
STATUS! foråret 2007 

For alle i dette land, har der jo inden for de sidste par måneder været opgørel-
sens time. Skatteskemaet skulle returneres i udfyldt stand, nogle havde ikke 
kvaler med det, andre skulle have revisoren til at hjælpe, der i blandt var vi. 
Det er en tilbagevendende ulempe eller gode hvert år (det er hvordan man ser 
på det).  
Efter at revisoren var taget af sted igen - sad jeg lidt og grundede.  
Hvor må det egentligt være træls for ham at høre på, har du nu husket at få 
det hele med af alt, hvad der kan trækkes fra, for skattevæsenet skal altså ikke 
have en krone mere, end hvad der kan tilkomme dem, vi er nok ikke de eneste, 
der siger sådan (Jeg er egentlig flov over min tankegang).  
Vi har nu haft revisor i over 40 år, så han kender vores økonomi, nogle år skulle 
vi betale, andre år fik man lidt tilbage.  
Men pludselig fik vi det røde kort. - Stoppe op, en livstruende sygdom lagde sin 
klamme hånd på vore skuldre, samtale - undersøgelse - operation, ankommer 
til sygehuset, bliver mødt i informationen og vist hen, hvor man skal være. 
Ingen spørger: "Har du penge med" til at betale for operation, pleje og 
efterfølgende hjemmepleje. Så er det godt man har betalt skattekroner i flere 
år.  
Tænk jer, hvis man blev mødt med denne svada: "Den operation du skal have 
for at blive rask er dyr og dine skattekroner rækker ikke så langt, så vi må 
stoppe behandlingen" - det sker heldigvis ikke, men tænk tanken.  
Eller hvis lægen der står med operationen, siger nu er kl. 16.00, vi lukker og 
slukker for i dag, starter i morgen kl. 7.30 igen.  
Vi brokker os sommetider over ventetid eller behandling, eller vi skal betale for 
meget i restskat, jeg har også været med i det hylekor, men mine hyl er ikke så 
høje mere.  
Lidt overskud på skattekontoen er kun godt, måske går det til dit/mit barn, 
barnebarn eller naboen.  
Så betal din skat måske ikke med glæde, men med tanke for det samfund, vi 
lever i.  

 
            Tænk hvad der er sket med sygehusvæsenet i løbet af de 9 år.  
                                              (tilføjet december 2016) 

 

  


