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Brug krisen til grøn og social omstilling af europa
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Europa slås netop nu med en jobkrise, hvor ledigheden vokser, en ungekrise med eks-
ploderende arbejdsløshed, en miljø- og klimakrise, samt en økonomisk krise med rod i 
en meget ureguleret finanssektor.

at afværge disse kriser kræver handling – nu!
 
Kriseregningerne er sendt det forkerte sted hen – og de ansvarlige er sluppet for let. Vi 
kan ikke acceptere, at arbejdsløsheden stiger over hele Europa. Millioner af europæere 
får fjernet deres livsgrundlag. Arbejdsvilkårene for de beskæftigede presses. Samtidig 
med at vi ikke løser miljø- og klimaudfordringerne. 
 
Der er brug for forandring, der skaber grønne arbejdspladser og bæredygtig omstilling, 
giver alle en fair chance for job samt forebygger nye finanskriser.
 
At komme ud af krisen på en retfærdig måde må være topprioriteten, når EU’s finans- 
og økonomiministre mødes i København i slutningen af marts. Kun sådan sikrer vi, at 
Europa ikke knækker.
 
Initiativet Forandring Nu! har følgende krav til det danske EU-formandskab og minister-
rådet i EU:

Grøn vækst på fair vilkår - Der skal gennemføres en ambitiøs miljø- og klimapolitik, 
som øger beskæftigelsen gennem stop for nedskæringer og omstilling ved investering i 
nye grønne job, som samtidig medvirker til at sikre et bedre miljø og klima.

Tidens udfordringer peger på at få flere bæredygtige job - ikke færre. Derfor må 
fremtidens arbejdspladser være grønne, dvs. bidrage til at bevare og forbedre naturen 
og miljøet.
 
Forudsætningen for denne proces er at:
•  nedbringe arbejdsløsheden, især blandt de unge.
•  investere i job gennem fremskaffelse af kapital, der ikke øger den offentlige gæld.
•  få gang i en vækst på fair vilkår. Social dumping ødelægger solidaritet og undergraver 

fællesskabet. 
•  de finansielle markeder ansvarliggøres gennem indførelse af en særlig finansskat. 
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