Udtalelse
Landsbrancheklubben for Privat Rengøring repræsenterer rundt regnet 15.000 medlemmer,
som arbejder i rengøringsselskaber på forskellige typer af arbejdspladser.
Det være sig sygehuse, skoler, private firmaer, DSB, stats- og offentlige kontorer, slagterier,
færger m.m.
Den seneste tids afsløringer af i alt 11,5 millioner dokumenter, viser hvor mange milliarder der
forsvinder i skattely!
Journalister fra 78 forskellige lande har gravet i lækagen fra advokatfirmaet i Panama,
Mossack Fonseca.
Omkring 300 danskere optræder på DR1’s oversigt over skatteunddragere, og blandt andet
Nordea har rådgivet velhavende kunder om, hvordan de sætter deres formuer i skattely.
Samtidig sker der voldsomme nedskæringer på kontanthjælp, integrationsydelse,
dagpengeperiode, efterløn, sygedagpenge og flexydelse! Alt sammen besparelser, der rammer
den almindelige lønmodtager samt de syge og svageste i vort samfund. Det er komplet
uforståeligt, frastødende og total umoralsk ikke at ville bidrage til fællesskabet!
Det anslås lige nu, at 39.000 milliarder kroner ligger gemt i skattely – det beløb kunne snildt
dække hele EU’s samlede underskud.
Én af konsekvenserne for de ansatte i rengøringsbranchen er, at de sættes ned i tid, hver
eneste gang de skal i udbud. De skal leve med angsten for en fyreseddel dagligt, og fra
sidelinjen ser de den elendige moral blandt skatteunddragerne. Penge som blandt andet kunne
være gået til flere timer, for at højne kvaliteten af rengøring.
Til glæde for rengøringsassistenterne og skatteborgerne!
Vi vil ikke længere finde os i evindelige besparelser, når der er penge at hente i udenlandske
banker – penge, der burde ligge i den danske statskasse!
Disse besparelser rammer både hårdt og skævt. Vi mener, at skatteunddragere er nasserøve
på 1. klasse!
Det er IKKE i orden, og tillidsrepræsentanter fra den private rengøringsbranche opfordrer
regeringen samt alle Folketingets partier til øjeblikkeligt at forfølge disse snydere samt de
banker, som har rådgivet asocialt, umoralsk og ulovligt!
Er der huller i skattelovgivningen må disse naturligvis lukkes!
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