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Stine og Kim vil   betale mere i
Vi kan ikke bruge skattelettelser til noget. Det er 
Stine Iversen og Kim Mathiesen helt enige om. 
Faktisk vil de gerne betale mere i skat, hvis de får 
bedre offentlig transport, bedre skoler og syge-
husvæsen til gengæld.

De er en helt almindelig familie. Den slags, som Statsmini-
ster Anders Fogh mener, vil arbejde mere og forbruge mere, 

hvis de får skattelettelser, 28-årige Stine Iversen, der er kontorud-
dannet og lige nu på barsel, og 26-årige Kim Mathiesen, der er bu-
tiksassistent. 

Som de synker ned i sofaen i deres farverige og hyggelige lejlig-
hed i Århus med lille Karla på tre måneder, der pludrer løs, er de 
dog slet ikke i tvivl. De kan ikke bruge skattelettelser til noget. 

- Vi synes ikke, det er en god idé, at der kommer færre penge i 
statskassen. Der mangler penge så mange steder, så skattelettelser 
er den helt forkerte vej at gå, siger Kim Mathiesen.

iKKe brug for flere penge

De mener, de har alt, hvad de skal bruge, selv om de endnu ikke 
ligger inden for den lønramme, hvor man betaler topskat. Men 
selv om skattelettelserne skulle blive udformet sådan, at de ville 
komme dem til gode, ville de ikke synes om dem.

- Jeg ville hverken arbejde mere eller forbruge mere, hvis jeg 
skulle betale mindre i skat. Og jeg synes, det halter så mange ste-
der, at jeg meget hellere vil have, at mine penge bliver brugt på bed-
re institutioner og hospitaler i stedet for, at vi ender med, at man 
for eksempel skal betale for at gå til læge, siger Stine Iversen.

At få et bedre offentligt transportsystem og nedsat moms på 
sunde og økologiske fødevarer ligger også højt på deres liste over, 
hvad man burde bruge pengene på i stedet for på skattelettelser. 
Faktisk vil de gerne betale mere i skat, hvis de kan få disse ting til 
gengæld.

- Jeg ville helt sikkert gerne betale mere i skat, hvis jeg vidste, 
jeg fik mere velfærd for pengene. Hvis jeg blev trukket 500 kroner 
mere i skat om måneden, ville det ikke betyde så meget for mig. Vi 
tilrettelægger jo bare vores økonomi efter, hvad vi har, siger Kim 
Mathiesen.

grønne afgifter god idé

Udover at Stine Iversen og Kim Mathiesen er villige til at betale 
mere i skat, mener de også, det ville være en god idé at indføre flere 
og højere grønne afgifter for at få flere penge i statskassen.

- For eksempel oplever jeg mange, der bare bruger bilen, for-
di det offentlige transportsystem fungerer for dårligt. Så det burde 
være sådan, at jo mere du kører, jo mere skal du betale. Og de pen-
ge, der kommer ind, kunne så bruges på at forbedre den offentlige 
transport, siger Kim Mathiesen. •
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