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Skat, hvorfor
D

ET er forunderligt at se, hvordan
forståelsen af skattebetalingens
natur har forgrenet sig i alle tænkelige
retninger. I den ene ende mener man
noget i retning af, at private penge
i grunden er udlånt af staten (her
formuleres det ofte som »fællesskabet«),
og i den anden ende mener man noget
i retning af, at enhver beskatning kan
sidestilles med landevejsrøveri. Men
inde på den utroligt brede midte,
hvor danske skatteydere lever relativt
lykkeligt med at betale skat, hører det
ligesom bare med til skik og brug at
betale sin skat. Det er et led i kulturen
og derfor nærmest naturligt. Hvorfor
man egentlig gør det, har fortonet
sig i de svimlende stjernetåger af
skattefinansierede fænomener, som
udgør vores danske verden.

V

ÆSENTLIGE følgeslutninger
kan drages af denne generelle
skattebetalingsvilje i Danmark; den
første er, at danskerne generelt stoler på,
at pengene bliver forvaltet på fornuftig
vis, efter at de har afleveret dem. Dét
stoler man kun på, hvis man kan omtale
staten som »vores« stat. At staten er
»vores« stat, er i dén grad et led i den
danske kultur, at vi har svært ved at
begribe, at det ikke er den globale norm,
at folk føler sig som ejere af den stat,
der beskatter dem. Men faktisk er det
tværtimod; langt hovedparten af kloden
beboes af mennesker, der betragter den
stat, der beskatter dem, som en slags
fjende. Det gælder tilmed store dele af
det europæiske område.

E

R skattebetaling ikke natur, men
kultur, bliver det interessant at
overveje, hvad der har skullet til, for at
uvillige skattebetalere blev omvendt til
villige. Det ved man historisk en hel
del om. Oprindelig var skattebetaling
virkelig omtrent lige så sofistikeret som
landevejsrøveri; folk med våbenmagt
tvang folk med færre våben til at
betale skat for ikke at blive slået ihjel.
Forskellen på plyndring og beskatning
var i Vikingetiden på vore kanter uhyre
svær at drage. Handelsmanden Other,
som sent i 800-tallet fortalte om en
tur, der bragte ham til Hedeby og ind
gennem Slien, til Halland og nord om
Norge til nutidens Murmansk, nævner
i forbifarten, hvordan han beskattede
»finnerne« (samerne) i det nordlige
område. Her gik pengene udelukkende
til det gode formål at forebygge, at
de sejlende skatteinddrivere myrdede
skatteyderne.

R

ETSSTAT er ikke det ord,
der falder en ind, når man ser
på fortidens skattebetalinger. Men
på sin egen karrige måde er Others
arrangement med finnerne jo en social
kontrakt. Han kunne have myrdet
dem og taget deres skind og andre
kostbarheder; men han lod dem leve, så
de kunne beskattes næste år. Netop dén
sociale kontrakt er begyndelsen på en
stat og i øvrigt, hvad store dele af verdens
befolkning endnu i dag lever med.

O

G den skatteopkrævende stats
næste skridt mod legitimiteten
har ligeledes med vold at gøre; den
bevæbnede statsmagt forhindrer andre
i at komme med våben og »beskatte«
deres folk. Det er den militære
sikkerhed, som er forudsætningen for
enhver stats opbygning og eksistens. Det
er først det tredje skridt i etableringen
af en legitim skatteopkrævning, at
statens våbenmagt bliver til et indre
voldsmonopol.

M

ILITÆR sikkerhed udadtil går
langt forud for nogen indre
samfundsindretning i skattebetalingens
historie. Dansk Middelalder og tidlig
moderne tid er fuld af ekstraordinære
skatteinddrivelser med henblik på
Forsvaret; Danmark lå i militær
eksistenskamp med sine naboer i flere
århundreder. Og folk afleverede deres
smykker og hvad penge, de havde,
for at forhindre værre ulykker; den
plyndrende fjende i landet, brændende
lader, voldtagne kvinder, røvet kvæg og
hungervinter.

S

IKKERHED mod fjenders hærgen
er den grundlæggende kontrakt,
mennesker indgår med våbenføre mænd
og betaler for med skattekroner. Staten
forbeholder sig eneretten til at beskatte
sine borgere og til at slå sine borgere
ihjel. Siden forhindrer staten borgerne
i at myrde hverandre og begynder at
beskytte borgernes ejendomsret; den
forbeholder sig eneretten til at tage
folks penge. I Danmark har vi så længe
haft en retsstat og ydre sikkerhed, at vi
helt har glemt, at dét egentlig var det
eneste, man lovede os til gengæld for
skatten. Beskatningens historie udgør
også beskatningens logiske struktur;
stater, der ikke som minimum præsterer
retfærdighed og ydre sikkerhed, har
uvillige, mistænksomme skatteydere.
En god skatteyder er en tryg skatteyder,
og der skal i grunden ikke så
meget til, som vi tror.
A.K.

