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Nu må det være slut med
hjælpepakker
AfColette Brix
fmmand
Dansk Erhve1vssanunenslutni11g

DEBAT Langsomt åbner Dan
mark igen, og det gør virk
somhederne heldigvis også.
Mange af virksomhederne
blev tvangslukket, og alle Dan
marks skatteydere skal betale
regningen og hjælpe tvangs
lukkede virksomheder over
den værste hurdle, men man
ge åbner ikke igen. Regeringen
ændrede i loven, så den ret til
erstatning, som virksomheder
ne havde, blev suspenderet af
Folketinget en sen aften.
I stedet kreerede man hjæl
pepakkerne, så Danmark ikke
fik en kø så lang som til ver
dens ende af arbejdsløse og
lukkede virksomheder, for
noget skulle jo sættes i stedet,
når virksomhedernes retssik
kerhed røg ud i kloakken Øre
sund med en maveplasker.
Men mange små selvstændi
ge forretningsdrivende blev
stående på broen, også her i
Gentofte, holdt liv i deres livs
værk, fastholdt de ansatte,
lukkede troligt op hver ene
ste dag i håb om, at de kun
ne arbejde og sælge sig ud af
Corona-krisens skarpe klør.

De søgte ikke om hjælpepak
ker og søgte ikke om kom
pensation for nedsat omsæt
ning, som rigtig mange af
dem jo har haft. Mange af de
små handlende er garvede og
har oplevet finanskrisen, så
de vidste, at det er som at tis
se i bukserne, først luner det,
men det bliver hmtigt iskoldt,
når pakkerne skal betales til
bage. Og alle gør sig klar til, at
det her tager lang tid. Og det
kræver omstilling. Det er de
jo vant til, de seje virksomhe
der. Deres motto er, at vi skal
klare os selv. Mange i disse kri
setider vil kalde dem "gam
meldags", men vi har virkelig
brug for hver eneste af de seje
små handlende, købmanden,
grønthandleren, børnetøjs
forretningen, vinhandleren,
slagteren, tebutikken, herre
tøjsbutikken.
Tak til alle jer, der blev der
og var med til, at ikke alt gik
op i Corona-lukninger og evi
ge og lange dommedagspres
semøder. I seje gutter og gutin
der var med til at holde liv i alle
os andre. I skal have et stort
klap på skulderen, 1 sørgede
for, at alt ikke gik i sort Coro
na-mood.
Vi sætter stor pris på jer.

