen Mogens Glistrup mente om efterlønnen - eller
”blålyslivsløgnsfatamorganaet” som han kaldte ordningen - da den blev vedtaget i 1978:
”Når jeg siger, at det vil være sandsynligt, at mange efterlønsmodtagere, når vi kommer
yderligere 8-10 år frem, vil have egen sommervilla ved Middelhavet eller på De kanariske
Øer eller på Afrikas vestkyst eller andre steder, vil man sikkert også hævde, at jeg er ude
på en fuldstændig vildmand.”
Mere af Glistrups profeti og flere citater på politiskkommunikation.dk
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