Symptombølger
P

OLITISK er de sådan set ikke enige
med Alternativet for Tyskland, siger
partiets vælgere; de er bare så grumme
skuffede over de gamle partier. Det
lyder bekendt og peger på et mærkeligt
problem, som især præger germansk
politik. I Østrig og Tyskland har man
tradition for »store koalitioner«, der
holder de ledende, ellers uenige partier
sammen om en fælles regerings politik.
Og dermed naturligvis udgrænser mere
skarpt profilerede, politiske næstenmeningsfæller. Der mangler plads til
småpartier i et parlamentarisk system,
hvor det er utænkeligt, at ekstreme
udgaver af mere moderate partier
nogensinde kan få indflydelse på de
politiske beslutninger. Ingen enhedsliste
eller liberal alliance kan true med at
vælte en »stor« koalitionsregering. Lige i
taget kan det måske se ud som en fordel;
i længden er det nærmest en ulykke.

E

NIGHED i en koalition kan
nemlig kun opnås ved kompromis
eller studehandel; det er et kulturspørgsmål, om man vælger det ene eller
det andet. Ved en studehandel får begge
parter deres vilje på hver ét eller andet
punkt; så hænger politikken til gengæld
ikke sammen. Ved et kompromis får
ingen af parterne deres eksakte vilje;
resultatet af dét er, at ingen fuldt og helt
går ind for den politik, der kommer
ud af det. I begge tilfælde efterlades
vælgerne med fornemmelsen af, at deres
stemmer ikke har nogen betydning.
Man ignorerer dem, synes det.

E

R denne situation under rolige,
fremgangsrige perioder lidt
ubehagelig, så bliver den i krisetider
virkelig risikabel. Grupperinger i
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til skoleaktiviteter eller til eftermiddags/
aftenkurser på skolen?

samfundet, som føler, at man slet
ikke lytter til dem, går ikke hjem
og græmmes; de bliver vrede. Og de
opbygger en fortælling om sig selv,
der tager udgangspunkt i, at deres
demokratiske rettigheder systematisk
bliver trådt under fode. Eller værre; at
demokratiet ikke dur.

I

KKE kun de store koalitioner
risikerer at fostre rasende og
tendentielt ekstreme modstandere i
deres egen midte. I Sverige har et ellers
delt parlament kunnet enes om at
ignorere vældige grupper af stemmer,
fordi de gik til Sverigedemokraterne.
Det svenske eksempel viser, hvad
enigheden hen over midten risikerer
at føre til; en slags ét-partistat, hvor
opposition er magtesløs.

F

ULDKOMMEN som ét-partistaten
kommer de store koalitioner til
at tilsidesætte anskuelserne i brede
vælgergrupper, fordi de er nødt til
at fremstille deres politik som den
nødvendige og eneste rigtige. Selv, hvis
de egentlig mener noget andet.

S

UNDT er det derfor at have
ikke-regerende partier, der er
store nok og højlydte nok til at sætte
dagsordener. Det har AfD gjort, og det
samme har Sverigedemokraterne omsider
opnået. At det er den samme dagsorden,
er næppe tilfældigt; indvandringen til
Europa. Problemet står midt i stuen og
løses ikke ved enighed.
A.K.
Højtlæsning Lydavisen.dk

Mine børn har gået fire år i en amerikansk, international privatskole i
Holland. Skolen har noget, som kaldes
PTO, Parents Teacher Organization.
Det går ud på, at forældrene arbejder
frivilligt med aktiviteter på skolen, herunder bogmarked, modtagelse af nye
familier, salg af sportstøj med skolens
logo, bæredygtighedsprojekter, udarbejdelse af programmer og kostumer til
koncerter og teaterforestillinger, boder
og bannere til sportsstævner og meget
mere.
Jeg har ingen tal på, hvor mange
forældretimer, der bliver lagt årligt i
det frivillige arbejde, men forældrene
yder en kæmpe indsats for skolens og
børnenes trivsel. Det lader sig gøre, ikke
mindst fordi klientellet er specielt: Det
er overvejende velstillede, udstationerede
familier, hvor kun den ene forælder
arbejder. Det betyder, at den hjemmegående forælder har tid og ofte også lyst
til at involvere sig i frivilligt arbejde på
skolen, fordi det giver mulighed for at
skabe et netværk, som man ellers ville
skabe via sin arbejdsplads.
Da vi lige var flyttet til Holland, og
børnene startede i den amerikanske
skole, var jeg ved at falde bagover over
de mange emails med opfordringer til
at hjælpe på skolen. Med min danske
baggrund var jeg også lidt forarget over
at blive udsat for heftigt pres om at bidrage med (gratis) arbejdskraft i tide og
utide. »Vi forældre har vel andet at lave!«,
tænkte jeg.
Efterhånden som tiden gik, oplevede
jeg dog flere gevinster ved at involvere
mig. Jeg lærte mange søde mennesker
at kende på kort tid, faktisk voksede
min lokale omgangskreds i løbet af det

