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ALTERNATIVET: FINANSLOVEN SKAL DA VÆRE GRØN OG FREMSYNET
”Først og fremmest er jeg nysgerrig på, hvorvidt regeringen er indstillet på at hæve
sit ambitionsniveau på Danmarks vegne. Hvis det er tilfældet, hvilket jeg håber på,
så har jeg nogle klar bud på hvor og hvordan, det kan gøres,” siger finansordfører
Josephine Fock (Å).
Alternativet er af regeringen inviteret til finanslovsforhandlinger kl. 14.15 i Finansministeriet. Og
den opgave går Alternativets finansordfører Josephine Fock til med krum hals:
”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at regeringens udspil snarere ligner en fortids-finanslov
frem for en fremtids-finanslov. Jeg synes, at det er imod bedre vidende at skære på
udviklingsbistanden, på uddannelse og forskning samt i særdeleshed på klima- og miljøindsatsen,
og det betyder desværre, at udgangspunktet for forhandlingerne ser svære ud,” siger Josephine
Fock og fortsætter:
”Et eller andet sted tænker jeg dog, at det fremlagte umuligt kan være udtryk for regeringens
sande ambitionsniveau, de må da ville noget mere end det her? Det håber jeg, og det vil jeg prøve
at finde ud af,” siger hun.
Hvis regeringen er til at tale med, har Alternativet lagt plan for, hvor og hvordan den vil trække
regeringen i en grøn og fremsynet retning:
”Vi deler ikke finansministerens vurdering af behovet for besparelser. Hvis det stod til os, skulle
regeringen derfor droppe alle de bebudede besparelser på udviklingsbistanden, uddannelse og
forskning samt på det grønne område. Herudover, så er det noget klogere at indrette
kontanthjælpssystemet baseret på tillid frem for igen at skære ned. Det hører ærlig talt ikke
hjemme i et moderne samfund,” forklarer Josephine Fock.
Udover at kunne droppe de bebudede besparelser, mener Alternativet også at have fundet penge
til en "langt mere grøn og fremsynet finanslov": "Vores finanslov ville være langt mere grøn og
fremsynet, og den ville målrette midler til en seriøs bæredygtig omstilling og alle tre bundlinjer.
Havde vi haft 90 mandater, ville vi investere massivt i klima- og miljøområdet, hæve
udviklingsbistanden, styrke iværksætteri-området markant samt prioritere en ligestilling mellem
land og by,” siger Josephine Fock og fortsætter:
”Pengene til vores finanslov ville vi finde ved at indføre en skat på finansiel spekulation, øge
afgiften på tobak samt øge ejendomsværdiskatten,” afslutter Josephine Fock (Å).
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