Pressemeddelelse 16. januar 2017

ALTERNATIVET: SLÅR ALARM OVER EKSTREM ULIGHED
Den nuværende økonomiske tænkning har spillet fuldstændig fallit, når otte mænd ejer det
samme som den fattigste halvdel af verdens befolkning. Der er brug for en økonomisk
omvæltning, mener Alternativet
En ny rapport fra Oxfam IBIS dokumenterer i dag, at otte personer – otte mænd – ejer det samme som
halvdelen af verden. Sidst Oxfam IBIS opgjorde tallet, var det 62 personer. Den ekstreme ulighed, som det
er et udtryk for, får Alternativet til at slå alarm.
- Den ekstreme ulighed, som Oxfam IBIS afslører, er ikke bare udtryk for håbløs uretfærdighed, det er en
trussel mod vores frihed, vores sikkerhed, vores fremtid, ja hele vores civilisation. Hvis vi som samfund
sidder det overhørigt, svigter vi på alle tænkelige niveauer, siger Rasmus Nordqvist, politisk ordfører for
Alternativet.
- Vi er vidne til en absurd ulighed, som er fuldstændig meningsløs, når man tænker på, at flere hundrede
millioner mennesker lige nu sulter og lider, alt imens de økonomiske midler, som kunne gøre en forskel for
dem, opsuges af de milliardærer, der i forvejen har allermest.
Alternativet mener, at den galopperende ulighed er udtryk for et økonomisk system i dyb, dyb krise.
- Når otte mand ejer det samme som 3.600.000.000 mennesker, er der noget rivravruskende galt.
Alarmklokkerne bimler løs, og det er på høje tid, vi som samfund erkender, at den nuværende økonomiske
tænkning har spillet fuldstændig fallit, siger Rasmus Nordqvist.
Derfor er Alternativet sammen med en stribe både danske og internationale aktører i gang med at udvikle et
bud på en ny bæredygtig samfundsmodel.
- Vi har brug for en ny økonomisk tænkning, som sikrer bæredygtig udvikling, der kommer andre end den
rigeste ene procent eller den rigeste promille til gode og som også baserer sig på social og miljømæssig
bæredygtighed. Det er en opgave, som bør stå øverst på dagsordenen for alle ansvarlige partier, siger
Rasmus Nordqvist.
- I første omgang foreslår vi fra Alternativets side en global skat på finansielle transaktioner ligesom reglerne
for dobbeltbeskatning skal komme verdens fattigste til gode. Men der er helt overordnet brug for et markant
opgør med tanken om, at vi arbejder for økonomien. Økonomien skal arbejde for os – os alle sammen.
Alternativet foreslog i sit finanslovsudspil at investere 75 milliarder over fire år i at øge ligheden både i
Danmark og i udlandet.
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