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ALTERNATIVET: VI SKAL STØTTE GRØNT IVÆRKSÆTTERI – IKKE SLØJFE DET
”Fra alle kanter af verden kommer i disse dage den samme analyse: Det er nu vi skal handle, og
så går regeringen alligevel solo i den stik modsatte retning – det er mig ubegribeligt,” siger
Alternativets politiske leder Uffe Elbæk efter nyheden om, at regeringen vil skære 340 mio. kr. af
støtten til grønt iværksætteri.
Baseret på lækkede dokumenter kan Information i dag fortælle, at regeringen har i sinde at beskære grønt,
dansk iværksætteri med 340 mio. kr. i de kommende finanslovsforhandlinger.
Den idé falder ikke i god jord hos Alternativet, der netop har klimainnovation og grønt iværksætteri højt på
sin politiske dagsorden, forklarer partiets politiske leder Uffe Elbæk:
”En ambitiøs klima- og miljøpolitik er jo ikke bare godt for naturen samt vores børn og børnebørns fremtid.
Det er også godt for dansk erhvervsliv. Der er jo for pokker jobs - mange jobs - i en grøn omstilling af vores
industri, landbrug og fiskeri. Der er så mange muligheder i grønt iværksætteri, og det havde jeg faktisk
forventet, at en liberal regering ville støtte mere op om. Jeg begriber det ganske enkelt ikke,” siger Uffe
Elbæk.
Alternativets energi-, klima-, miljø- og naturordfører Christian Poll stemmer i:
”Det vil skabe millioner – bogstaveligt talt – af jobs, hvis verdenssamfundet for alvor går i gang med den
grønne omstilling. Og det tyder rigtig meget på, at vi er godt på vej til,” siger han og fortsætter:
”Men for mig er det vigtigste nu engang, at vi tager ordentlig vare på den jordklode, vi bebor. Jeg mener, at
fuglekvidder i skoven, muslinger i strandkanten, rådyr, dådyr, pindsvin og pighvar samt grønne grene, buske
og træer, rent drikkevand, åndbar luft – kort fortalt; en sund jordklode vi kan være stolte af – er den
vigtigste arv, vi har fået, og den vigtigste arv vi kan videregive kommende generationer,” afslutter Christian
Poll.
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