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Vi skal arbejde længere. 
Derfor: Drop helligdage

Gud kan ikke lukke hullet i
statskassen. Foldede hæn-
der forhindrer ikke bespa-

relser. I stedet er der brug for, at
danskerne arbejder lidt mere. 

Det Radikale Venstre lancerede i
går en original idé, der løser flere
problemer på en gang: Ved at sløjfe
store bededag som fridag vil staten
få indtægter på op til tre mia. kr., og
arbejdsudbuddet vil øges med
10.000 personer: »Det fjerner ikke
behovet for reformer, men det er et
rigtig godt supplement,« udtalte
partileder Margrethe Vestager. 

Reaktionerne var voldsomme.
Det er længe siden, at en radikal po-
litiker sidst er blevet beskyldt for
populisme. Både Socialdemokra-
terne og de konservative slog kor-
sets tegn for sig. Men ideen er så
fornuftig og fremadrettet, at den
bør udvides til at omfatte de andre
helligdage: Kristi Himmelfartsdag,
2. pinsedag, skærtorsdag, langfre-
dag, 2. påskedag og juledagene. 

I et moderne samfund må guds-
dyrkelse være forbeholdt kaffepau-
ser, fyraften og almindelige ferier.

Hvis princippet om, at religion er
en privatsag, blev ført ud i livet, vil-
le staten få ekstra indtægter på op
mod 25 mia. kr., eller hvad der sva-
rer til hele holdbarhedsproblemet. 

SAMTIDIG ville arbejdsudbuddet
blive øget med op til 100.000 eks-
tra årsværk og dermed mindske
det langsigtede behov for velfærds-
reformer af ydelser som efterløn og
dagpenge. På kort sigt ville en af-
skaffelse af alle helligdage som kol-
lektive fridage betyde, at besparel-
serne i kommunerne kunne annul-
leres. Hidtil har vælgerne kun fået
to valg: VKO-blokken vil skære ned i
den offentlige sektor, mens S og SF
vil hæve skatterne. Heldigvis findes
der den tredje mulighed, som de
radikale foreslår: at arbejde mere.
Det er tid til at tænke lidt kreativt. 

Helligdagene hører til en svun-
den tid, hvor flertallet af danskere
var religiøse, og vi i øvrigt havde
råd til at arbejde færre timer end
folk i vores nabolande. Kun få men-
nesker i verden arbejder så få dage
om året og så få timer om ugen. 

Danskerne er kendt som fritids-
kæmpere. Men ingen kan efterhån-
den forklare, hvorfor vi har kollek-
tivt fri på vilkårlige dage som store
bededag. Fritiden har fået en me-
get høj pris. Derfor er det tid til at
slagte nogle hellige køer i stedet for
blot at håbe på mirakler. ltm
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Vi er meget rigere, end vi tror

D e tror det ikke selv, men det er sik-
kert og vist. Gymnasielærere og
ingeniører tilhører overklassen i

Danmark. 
En gymnasielærer, der har rundet de 50

år, hører typisk til de ti procent mest vel-
stillede i samfundet. Og både skolelærere
og politibetjente hører til de 20 procent
rigeste danskere. 

For de fleste af dem kommer dette
imidlertid som en overraskelse. Dansker-
ne undervurderer nemlig i massiv grad,
hvor velstillede de selv er i forhold til an-
dre lønmodtagere. 

Det viser en meningsmåling, Megafon

har foretaget for Politiken og TV 2 på ar-
bejdernes internationale kampdag. 

Særligt de rigeste danskere tror selv, at
de tilhører midten af samfundet. Blandt
de 30 procent danskere, der har de højste
indkomster, tror kun en tredjedel af dem,
at de rent faktisk tilhører denne gruppe. 

»Det er et meget markant resultat. Det
afspejler en udbredt fornemmelse af, at
græsset er grønnere på den anden side.
Men det er det jo altså ikke«, siger privat-
økonom Las Olsen fra Danske Bank.

Klumpspil på midtbanen
Blandt de absolut rigeste er uvidenheden
om egen velstand allermest udbredt. Til
gengæld er der trængsel på velstandens

midtbane. 21 procent af danskerne – eller
omkring hver femte – tror, at de tilhører
de ti procent, hvis indtægt ligger lige i
midten af samfundet.

