FINANSUNDSKYLDNINGER ER IKKE NOK
Hvor er de ansvarlige politikere i oprydningen efter friværdifesten? spørger Retsforbundet.
Det har udviklet sig til et rent bekendelsesmøde med undskyldninger fra Den danske Bank og Finansrådet for deres
rolle i at pumpe krisen op.
Men undskyldninger er ikke nok. Der skal handling til – også fra de politikere, der var ansvarlige for den politik, som
pustede boligboblerne op og skabte en friværdifest for de få og de gevaldige tømmermænd, som vi alle sammen
mærker. Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i en kommentar.
Finansrådet spillede en aktiv rolle ved at anbefale den næsten kriminelle økonomiske politik, som den blå regering
førte fra 2001, hvor man i den grad satte blus under jord- og dermed boligpriserne. Det som endte med det store
brag, da den kæmpe boligboble brast i 2008.
Med deres grådige spekulation gjorde bankerne samtidig deres til for alvor at gøre boblerne store. Mange af de, der
blev fanget i boblerne deltog ikke i friværdifesten, men da boblerne brast, faldt de meget hårdt. Resultatet har været
at tusinder har måttet gå fra hus og hjem. Mange er blevet arbejdsløse og fattigdommen er steget og stiger stadig.
Værst af alt er måske at den nuværende regering intet foretager sig for at forhindre en ny oppustning.
Kun Retsforbundet peger på den nødvendige. En total ændring af skattepolitikken og den økonomiske politik. Kun en
kraftig beskatning af jorden og ressourcerne kan
Forhindre nye boligbobler og lukkede friværdifester og dermed hindre nye kriser
Skabe balance så de unge ikke forsat skal betale til de ældre - ejere og lejere
Give den betragtelige lettelse af skatten på arbejde, som er nødvendig.
Samtidig er det nødvendigt, at nogen er villige til også at gøre bankernes topfolk ansvarlige for de mange
menneskelige ulykker, som er resultatet af ”festen” for tomme penge.
Vi har behov for en grundig undersøgelse ikke blot af bankernes rolle, men også af Finansrådets og politikernes roller
både i den spekulative udnyttelse, og i hvad og hvem, der skabte boligboblerne og dermed den frodige grobund for
bankernes grådige og uansvarlige spekulation.
Undskyldninger er langtfra nok, siger Retsforbundets politiske ordfører.

Poul Gerhard Kristiansen kan kontaktes for yderligere kommentarerpå tlf 28 74 78 55 eller mail
poulgk@retsforbundet.dk

Fakta
Retsforbundet blev stiftet d. 21. oktober 1919 af tilhængere af den amerikanske økonom Henry George.
I begyndelsen var meningen, at vi ville skabe en fri, politisk forening og ikke et parti – deraf navnet.
Partiet har kollektiv ledelse, der består af 7 demokratisk valgte medlemmer.
Vi sad i folketinget i de fleste perioder fra 1924 til 1981.
Vi er stadig en del af Folkebevægelsen mod EU.
Besøg os på www.retsforbundet.dk eller på Facebook
Lyngbyvej 42, 2100 København Ø
Tlf. +45 51 20 44 63
Mail: info@retsforbundet.dk

