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ALTERNATIVET: FINANSLOV MINDER OM ET KVIKLÅN
Alternativets finansordfører Josephine Fock er ikke imponeret af den finanslov for 2016,
som regeringen i dag har indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti: ”Finansloven minder om et kviklån, hvor man tager penge fra
langsigtede investeringer i uddannelse, udviklingshjælp og klima- og miljøindsats og
bruger dem på kortsigtet forbrug, skattelettelser og billigere benzin- og dieselbiler.”
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
netop offentliggjort den samlede aftale om finansloven for 2016. Men ifølge Alternativets
finansordfører Josephine Fock er det en finanslov, der mangler blik for fremtiden:
”Der er tale om kortsigtede prioriteringer, som vil få langsigtede konsekvenser. Aftalepartierne
skærer kort sagt på mange af de investeringer, der ville komme os til gode i fremtiden, for i stedet
at forbruge pengene her og nu,” siger Josephine Fock og forsætter:
”Det giver indtrykket af en fortidsfinanslov frem for en fremtidsfinanslov, når der tages milliarder fra
uddannelsessystemet og udviklingsbistanden samtidig med, at man sænker de grønne ambitioner,
nedsættelse af NOx-afgiften og beskærer midlerne til energiforskning.”
Det største problem er ifølge Alternativet, at finansloven kun skeler til den økonomiske bundlinje,
hvilket koster på både den sociale og den miljømæssige bundlinje:
”Nedskæringerne i udviklingsbistanden giver især minus på den sociale bundlinje, mens de kraftige
nedprioriteringer af miljøindsatsen, nedskæringerne på den grønne forskning samt på uddannelse i
den grad giver underskud på både den miljømæssige og den økonomiske bundlinje. Blænder vi op
for det lange lys, er det tydeligt, at det ikke er en bæredygtig finanslov,” forklarer Josephine Fock,
som gerne havde set en væsentlig anderledes finanslov:
”Alternativets finanslov havde set helt anderledes ud. I stedet for at foretage et kviklån havde vi
investeret i klima- og miljøområdet, hævet udviklingsbistanden og styrket iværksætterkulturen. Og
pengene havde vi fundet gennem en grøn og bæredygtig skattereform bestående af bl.a. en
ressourceskat, skat på finansielle transaktioner og højere boligbeskatning.”
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