Dansk S"- attet-i,rgerforening.
ikke er den ene eller
For alle, der tror r ta, rt
anden Patentmedicin, men mind Økonomi, der skal
føre vort Land frelst gennem Tidens Vanskeligheder,
er »Dansk Skatteborgerforening« det naturlige Samlingssted.
Husk, at det var »Dansk Skatteborgerforening«, der
i Tide advarede mod og bekæmpede Socialreformen,
hvis ødelæggende og demoraliserende Virkninger man
nu føler overalt i vort Samfund!
Ved at støtte »Dansk Skatteborgerforening« er man
med til at genopbygge den borgerlige Front, der skal
sætte Grænse for Socialiseringen af vort Land.
Enhver Indmeldelse betyder nemlig et Vink om, i
hvilken Retning man ønsker borgerlig Politik ført, og
den betyder tillige en Skærv til de Midler, hvormed
man kan give en saadan Paavirkning det fornødne
Efter tryk.

Harald Nielsen:

Skat og Stat

Meld Dem derfor ind, hvis De ikke allerede er Medlem, og hvis De er det, saa sørg for, at Deres Venner
og Meningsfæller ogsaa bliver det,

Enhver Skatteyder har Raad til at ofre de f e m
Kroner, det koster om Aaret at være Medlem! Ingen
Skatteyder har R a a d til at lade være!
Ethvert Medlem af »Dansk Skatteborgerforening<
modtager tilsendt Foreningens Tidsskrift
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Foredrag holdt ved »Dansk Skatteborgerforenings Tillidsmandsmøde d. 26. Okt. 1935

Da »Dansk Skatteborgerforening« planlagde
dette sit Tillidsmandsmøde, var der endnu ikke
Tale om Valg. Ordinært skulde Valget jo først
have fundet Sted til næste Aar. Fra borgerlig Side
lød der ganske vist stærke Krav om at faa det saa
snart som muligt, men hvorvidt der var Udsigt
til, at man vilde faa dette sit Ønske opfyldt, var
der endnu ingen, der vidste, og da man saa fik
det opfyldt, viste den Maade, hvorpaa man modtog Meddelelsen, at man trods alt ikke havde ventet det saa tidligt.
I hvert Fald har Valgets Afholdelse som Baggrund for dette Møde skabt en Situation, som det
vil være umuligt for »Dansk Skatteborgerforening« ikke at tage Hensyn til. Vil man drøfte
Skattespørgsmaal er det jo ikke ligegyldigt, hvorledes de politiske Partier stiller sig til dem, og vil
man klare sig Forholdet mellem Skat og Stat, vil
det være naturligt at søge Bidrag til. Belysning af
det i en Valgkamp, der efter Partiernes Sigende
stod mellem Tilhængerne af Samfundets Socialisering og Modstanderne af den — altsaa mellem
de stærkeste politiske Modsætninger, der kan tænkes.
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get set sin Redning ved at gennemføre Underbetaling (I) ved det landkommunale Arbejde overalt, hvor
Betingelserne herfor har været tilstede.
Der bør da gennem Lovgivningsmagten sikres Arbejderne ved det landkommunale Arbejde den almindeligt mellem Organisationerne gældende tarifmæssige
Løn, overalt hvor der til landkommunalt Arbejde gives økonomisk Støtte af det Offentlige«.
For at fremskynde Udviklingen har man yderligere
rundt om i Landet paa en Række større Gaarde, hvor
der dyrkes Sukkerroer, etableret Strejke med tilhørende Blokade efter samme Mønster som i Tølløse,
og altsaa med Støtte af det Offentlige.
Lykkes disse Bestræbelser for at hæve Lønniveauet
p» Landet til samme Højde som i Byerhvervene er
det formentlig uden videre klart, at enhver Tale om
Rentabilitet af Landbruget vil være udelukket. Den
Lammelsesproces, der snart skjult, snart aabenlyst,
udstraaler fra Understøttelseslovgivning og Fagforeninger tilsammen, vil da have naaet Centret, vort
»bærende« Erhverv, der da hverken vil kunne bære
sig selv eller have Udsigt til at kunne blive »baaret«.
At det vilde gaa satsledes har man længe kunnet
forudse, og skal de yderste Konsekvenser af det Pres,
man fra socialdemokratisk Side øver, forhindres, er
det derfor paa højeste Tid, at Borger og Bonde finder hinanden i en fælles Modstand mod en Understøttelses- og Lønpolitik, der vil betyde Landets Ruin.
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RESOLUTION
enstemmig vedtaget paa Tillidsmandsmødet
»Den Udvikling, der i de senere Aar har fundet
Sted i vort Samfund, truer alvorligt dettes økonomi
og Moral.
Vi peger særlig paa følgende Forhold:
I) Den gradvise Socialisering af Erhvervslivet, der i
Ly af de paa Rigsdagen vedtagne Love lidt efter
lidt omformer Samfundet i socialistisk Retning.
Organisationsviesenets
Udartning, der, støttet af
2)
Regeringen, giver sig Udslag i Fagforeningsterror,
Boykot, Fagspærring og Prisaftaler med deraf
følgende Arbejdsløshed og Varefordyrelse.
3) Det offentlige Forsørgelses-og Understøttelsessystems Udartning, der foruden at lægge Beslag
paa en uforholdsmæssig stor Del af de offentlige
Midler, undergraver Borgernes personlige Ansvarsfølelse og demoraliserer store Dele af Befolkningen. Særlig skal fremhæves Regeringens
uforsvarlige Arbejdsløshedspolitik, der er en væsentlig Hindring for Afhjælpning af Arbejdsløsheden.
Den
stadig stigende Skatteplyndring af Befolk4)
ningen, der sluger de Midler, der skulde opspares
og anvendes til Erhvervslivets Ophjælpning og
Fremgang.
Det nylig stedfundne Valg har vist, at der ikke findes nogen Fremgang for borgerlig Politik ad de Veje,
man hidtil har fulgt.
Valget viser, at der maa en gennemgribende Nyorientering til, hvis alle borgerlige Elementer skal
kunne samles til en virkelig Modstand mod en fortsat
Socialisering af Samfundet.
En saadan Nyorientering kommer ikke uden om de
Principper, for hvilke »Dansk Skatteborgerforening«
gennem Aarene er traadt i Skranken, og hvis Hovedsynspunkt er, at der indtages en Holdning, som giver et
klart Udtryk for de afgørende Modsætninger mellem
en socialistisk og en borgerlig Samfundsopfattelse.
—

