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Vi vil lytte til
virksomhedernes
vækst-idéer

V

ÆKST, VÆKST, VÆKST…
Ordet popper op hele tiden, når man bevæger sig
rundt i konservative budskaber, artikler, taler og hjemmesider.
Som formand for det parti, der siden årtusindskiftet
har siddet på erhvervs-(og vækst-)ministerposten i længere tid end alle øvrige partier tilsammen, må Søren
Pape Poulsen være manden, man går til, hvis man vil
kende opskriften på og vejen til vækst.
I hvert fald har han en kontant holdning til, hvad der
er brug for fra politisk side:
”Vi skal sikre og forbedre rammevilkårene for dansk
erhvervsliv. Det er bottom-line,” siger Søren Pape Poulsen, og markerer med et let håndkantslag i bordpladen,
at hér står hegnspælen.
”Fra Christiansborg kan vi gøre 117 ting, som vi går
rundt og tror har virkning. Men til syvende og sidst er det
virksomhederne selv, der skal udnytte rammevilkårene.
Det handler om alt fra skatter og afgifter til innovation,
forskning, uddannelse og at sikre virksomhederne tilstrækkeligt med kompetent arbejdskraft. Rammevilkår
er hele paletten. Her spiller virksomhederne selv en stor
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”

Hvor skal væksten komme fra?

i den offentlige debat. Jeg tror, at det vil have stor troværdighed, hvis en direktør tager bladet fra munden og fortæller hr. og fru Danmark om de vilkår og bedre rammebetingelser, som virksomhederne har brug for, hvis vi
skal sikre arbejdspladser og penge til velfærdssamfundet. Det kan en erhvervsmand måske sige med større troværdighed end en politiker,” understreger den konservative formand.
”Jeg vil ikke fralægge mig noget som helst ansvar.
Men erhvervsledere bør i langt større udstrækning forklare både os politikere og befolkningen, hvad der skal
til.”
Søren Pape Poulsen nævner vækstmulighederne inden for turismen. Også på den urolige og ulykkelige baggrund, der eksisterer internationalt i disse år:
”Tilsammen kan samfundet og erhvervslivet understøtte hinanden i at øge de værdier, som turister bringer her til landet. God infrastruktur, lufthavne, hoteller,
jernbaner og havne er vigtige faktorer. Men det har også
stor betydning, at udenlandske turister er trygge ved at
rejse til Danmark. Se, hvad det betyder for turismen i de
dele af verden, der oplever uro og terrorisme. Mange føler ikke, det er trygt at rejse til for eksempel Tyrkiet, Marokko, Egypten eller rundt om i Europa. Man skal ikke
underkende folks rejsemønstre, og at deres oplevelse af
sikkerhed har stor betydning for, hvor turisme-væksten
sker i fremtiden”, påpeger Søren Pape Poulsen, der har
været justitsminister siden november 2016, og som dermed har et førstehåndskendskab til terrorsikring og betydningen heraf i Danmark.

En virksomhedsleder
ved jo bedst, hvor skoen
trykker. De skal ikke bare
blande sig over for os
politikere, men også i den
offentlige debat.
Søren Pape Poulsen

rolle,” mener Pape Poulsen, der har været Det Konservative Folkepartis formand og politiske leder siden 2014.
Dét med behovet for vækst er faktisk ret enkelt, mener partiformanden:
”Vi skal bruge vækst i det danske samfund til at blive
rigere. Vi skal have råd til at tage os af alle dem, der af én
eller anden grund ikke kan selv. Vi får flere ældre medborgere, flere demente, vi skal også i fremtiden have styr
på sygehussektoren. Vi skal behandle og helbrede flere,
gøre børnere dygtigere i skolen og uddanne de unge endnu bedre. Forudsætningen for et trygt og godt velfærdssamfund er jo, at erhvervslivet fungerer og kan levere de
nødvendige værdier.”

TRODS DEN OPRINDELIGE betydning af ordet konservativ vil partiformanden helst ikke kigge i bakspejlet efter,
hvad man plejer og altid har gjort:
”Vi skal have gjort op med vanetænkningen og have
brudt den bevidstløse uddannelseskæde, der hedder folkeskolen, gymnasium, universitetet og akademiker. Mor
og far skal kunne se mulighederne i, at for eksempel deres søn først kan tage en håndværksmæssig uddannelse
og derefter bygge videre på den, hvis han vil. Vi skal være
med til at åbne de unges øjne for, at der også er god idé i
f.eks. en erhvervsfaglig uddannelse. Dét kan være med til
at skabe noget vækst,” mener Søren Pape Poulsen.
Som alle andre betoner han nødvendigheden af solide
uddannelser og en bedre iværksætterkultur i Danmark
som forudsætninger for vækst. Han ser grundlæggende
lyst på at skabe den fremtidige vækst:
”Det værste, vi politikere kan gøre, er at være bange
for fremtiden og tro, at vi skal sætte en masse barrierer
op. Vi skal lige præcis gøre det modsatte. Dét skaber arbejdspladser og genererer endnu flere idéer. Vi har en
fælles opgave i at fange dem og få dem til at flyve.” O

SØREN PAPE POULSEN betegnede sig selv som et friskt
pust ude fra virkeligheden, da han for få år siden trådte
ind på den nationale politiske scene, blev partiformand,
folketingsmedlem og nu minister. Han peger på erhvervslivets medansvar for at bidrage med idéer og sommetider tage teten, når politik skal udvikles, forbedres og
kommunikeres.
Konkret foreslår han, at virksomhederne simpelthen
bidrager noget mere i den offentlige debat:
”Når jeg taler om vækst, forfalder jeg jo hurtigt til at
tale om det, der kan fungere i en politisk kontekst. Men
en virksomhedsleder ved jo bedst, hvor skoen trykker. De
skal ikke bare blande sig over for os politikere, men også
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