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DF-udmelding beviser at valget er afgørende for vores fremtid
Dansk Folkeparti melder nu ud, at den grønne omstilling skal bremses, hvis partiet ender i
regering eller som støtteparti efter valget. En udmelding der for Alternativet beviser, at det
kommende folketingsvalg i høj grad bliver et valg mellem en grøn eller sort fremtid.
”Seneste udmelding fra DF bekræfter, at det kommende folketingsvalg ikke bare er et valg
mellem Lars eller Helle, men simpelthen er et valg om, hvorvidt fremtiden for vores børn
og børnebørn skal være sort eller grøn,” siger Alternativets politiske leder Uffe Elbæk, der
fortsætter:
”Dansk Folkepartis udmelding bekræfter over for Alternativet, hvorfor vi nødvendigvis må
pege på Helle Thorning-Schmidt som statsminister. Der er simpelthen så afgørende
forskelle på den ansvarlighed der udvises fra regeringens side over for miljøet og den
deciderede uansvarlige og farlige tilgang som V, K og O udviser”.
DFs udmelding understreger, at valget ikke bare er et valg mellem Lars Løkke eller Helle
Thorning, men et valg om vores fremtid. Med udmeldingen lægger Dansk Folkeparti sig i
slipstrømmen af V og Ks uansvarlige natur- og miljøpolitik.
De tre borgerlige partier fremlagde allerede i efteråret en plan for landbruget som, hvis den
gennemføres, vil tillade flere sprøjtegifte, flere store svinefarme samt at mere natur
inddrages til landbrugsjord – kort sagt en plan, der kunne ligne begyndelsen på en
afmontering af dansk miljølovgivning.
”Hvis blå blok får magt til at gennemføre den miljøpolitik, som de går til valg på, vil det tage
generationer at rette op på skaderne på natur, klima og miljø. Det kan man ikke bare
ændre med et regeringsskifte efter 4 år. Kloden er på vej ud over miljøkanten, og for
Alternativet er det simpelthen afgørende, at vi – på tværs af det politiske spektrum –
anerkender dette. Alt andet er decideret uansvarligt,” slutter Uffe Elbæk.
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