Men stiller man alle danskere op i lang
række efter indkomst, tjener hun, der står
præcis i midten, 220.000 kroner om året.
Og det svarer nogenlunde til, hvad en kas-
sedame i et supermarked tjener.

Mange på overførselsindkomst
I et land, hvor mindre end halvdelen af
befolkningen har et arbejde, og 25 pro-
cent af alle folk i den arbejdsdygtige alder
er på overførselsindkomst, udgøres de
nedre trin på indkomststigen hovedsage-
lig af førtidspensionister, studerende og
lignende. Alene det at have et arbejde ud-
løser automatisk en placering relativt
højt i indkomstpyramiden. 

»Folk, der får 25.000 kr. udbetalt om
måneden, føler sig ikke meget rige – selv
om de relativt set er det. De fleste har en
fornemmelse af, at for at være rig skal
man have to store biler, egen yacht og hus

i Spanien. Men den slags rige er der rigtig,
rigtig få af i Danmark«, siger Las Olsen.

De urealistiske forestillinger om vores
egne indtægter skyldes også vores uvillig-
hed til at tale om penge, løn og indkomst,
mener Pernille Tanggaard Andersen, lek-
tor i sociologi ved Syddansk Universitet.

»Vi danskere gør os en masse falske fo-
restillinger om, hvad andre tjener, fordi vi
helst ikke taler om, hvad vi selv får i løn. Vi
er meget præget af, at vi ikke vil have kon-
flikter på arbejdspladsen, så vi taler ikke
om, at nogle er bedre end andre. Det gør
løn meget tabubelagt og hemmeligt«, si-
ger hun.

Ifølge både politikere og eksperter gør
folks fejlopfattelse af egen velstand politi-
kernes opgave mere vanskelig. 

»Hvis mange opfatter sig selv, som om
de ligger i midten i samfundet, så kan der
være en stor misundelsesfaktor. Folk vil
derfor være mere tilbøjelige til at gå ind
for højere marginalbeskatning, fordi de
tror, at der er mange, der tjener mere end
dem selv«, siger Jørgen Stamhus, lektor

ved Aalborg Universitet. Ifølge tidligere
skatteminister Kristian Jensen (V) viser
undersøgelsen, at det er blevet odiøst at
være velhavende. 

»Man vil helst ikke selv regnes som rig,
derfor undervurderer vi vores egen vel-
stand«, siger han og tilføjer, at det i høj
grad bliver brugt politisk: 

»Når nogle politikere siger, at de mest
velstående skal betale, giver det opbak-
ning – for folk tror ikke, det er dem selv«.

ESBEN KJÆR OG PER THIEMANN

Danskerne undervurderer systematisk, hvor 
mange penge de tjener i forhold til andre lønmod-
tagere. Herhjemme består den økonomiske over-
klasse nu af gymnasielærere og politibetjente.
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Danske 
soldater
uden filter

I en opsigtsvækkende film dokumen-
terer filminstruktør Janus Metz, hvor-
dan danske soldater i ildkamp i Af-

ghanistan dræber sårede talebanere i en
grøft efter et dramatisk opgør i Helmand-
provinsen.

Det er soldater fra Armadillo-lejren i
Helmand, der pludselig er i nærkamp
med talebankrigerne. Så kaster en af de
danske soldater en håndgranat ned i grøf-
ten, og straks efter farer to soldater hen
og skyder løs på talebanerne. Bagefter
bruger en af de danske soldater ordet li-
kvidering, da han skal fortælle om, hvor-
dan han var med til at skyde på de sårede
talebanere, der endnu var i live efter
håndgranaten. ’Armadillo’ er udtaget til
Cannes-festivalen i sidekonkurrencen Se-
maine de la Critique. Filmen viser billeder
af danske soldater i krig, som den danske
offentlighed aldrig tidligere har set.
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TORBEN BENNER

For første gang nogensinde
går dansk dokumentarfilm
helt tæt på Afghanistankrig. 

TÆT PÅ. Opsigtsvækkende dansk dokumentarfilm går tættere på de danske soldater end nogenside før. Filmen er nu udtaget til Cannes-festivalen. Foto: Lars Skree 
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Tegning: Philip Ytournel. Foto: Niels Christensen, Arktisk Institut, Søren Schnoor


