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Liberal Alliance i skarp kritik af Venstre og Socialdemokratiets ”sommergaver” til
befolkningen
Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh er ude med riven i forhold til Socialdemokratiet og Venstres
forslag om henholdsvis billig kollektiv trafik henover sommeren og gratis færgerejser for cyklister og
gående.
”Der er en del partier, der benytter lejligheden til at holde en konkurrence om, hvem der kan holde mest
brandudsalg og komme på de mest gakkede ideer, fremfor reelt at tage stilling til de udfordringer, vi står
overfor økonomisk i den kommende tid. Man får næsten lyst til at gå ud og foreslå, at alle danskere skal
have mindst én is med tre kugler og guf denne sommer. Det er et forslag i samme kaliber, som dem, der
bliver stillet for tiden. Forslag som at regeringen vil lave sommerpas i form af offentlig transport handler i
langt højere grad om at please vælgerne, end det handler om at komme med et seriøst udspil, der har en
reel effekt på dansk økonomi. Faktisk vil det nærmere have den modsatte effekt, for der er en reel risiko
for, at øge smitten med covid-19, hvis vi sidder for tæt i den offentlige transport”, siger Liberal Alliances
partileder Alex Vanopslagh.
”Selvom forbruget som helhed er ved at være tilbage på samme niveau som før krisen, er der stadig en
alvorlig krise i turisme- og restaurationsbranchen. Hvis man ikke udstrækker en reel hjælpende hånd, får
det langvarige og alvorlige konsekvenser. Men fremfor at komme med et gennemtænkt bud på, hvordan
man kan få branchen på fode igen, har regeringen og Venstre travlt med useriøse forslag, som primært har
til formål at se godt ud i vælgernes øjne. Venstres forslag om gratis færgerejser for cyklende og gående er
ren gøgl for skattekroner. Den kollektive trafik har ikke brug for flere skattekroner. Staten holder i forvejen
hånden under den kollektive trafik. Det er ikke sundhedsmæssigt forsvarligt, at vi transporterer os alt for
tæt i sommermånederne”, siger Alex Vanopslagh.
”Det ville klæde både Venstre og Socialdemokratiet at sætte det lange lys på og sparke gang i væksten med
seriøse skattereform, der gavner det arbejdende Danmark og derudover sikre markant bedre vilkår for
hotel- og restaurationsbranchen – eksempelvis ved at halvere momsen for den branche permanent. Dét er
noget, der vil kunne mærkes og holde hånden under de virksomheder, der i øjeblikket kæmper for deres
overlevelse, men det er åbenbart ikke lige så sexet som at stå og smide til højre og venstre med gaver til
befolkningen”, siger Alex Vanopslagh.
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