
Besparelser, der gør ondt på alle. 
 
Kære politikere i Holstebro! 
 
Hvor vil I være det bekendt – at spare på tilbud om støtte til de mennesker i vores samfund, der er 
allermest sårbare. Selvom I nu forsøger at mindske besparelsen fra ni til fem millioner, er det bare 
ikke godt nok. Der er underskud i regnskabet – det er sandt - men underskuddet er opstået som 
følge af, at uligheden i samfundet er øget og at flere har brug for støtte i hverdagen.  
 
Det er ikke alene højere videnskab men også almen viden, at besparelser på støtte til netop de 
psykisk syge, vil slå tilbage som en boomerang i form af dårlig livskvalitet, større misbrug, mere 
kriminalitet, flere indlæggelser og dermed større udgifter. Så hvad har I gang i?  
At skære på tilbuddene til brugere af de psykiatriske institutioner vil umiddelbart give besparelser 
til personalelønninger, men pengene vil i løbet af kort tid skulle bruges på at samle de mennesker 
op, der ikke kan fungere uden den støtte og de aktiviteter, der ydes fra disse institutioner. 
 
Jeg har lige modtaget forskudsskema for 2008. Mit fradrag er steget og min skatteprocent er faldet – 
altså får jeg netto flere penge til mig selv fra d. 1.1.2008. Blev jeg glad? Nej, jeg blev flov – flov 
over, at vi har nogle politikere, der giver mig, der er en velfungerende del af samfundet, 
skattelettelser, samtidig med at de sparer på de svageste i vores samfund. Jeg ønsker ikke at leve i et 
samfund, hvor de svageste i vores samfund skal være afhængige af min og andres velgørenhed. At 
tage vare på de svageste må foregå ved en omfordeling via skatterne.  
 
I må ganske simpelt finde penge til at dække underskuddet et andet sted. Den bugnende statskasse 
kunne f.eks. være et sted at hente pengene. Eller I kunne lade være med at give mig en 
skattelettelse.  
Hvor svært kan det være? 
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