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”

Set med
vores øjne er det
helt rigtigt at bruge
skattesystemet til at
fremkalde væksten.

ne vil være selvstændige. For eksempel ved at få inspiration fra folk , der selv har prøvet det. De ved, hvor skoen
trykker og hvad, der skal til,” påpeger Thulesen Dahl.
Og når eleverne kommer lidt videre i systemet, står
den også på forandringer i forhold til i dag:
”Vi vil gerne have, at flere unge tager en erhvervsuddannelse i stedet for at vælge gymnasie- og akademikervejen. Der er jo ikke tale om det gammeldags billede, at
en erhvervsuddannelse kun handler om at stå med en
hammer og en sav. I dag handler en erhvervsuddannelse
lige så meget om it og udvikling, så det er tæt forbundet
med virksomhedernes produktion,” siger Kristian Thulesen Dahl.
Han sætter derimod foden ned dér, hvor én af nutidens skillelinjer kløver partierne i dansk politik: Troen
– eller manglen på samme – på topskattens betydning for
økonomisk vækst.
”Set med vores øjne er det helt rigtigt at bruge skattesystemet til at fremkalde væksten. Fra samfundets side
bør vi understøtte det, når man først er villig til at løbe en
risiko med sine egne penge. At vi gennem skattebegunstigelser belønner dem, der tør stille med risikovillig kapital. Der skal simpelthen være en større gulerod. Dét er
samfundsgavnligt, og der er mere perspektiv i det end at
snakke traditionelle topskattelettelser. På den måde giver man bare folk en skattelettelse uanset, hvad de bruger deres penge på,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Kristian Thulesen Dahl
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E SMÅ VIRKSOMHEDER skal have lettere adgang til risikovillig kapital, det
skal være mere attraktivt at tage en
erhvervsuddannelse, og så skal vi understøtte iværksætterkulturen.
Det er gode, gamle dyder, der præger Dansk Folkepartis tilgang til at skabe mere vækst i Danmark. Ingen alt for
store armbevægelser, intet quick-fix eller snuptagsløsninger, der vender op og ned på samfundsordenen.
Det gør ikke noget, at det er lidt kedeligt. Bare det er
effektivt, og det virker.
”Vi er et samfund, der i høj grad er bygget på, at det er
mange små virksomheder, der skaber arbejdspladserne.
Efter finanskrisen har vi haft et problem med at have tilstrækkeligt med kapital, så nystartede iværksættere kan
få fodfæste. Hvis vi vil have virksomhederne til at blive
store og skabe endnu flere arbejdspladser, så skal vi styrke gnisten hos dem, der vil sætte gang i produktionen. De
skal stimuleres,” lyder parolen fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

HAN VAR FORMAND for Folketingets magtfulde Finansudvalg i årene med Fogh-regeringer i nullerne. Han
spillede en uhyre central rolle som Dansk Folkepartis
finansordfører i årene med VKO-flertal. Små gule postit-sedler strittede ud af de tykke finanslovsbøger, når han
gik til møder med den daværende finansminister Thor
Pedersen (V). Det blev sagt, at ”Thor & Tulle” styrede statens finanser, når de mødtes i sofa-arrangementet på finansministerens kontor. Nok en anelse fortegnet, men
Thulesen Dahls indblik i dansk økonomi kan man ikke
stille spørgsmålstegn ved.
Men hvad skal vi med mere vækst, når der er bred
enighed om, at vi har styr på økonomien?
”Vækst er nødvendig for at udvikle det samfund, vi
kender,” lyder det fra DF-formanden.
”Jeg har den grundlæggende holdning, at det offentlige og det private skal spille sammen. Det er ikke hinandens modsætninger, og den private sektor kan ikke vækste på en måde, så det halter hos det offentlige”.

HAN VIL BRUGE skatte- og uddannelsessystemet til at fremelske de idéer og de talenter, der skal gøre forskellen. Fradragsmulighederne for at løbe risici og investere i iværksættere skal forbedres. Og så vil han give iværksætterånden
et boost allerede fra barns ben:
”Folkeskolen skal motivere de børn og unge, der ger-

DEN STYRKEDE IVÆRKSÆTTERKULTUR og effekten af
mere kapital og eksportfremstød er i sagens natur ikke
noget, der kan måles på vækstbarometeret lige om hjørnet eller inden næste torsdag. Det nærmeste Thulesen
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Dahl vil komme med et bud på en energi-booster til væksten knytter sig til at styrke turismen i Danmark. I første
omgang gælder det om at signalere over for landets gæster, at her er sikkert at være:
”Vi får flere og flere turister her til landet, fordi vi har
meget at byde på. Og så har vi altså en turistbranche, der
forstår at udnytte mulighederne med overnatning, restauranter, havneanlæg til krydstogtskibe og meget andet. Samtidig oplever turisterne, at Danmark er et trygt
land at opholde sig i. Verden omkring os er urolig, så vi
kan fremstå som et land, der har styr på sikkerheden. Vi
er jo ikke et indelukket land eller har nok i os selv, fordi
vi ønsker bevogtning ved grænserne. Tværtimod sætter

turisterne pris på, at de kan holde ferie i tryghed i Danmark,” fremhæver Kristian Thulesen Dahl.
Men vi kan gøre endnu mere for at skabe vækst inden
for turismen, mener han:
”Hele diskussionen om planloven er jo en øvelse i at
sætte skub i turismen. Vi skal have afviklet de allermest
rigide regler, så turisterne kan opleve den dejlige jyske
vestkyst og samtidig kunne sætte sig på en bænk, købe
en is i en kiosk og spille beachvolley, når vejret er godt.
Vi politikere skal sørge for, at turistbranchens rammevilkår er i orden. Det er en sikker vej til mere vækst,” påpeger Thulesen Dahl. O
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