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ELBÆK: DROP PSO-AFSKAFFELSE, DER BYGGER PÅ VILDLEDNING
Alternativets politiske leder opfordrer Folketinget til at droppe afskaffelsen af
PSO’en. Hvis aftalen vedtages, belønner man vildledning af befolkningen, fastslår
Elbæk
Uffe Elbæk opfordrer Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, Socialistisk
Folkeparti og Konservative til at trække sig fra aftalen om afskaffelse af PSO-ordningen, inden den
på mandag skal vedtages i Folketinget.
Det sker efter, det er blevet slået fast, at PSO-ordningen – i modstrid med, hvad Venstreregeringen ellers har fremført – ikke er ulovlig, ligesom det er blevet dementeret, at det skulle være
en bunden opgave at afskaffe PSO’en.
- Regeringen har været meget nærige med sandheden i hele forløbet omkring PSO-ordningen. På
den måde har de spændt ben for en begavet offentlig debat om, hvordan vi kunne justere PSOordningen i stedet for at afskaffe den, siger Uffe Elbæk.
Efter afskaffelsen af PSO-ordningen blev aftalt, har klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
fastslået, at ordningen ikke var erklæret ulovlig af EU. Og det bør have konsekvenser, mener
Elbæk:
- Ved at have kortsluttet debatten har regeringen kunnet gennemtrumfe en historisk skattelettelse
til erhvervslivet, som skal betales af borgerne i stedet. Den opgave blev så meget lettere, fordi
regeringen gav indtryk af, at der ikke var nogen vej uden om, siger Elbæk.
Elbæk ærgrer sig over, at der ikke har været nogen bred folkelig debat om afskaffelsen af PSO på
et oplyst grundlag. For hvis det havde været tilfældet, var løsningen sikkert blevet én, der både
sikrer den grønne omstilling og ikke gør op med det hæderkronede princip om, at forureneren
betaler.
- Min opfordring til mine politiske kolleger – og særligt til dem, der tænker på klimaet – er klar: Lad
være med at stemme ja på mandag. Lad være med at belønne usandhederne og dermed
opløsningen af en demokratisk samtale baseret på fakta. Det er helt uacceptabelt, at man på den
måde kan slippe afsted med at vildlede befolkningen, siger Elbæk.
Uffe Elbæk opfordrer dertil danskerne til at lægge pres på politikere fra partierne bag PSOafskaffelsen, fx ved at kontakte deres folkevalgte på mail.
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