Ytringsfrihed
Andreas Ellgaard Bruhn
medlem af Liberal Alliances Ungdom
Skrågyde 13, Hejsager, 6100 Haderslev
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første år sig større end den, jeg havde i
Danmark. Desuden drejede det sig ikke
kun om børnene; PTO har udviklet
et program med kursusaktiviteter for
forældrene, bestående af alt fra sightseeingture til foto-, madlavnings- og
sprogkurser samt sportsaktiviteter. I de
fleste tilfælde er kursusudbyderen en forælder, men der er også udefrakommende
kursusudbydere.
I Danmark går de fleste forældre på
arbejde og har ikke tid til at rende rundt
på børnenes skole og servere kager, tage
med på udflugter eller sætte dekorationer op. Desuden foregår danske børns
fritidsaktiviteter typisk i klub. Det
betyder, at forældrenes frivillige indsats
mange gange vil være i forhold til fritids/
sportsklubben fremfor skolen.
Fordelen ved den amerikanske model
er, at familierne bliver knyttet tættere
til skolen og hinanden. Der er altid liv
på skolen, fra klokken otte morgen til
klokken ti aften, hvilket skaber et godt
miljø. Samtidig mødes forældre og børn

på kryds og tværs, og der bliver skabt et
netværk, som ikke kun har én interesse
såsom håndbold eller musik som omdrejningspunkt.
Dette netværk med tråde på kryds og
tværs er med til at binde skolen og familierne sammen. Og jo flere sammenhænge der er at deltage i, desto nemmere
er det for nytilkomne at falde til og blive
integreret i fællesskabet.
I Danmark kan vi godt lade os
inspirere. Dels fordi de fleste af os godt
kan blive lidt bedre til at tage imod nye
(elever og familier) i lokalmiljøet, dels
fordi det er nemmere at tale om problemer, hvis man kender hinanden og føler
sig som et fællesskab. Dermed ikke sagt,
at vi skal droppe klubberne og lade alle
fritidsaktiviteter foregå på skolerne. Det
er skolerne heller ikke gearet til.
Men hvis nu én forælder er ekspert
i at fotografere, en anden forælder er
thailandsk mesterkok og en tredje er ekspert i miljø og bæredygtighed, hvorfor så
ikke få disse kræfter i spil som assistance

Tendenserne er tydelige: den politiske
korrekthed spreder sig som ringe i
vandet på de amerikanske universiteter, med termer som mikroaggressioner, safe spaces og triggeradvarsler i
centrum. Studerende pakkes ind i vat,
mange vil have færre hvide filosoffer
og digtere i pensum, og der skabes små
bobler til at dyrke egne doktriner uden
at folk har mulighed for at opponere
imod agendaen. Og det er ikke kun i
USA det trives. I Danmark begynder
det også at tage fart, med organisationen Front som forkæmper. Frihed for
ytringer foretrækkes tilsyneladende
fremfor ytringsfrihed.
Disse tendenser er nogle af de farligste
i mange år og er direkte civilisationsnedbrydende. For selvom det kan
lyde sympatisk at være intolerant over
for usympatiske holdninger, så bruges
triggeradvarsler kun til at holde politiske
modstandere udenfor på usmagelig vis.
Og hvad godt gør det, at de intellektuelle diskussioner kun baseres på den ene
parts præmisser? Hvordan ved man ens
egen holdning er rigtig, uden at teste
dens argumenter foran modstanderen?
Og hvordan kan man konkludere, at
modparten tager fejl, ved at lukke vedkommende ude?
Kernen i Vestens idégrundlag har siden oplysningstiden været ytringsfrihed,
og det har været en af de vigtigste bidragydere til, at Vesten har gennemgået
en udvikling uden sidestykke, siden de
borgerlige revolutioner og modernitetens
gennembrud. Frie idéudvekslinger mel-

Fremtid. Dansk økonomi hænger fortsat fast i en »lavvækstfælde«. Samtidig går udviklingen rivende stærkt mange andre
steder i verden, og det bliver stadig sværere at se, hvordan Danmark skal kunne holde trit.

