
Stop Generationstyveriet ! 

 

Det var et langt ord, hvad mener jeg så med det ? 

Gennem de sidste mange generationer har det været sådan at den efterfølgende generation 

altid har haft udsigt til bedre forhold end den forrige. Der har altid været udsigt til at børn fik 

en bedre uddannelse end deres forældre. 

 

Børn og unge har i dag udsigt til ringere velfærd, og større byrder end deres forældre, byrder 

så store at der reelt kun er to valg. Enten giver de op på forhånd og vælger at forlade landet 

efter endt uddannelse eller også så tager de udfordringen op, prøver at løfte byrden, med det 

resultat at de knækker nakken. 

 

De produktive arbejdspladser fosser ud af landet og efterlader de kommende generationer 

med færre og færre produktive hænder til at betale for ønsker om mere og mere offentlig 

forsørgelse. 

 

Jeg har personligt foreslået familien at vi skulle rejse ud i verden og finde os et sted med 

mildere vinde for os selverhvervende. Min kloge kone siger blot at det er synd for børnene, 

og jeg må indledningsvis give hende ret. Det vil være en stor omvæltning for dem, MEN efter 

at have sovet på det, er jeg kommet til, at det er vel faktisk mere synd for dem at blive, når 

man tager de kommende byrder med i regnskabet. 

 

Det er derfor, der er brug for Liberal Alliance. I Liberal Alliance er vi ikke bange for 

vælgerne- vi tør godt sige de upopulære ting. Det må altså være logik for enhver at pengene 

skal tjenes i det private, før de kan bruges i det offentlige. 

 

Det indbyrdes forhold mellem hvor mange der yder og hvor mange der nyder ændres markant 

i disse år og frem. Vi går fra at være vandt til at to forsørger en til det modsatte. En ændring 

af dette forhold kræver reformer. I Liberal Alliance har vi modet til at lave disse reformer.  

 

Generationstyveriet skal stoppes, det skylder vi vores efterkommere, vi kan ikke være andet 

bekendt. 
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