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ALTERNATIVET: FINANSLOV UDEN MOD TIL GRØN OMSTILLING OG JOBS
”Finanslovsudspillet er i mine øjne udtryk for en regering, der lever i fortiden, og dermed vil
Danmark blive kørt over af fremtiden,” siger Josephine Fock, der er finansordfører for
Alternativet. Den udmelding kommer på baggrund af regeringens udspil til en finanslov for
2016.
I dag præsenterer regeringen sit finanslovsudspil for 2016, og det indeholder besparelser på en
række områder. Blandt andet beskæres udviklingsbistanden med 2,7 mia. kr., forskningsbudgettet
beskæres med 1,4 mia. kr., mens klimaindsatsen og uddannelse beskæres med hhv. 200 og 100
mio. kr. Og det falder ikke i god jord hos Alternativets finansordfører Josephine Fock:
”Når man skærer i uddannelse og forskning, klima og miljø samt udviklingsbistanden, så giver det
et indtryk af en regering, der enten ikke aner, hvad der er på vej, eller decideret handler imod
bedre vidende,” siger Josephine Fock og fortsætter:
”Vi ved, at uddannelse og forskning er de investeringer, der bedst betaler sig. Herudover så peger
snart sagt alle – fx CitiGroup, der er én af verdens største banker, Europakommissionen og det
danske erhvervsliv – på, at fremtidens vækst og jobs bliver skabt i klima- og miljøsektoren.
Europakommissionen anslår, at den grønne omstilling vil skabe 20 mio. jobs. Derudover oplever vi
lige nu, hvad en underprioritering af udviklingsbistanden fører til i form af den humanitære krise i
og omkring Syrien,” siger hun.
Regeringens finanslovsudspil vil nu danne udgangspunkt for forhandlinger blandt partierne på
Christiansborg og skal endeligt vedtages inden jul. Ifølge Josephine Fock vil det imidlertid være
kendetegnende for forhandlingerne, at de vil operere inden for en låst ramme og tankegang:
”Anders Fogh Rasmussens skattestop fra 2001 har skabt en fuldstændig låst situation, der
efterlader minimal plads til nytænkning og innovation. Men vi har netop brug for en nytænkning af
skatteområdet, så det understøtter den grønne omstilling og tager højde for, at verden er inde i en
evigt accelererende udvikling. Alt andet er uambitiøst og uholdbart, og det udstiller et politisk
system i dyb, dyb krise. Regeringens udspil afspejler hverken udviklingerne inden for eller uden for
landets grænser,” siger Josephine Fock og fortsætter:
”Det efterlader ét par store spørgsmål: Hvad er regeringens problemanalyse, og hvad er deres
fremtidsvision for Danmarks rolle i et globalt samfund? Det vi har brug for, er en finanslov, der med
udsyn og ambitioner griber fat om fremtiden og former den,” afslutter Josephine Fock.
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