Digitaliseringen ændrer alting
Af GEERT LAIER CHRISTENSEN

underdirektør, Dansk Erhverv

»Rig som en argentiner« var et udtryk, man brugte i
tiden omkring forrige århundredeskifte, hvor de argentinske millionærer turnerede cafeerne og salonerne
i Paris, London og Berlin. Dengang var Argentina et
af verdens mest velstående lande. I dag er Argentina et
middelindkomstland, der har været igennem mange
politiske, økonomiske og finansielle kriser og et ofte
fremhævet eksempel på spildte muligheder.
Det er værd at huske på: Fortidens succes er ikke
garanti for fremtidens succes. Og ofte er det de mindre
spektakulære, men gradvise forskydninger, den tilsyneladende lille og lidt tekniske forskel på en gennemsnitlig årlig BNP-vækst på for eksempel én og to procent,
der afgør nationernes økonomiske skæbne.
Det gælder navnlig i en tid, hvor forandringshastigheden i vores digitaliserede erhvervsliv er højere end
nogensinde, fordi digitale modeller og koncepter kan
opskaleres uden videre, ligesom digitale muligheder
bevirker en række forandringsprocesser, som påvirker
erhvervslivets forskellige brancher på en og samme tid.
Man peger ofte på, at digitaliseringen har to centrale
konsekvenser. For det første bliver transaktionsomkostninger mindre, og for det andet bliver information om
potentielle kunder, samarbejdspartnere, leverandører
etc. øjeblikkeligt og gratis, eller tæt på gratis tilgængelig. Et koncept som Airbnb kunne ikke fungere i en
analog verden: hvordan skulle turister på weekendtur
få kontakt til en privatperson, der udlejede en lejlighed
i den besøgte by, og hvordan skulle de stole nok på
vedkommende til bare at udlevere nøglerne?
Men efterhånden ser vi stadig flere tilfælde, hvor
digitaliseringen anvendes til at gøre noget, som er
grundlæggende nyt og anderledes: virksomheder skifter
karakter eller koncept mere fundamentalt.
CBS-professor Jan Damsgaard har beskrevet dette
med en nyttig metafor: digitaliseringen i erhvervslivet

fungerer ligesom, når man opvarmer vandet i en gryde.
Temperaturen øges grad for grad. På et tidspunkt sker
der en kvalitativ forandring, og vandet skifter form fra
flydende til damp. Tilsvarende medfører digitaliseringen af erhvervslivet nu mere kvalitative forandringer.
Servicesektoren tegner sig for 70 procent af de private
arbejdspladser, så det er ikke overraskende, at det især
er fra servicesektorvirksomheder og brancher, man ser
eksempler på helt nye og succesfulde forretningskoncepter som Netflix, Airbnb, Zalando og GoMore.
Samtidig mister de klassiske brancheopdelinger i
mange tilfælde deres berettigelse. En »industrivirksomhed« med højteknologisk og højtspecialiseret vidensproduktion, forskning og udvikling, eller en virksomhed for hvilken salg og branding af produkterne
er langt mere afgørende end selve fremstillingen, vil
eksempelvis typisk have mere til fælles med videnservicevirksomheder.
Det gælder for eksempel i forhold til behovet for at
adressere mangel på højtspecialiseret arbejdskraft og
i forhold til at sikre konkurrencedygtige vilkår for at
tiltrække udenlandske specialister. Der er stadig behov
for at kigge branche for branche på, hvordan man kan
forbedre forholdene. Men vi kommer ikke udenom at
anskue vækstudfordringen fra et makroøkonomisk perspektiv og tage fat på større samfundsreformer.
Trods den rivende udvikling har Danmark oplevet
et lille årti uden vækst. Vores BNP per indbygger er
noget lavere end før krisen ramte i 2008/2009. Vores
produktivitetsvækst – den traditionelle kilde til højere
velstand, at vi gradvis formår at skabe mere værdi per
arbejdstime – er historisk lav. Det er rigtigt, at det kan
være svært at måle velstandsfremgangen ved, at vi i dag
har fået eksempelvis bedre computere og Iphones end
før i tiden. Men det ændrer ikke ved, at dansk økonomi fortsat hænger fast i en »lavvækstfælde«.
Samtidig går udviklingen rivende stærkt mange
andre steder i verden, og det bliver stadig sværere at se,
hvordan Danmark skal kunne holde trit.

