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Regeringens finansforslag og 2025-plan indeholder bl.a.
følgende forbedringer for de rige og de mest velstillede:





Topskatten nedsættes
PSO-afgiften fjernes
Selskabsskatten sættes ned igen
Skatten på aktie- og kapitalindkomsten sænkes

Disse skattelettelser skulle medføre 250.000 nye jobs ifølge
Finansministeriet!!! Men Finansministeriets vurdering af, at
skattelettelser skaber vækst og velstand holder ikke, kun
såfremt skattelettelserne bliver givet til mennesker med en
i forvejen lav indkomst.
Regeringens gavebod til de rige og velstillede skal betales
af de unge og af arbejderklassen:









Regeringen vil beskære SU`en med 20 procent. Det vil
gøre det vanskeligere for unge fra arbejderklassen at
gennemføre en videregående uddannelse.
For tredje gang på 10 år vil regeringen hæve
pensionsalderen. Det forstærker nedslidningen især for
mennesker med hårdt fysisk arbejde.
Lønnen på landets produktionsskoler skal sænkes
markant.
Der skal spares på den grønne omstilling.
Regeringen forlænger kravet om årlige besparelser på
de højere uddannelser med 2 procent frem til 2020.
Der indføres et stramt loft for børnepenge, som rammer
familier med mere end to børn.



Regeringen vil indføre tvungen pensionsopsparing for
blandt andet mennesker på overførselsindkomster.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – AE-rådet – oplyser, at
siden 2001 har skiftende regeringer gennemført
”skattereformer”, som har sikret, at de 10 procent rigeste
har fået en årlig gevinst på 41.000 kr., mens de 10 procent
med den laveste indkomst er blevet spist af med 900 kr.
Hvis vi kun ser på den ene procent rigeste her i landet, har
de i perioden fået en skattelettelse på 95.000 kr. årligt.

Er det den politik, som vi synes, at vi skal
fortsætte med? Svaret er NEJ.
En rapport fra IMF og OECD viser, at hvis de fattigstes 20
procents andel af den samlede indkomst stiger, så øges
væksten. Omvendt hvis de 20 procent rigestes andel af
samfundsindkomsten stiger, falder væksten.
2025-planen bygger oven på 15 års ”skattereformer” og
andre ”reformer”, som har øget den sociale ulighed og som
har undergravet vækst og velstand.
2025-planen medfører også øget ulighed. Med større
ulighed bliver det sværere for børn af uuddannede at få en
uddannelse. Det får den konsekvens, at flere ender som
ufaglært arbejdskraft eller uden arbejde.

Er det den fremtid, som vi ønsker for den næste
generation? Svaret er NEJ.

