
 

  

Pressemeddelelse 28.04.15 

ALTERNATIVET: KOPIPROJEKT AF MERKELS POLITIK 

MÅ STOPPE 

Angela Merkel besøger i dag Danmark – formentlig til ros og hyldest fra en bred vifte af 

danske politikere. Og det er et mysterium, der om ikke andet har en høj signalværdi: 

Rosen tyder nemlig på, at den ukritiske danske kopiering af tysk spare-politik vil 

fortsætte – uagtet den nedagående sociale spiral Tyskland er fanget i.  

Dagbladene flyder i dag over med ros til Angela Merkel og fortæller, at Helle Thorning-Schmidt 

og Merkel vil diskutere krisen i Middelhavet og Grækenlands pressede økonomi. Men et emne 

glimrer ved sit fraværd, fortæller Josephine Fock, Alternativets finans- og økonomiordfører: 

”Jeg håber, at Thorning graver lidt i den socialøkonomiske deroute i Tyskland. Det kan nemlig 

være, at en sådan snak vil føre til, at vi afholder os fra at kopiere yderligere af Merkels politik. 

Så kunne de fx tale om det ekstreme boom af fattige i Tyskland, udhulingen af lønningerne, 

den udtalte ulighed, manglen på investeringer samt de voksende huller i det tyske 

sikkerhedsnet,” siger Josephine Fock. 

3,1 mio. tyske lønmodtagere får i dag så dårlig løn, at de er under Tysklands egen 

fattigdomsgrænse, en fjerdedel af alle tyske jobs har en timeløn på under 75 kr., den fattigste 

1/10 har oplevet en lønnedgang på 26 pct., mens den rigeste 1/10 har haft en lønfremgang på 

28 pct., middelklassen svinder ind og den hjemlige efterspørgsel falder. 

”Det går fint for den tyske eksport, men samtidig er deres hjemlige efterspørgsel dalende. Det 

hænger sammen med, at færre og færre tyskere har råd til at købe noget som helst. Det går 

ud over virksomhedernes afsætningsmuligheder, hvorfor investeringsniveauet falder og falder. 

Det er også en del af historien om den retning, Merkel har taget Tyskland i, og alligevel 

kopierer vi i vid udstrækning hendes politik, når vi fx forringer dagpengene og tilsyneladende 

også vil forringe kontanthjælpen. Det er en medmenneskelig og økonomisk blindgyde, og vi 

bør koncentrere os om, hvordan vi skaber et socialt bæredygtigt Danmark, der i stedet for at 

ødelægge ligheden rent faktisk øger den,” afslutter Josephine Fock. 

Med venlig hilsen 

Josephine Fock, Alternativets finans- og økonomiordfører, tlf.: 2121 8768 

Har du andre spørgsmål, ret da henvendelse til:  

Magnus Harald Haslebo, magnus.harald.haslebo@alternativet.dk, tlf.: 27208450  
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