Tænk blot 50 år tilbage til 1966. Nogle lande er
blevet meget rige og andre er sakket agterud i forhold
til velstand, og de vestlige lande har fået følgeskab
af Japan, de asiatiske tigre, og senest BRIK-landene
som økonomiske vækstlokomotiver. Og tænk så 50 år
fremad. Kan vi tro på, at Danmark vil forblive blandt
verdens rigeste lande, hvis vi bare lader tingene gå deres
vante gang de kommende årtier? Eller er det ikke kun
etablerede forretningskoncepter i erhvervslivet, men
også selve vores grundlæggende samfundsmodel, som
er ved at miste sit grundlag?
Vores samfundsindretning er i bund og grund udformet i tresserne og halvfjerdserne. Det er løbende blevet
reformeret, men det har ikke ændret på de grundlæggende strukturer. Eksempelvis har vi i dag det samme
samlede skattetryk som for tredive år siden.
Vi er nødt til at begynde at stille os nogle af de rigtig
svære og fundamentale spørgsmål: Kan vi blive ved
med at beskatte indkomster i bunden og toppen hårdt,
så de mest højproduktive reducerer deres arbejdstid,
og de mest lavproduktive, som har svært ved at skabe
værdi nok til at blive ansat i et normalt lavtlønsjob, går
arbejdsløse?
Kan vi leve med at have et afgiftssystem, der skaber
en omfattende grænsehandel, som i stigende grad ikke
blot sker i Tyskland men nu også via e-handel på nettet
og forårsager, at tusindvis af jobs flytter til udlandet?
Og har vi i et moderne videnssamfund råd til at
bruge næsten halvdelen af pengene til videregående uddannelse på SU, mens selve uddannelserne i for mange
tilfælde er middelmådige, og har vi råd til at bruge
uddannelsesmidlerne på en række uddannelser, der er
meget lidt efterspørgsel efter i erhvervslivet?
Danmark har oplevet 50 år som et af verdens rigeste
lande. Det har vi bestemt ikke altid været historisk set.
Det vil vi næppe altid være. Men lad os tage udfordringen alvorligt og indse, at vores samfundsøkonomi har
brug for et vigtigt korrektiv, der bringer den ind i den
digitale tidsalder.

Sundhedssektor. Aktivitetspresset har oversteget de ekstra tilførte midler til hospitalerne. Den årlige vækst i aktiviteten
på de somatiske hospitaler har været knap fire procent siden 2002.

Tallene giver god grund til jammer
Af GRETE CHRISTENSEN

formand for Dansk Sygeplejeråd
Jørgen Grønnegaard Christensen tegner i en kommentar i WA den 2. september et billede af, at sygehusene
slet ikke er så trængte af besparelser, som sundhedsfaglige organisationer giver indtryk af. Der er »ikke noget
at jamre over«, da der er ansat 18 procent flere læger og
sygeplejersker i perioden 1990-2006, og sektoren har
gradvist fået tilført flere penge ved de årlige økonomiaftaler mellem regioner og stat.
Artiklen får ikke med, at aktivitetspresset langt har

oversteget de ekstra tilførte midler. Den årlige vækst i
aktiviteten på de somatiske hospitaler har været knap
fire procent siden 2002. Det giver en samlet aktivitetsudvikling på over 50 procent i perioden 2002-2014.
Når såvel sundhedspersonalets organisationer som regionerne selv melder ud, at grænsen er nået (og mange
steder for længst overskredet) i forhold til, hvor hurtigt
personalet kan løbe, så bunder det i de betragtelige produktivitetsstigninger, som allerede er realiseret i over
et årti. Økonomien i regionerne presses af statens krav
om, at produktiviteten hvert år skal op med to procent.
Kravet har været gældende siden årtusindeskiftet, og

hospitalerne mere end opfylder det. Fra 2010-2014 steg
deres produktivitet således med gennemsnitligt 3,7
procent om året.
Jørgen Grønnegaard Christensen forsøger at optegne
et trængt sundhedsvæsen som en myte. Men realiteterne, som de opleves ude blandt sundhedspersonalet, er,
at flere års underfinansiering af driften nu er resulteret
i, at sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle ofte
står i en hverdag, hvor de ikke kan nå at opfylde basale
menneskelige behov hos patienterne. Det er ikke at
jamre, men at rejse en substantiel kritik med appel til
politikerne om at lytte og handle på det.
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