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Kære medlem af Alternativet

Som I måske har set i medierne i dag, så har det vist sig, at 450.000 kroner, som vi modtog i donation før valget i 2015,
kommer fra skattelylande.

Det blev vi gjort opmærksomme på i sidste uge, hvorefter vi straks kontaktede vores bank, Merkur Bank, for at finde ud
af, hvad der var op og ned.

Merkur Bank svarede, at pengene var overført fra en konto i Arbejdernes Landsbank, men oprindeligt kom fra Gibraltar
og Luxembourg, som ganske rigtigt er lande, der er kendt som skattely.

Dermed ikke sagt, at der er foregået noget ulovligt – det er nemlig ikke ulovligt at have penge i Gibraltar og
Luxembourg. Den slags er en sag for SKAT at opklare.

Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over det her – og kede af den virak, det har skabt. Dels fordi vi selvfølgelig meget
gerne ville have vidst det, da vi modtog pengene. Og dels fordi vi selv kæmper en indædt kamp mod skattely.

For at undgå at det sker igen, har vi nu kontakt til ulandsorganisationen IBIS, der er kendt for deres arbejde for at
bekæmpe skattely, for at sikre, at vi får nogle retningslinjer, der minimerer risikoen for, at det sker igen.

Vi har besluttet ikke at sende pengene (der i øvrigt for længst er brugt) retur til skattelylandene, fordi vi mener, de er
bedre brugt på vores arbejde for at sikre den grønne omstilling end i et skattelyland. Vi håber, I kan forstå og er enige i
den beslutning.

Hvis I har nogle spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte vores forperson Nilas Bay Foged på
nilas.bay.foged@alternativet.dk, der også har forklaret sagen i medierne i dag.

Kh Alternativet

PS: Som et lille kuriosum kan vi nævne, at medierne først troede, det drejede sig om 300.000 kroner. Vi har i
gennemsigtighedens navn gjort medierne opmærksom på, at det drejer sig om 450.000 kroner.

MØD OS ELLER TAG KONTAKT
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Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk
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Du kan læse og kommentere nyhedsbrevet på Dialog.

Klik her, hvis du vil rette indstillingerne for nyhedsbreve.
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