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Hvor skal væksten komme fra?
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SOCIAL TRYGHED
ER NØGLEN TIL VÆKST

E

benævnt “chefstrateg” - med til at lægge kursen og finjustere Enhedslistens politiske kompas i Folketinget. Nu er
det i hans hænder at forme den erhvervs- og vækstpolitik,
som Enhedslisten bidrager med.
Det grundlæggende synspunkt er, at vækst er ok, når
det foregår på nogle helt ufravigelige præmisser: At det
bidrager positivt til miljø- og klimapolitiske målsætninger, understøtter den grønne omstilling, styrker den cirkulære økonomi, at det tager højde for menneskers trivsel, er bæredygtig og har en social slagside til fordel for
dem, der har mindst. Vækst med måde og omtanke, kunne man sige:
”Set med vores øjne er det hverken muligt eller attraktivt at forestille sig, at Danmark og vores del af verden skal
opleve vækstrater, som vi har set det tidligere. Den tid er forbi. Vi skal se frem mod lavere vækst,” mener Pelle Dragsted.

NHEDSLISTENS politiske visioner og
drømmen om økonomisk vækst er sjældent temaer, der indgår i samme sætning. Men tag ikke fejl:
Enhedslisten er hverken vækstforskrækkede eller resistente over for den
tankegang, at vækst er en forudsætning
og noget positivt for samfundet.
Væksten skal bare foregå på en måde
og kun inden for de sektorer, hvor handlingerne samtidig opfylder andre politiske mål:
”Høj vækst er ikke et ubetinget mål for Enhedslisten.
Vi mener, at vi har et meget velstående samfund. Men
det hænger ikke sammen, at vi om 50 år skal være dobbelt så rige, som vi var for 50 år siden. Dét er hverken muligt eller ønskeligt, fordi vi så skal gå på kompromis med
begrænsning af CO2 -udledning, klimaudfordringen og
menneskers velvære,” fastslår Pelle Dragsted.

MAN SPEJDER FORGÆVES efter de mere traditionelle skatte- og fradragsmæssige instrumenter for at fremme investeringslysten. Et væsentligt håndtag at dreje på i Enhedslistens optik er at sikre den sociale tryghed. Dét
giver nemlig arbejdsro for iværksætternes kreativitet og

HAN ER ENHEDSLISTENS erhvervs- og finanspolitiske ordfører. Inden valget i 2015 var han, som medarbejder i partiets sekretariat, rådgiver af folketingsgruppen - og af andre
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styrker evnen til at udvikle egen virksomhed, påpeger
Pelle Dragsted:
”Vi er meget optaget af en højere social tryghed i form
af barsel for selvstændige og sikkerhed i forhold til dagpengesystemet og sygedagpengene. Det er normalt for
lønmodtagere, men selvstændige er ikke tilstrækkeligt
sikrede på denne måde. Hvis vi gerne vil have folk til at
få nye idéer og starte nye virksomheder, så gælder det
også om at sikre mulighederne for ikke mindst de kvindelige iværksættere. Talenter bliver holdt tilbage og går
tabt, hvis vi ikke gør det nemmere og mere trygt for folk
at flytte sig,” siger Enhedslistens ordfører.
DET ER IKKE MINDST inden for vedvarende energi, han ser
den hjemlige vækst i krystalkuglen.
”Vi ved, at verden står over for en stor omlægning, fordi vi snart har brugt energiressourcerne. Der vil derfor
blive en enorm efterspørgsel efter grønne teknologier. De
lande, der står forrest her vil opleve vækst og mange nye
arbejdspladser. Dét er vi tilhængere af at understøtte. Vi
har gjort det før, og vi kan gøre det igen,” mener Dragsted
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prøver at finde ud af, hvad virksomhederne vil. Så kimer
man dem ned for at få dem med på ét eller andet program
fremfor at lade idéerne komme fra virksomhederne selv.
Det kan jo være, at de har behov for noget helt andet end
det, systemet tror,” påpeger Pelle Dragsted.

og peger konkret på vand, vandrensning, genanvendelse, vedvarende energi og i det hele taget den industri, der
opererer bæredygtigt inden for energisektoren.
KUNNE MAN FORESTILLE SIG Enhedslisten med i et vækstforlig i Folketinget skorter det ikke på idéer til at få ført hurtige initiativer ud i livet. Partiets fingeraftryk vil i første omgang ske inden for det uddannelses- og forskningspolitiske:
”Her vil vi droppe de grønthøster-besparelser, der
sker. Vi vil fokusere ekstremt meget på uddannelse. Det
handler om at løfte mennesker fra ufaglært til faglært.
Nummer ét er at få de rigtige kompetencer ind i virksomhederne,” siger han.
Og igen falder talen hurtigt på det energipolitiske. Solceller, bølgekraft og forskellige former for genanvendelse
er områder, der ligger Enhedslisten stærkt på sinde.
Partiet ser gerne, at vi herhjemme ”kaster hele
erhvervsfremmesystemet op i luften,” fordi det ikke fungerer efter hensigten og i øvrigt er meget dyrt:
”Vi vil hellere gøre det efterspørgselsdrevet end udbudsdrevet i stedet for, at der sidder nogle Kloge-Åger og

”

Talenter bliver holdt
tilbage og går tabt, hvis vi ikke
gør det nemmere og mere
trygt for folk at flytte sig.

I ERKENDELSE AF at langt de fleste virksomheder herhjemme har under ti ansatte – og rigtig mange kun én,
nemlig den selvstændige ejer – vil Enhedslisten gerne
have flyttet fokus fra de store til de små virksomheder,
når det kommer til diskussionen om vækst. Partiets erhvervspolitik har nemlig traditionelt kredset om, hvordan og hvor meget de store virksomheder skal bidrage
med til samfundet.
”Jeg modtager hver dag en masse input fra mange forskellige organisationer, og jeg prøver at holde mig orienteret om, hvad der rører sig. Jeg kigger på fakta, og jeg forholder mig kritisk til det. Både når synspunkterne kommer
fra erhvervslivet og fagbevægelsen,” siger Pelle Dragsted
og varsler et nyt erhvervspolitisk udspil fra Enhedslisten
i efteråret 2017. O
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