Scene: Festklædt overglad og meget veltalende konferencier står på podie

Godaften og hjertelig velkommen til Øko Award 2020
Nej dette er ikke stedet hvor vi diskuterer om vores madvarer skal være sprøjtede eller ej
Dette er stedet hvor vi hylder sidste års største bedrifter indenfor økonomi og finans
Årets tema er: Lad den moralsk rene kaste årets første sten
Her er de 8 nominerede

Vi starter med årets store overraskelse Blackstone der har opkøbt en masse ejendomme
I København som de renoverer så vi danskere kan få nogle ordentlige lejligheder at bo i
At huslejen så stiger til det 4 dobbelte efter renoveringen er desværre ikke nok til
At de får overskud så den danske statskasse må se langt efter penge i skat
Et frisk initiativ i en ellers så kedelig investeringsbranche
Det er naturligvis lidt skuffende at de nu pludselig og helt frivilligt er begyndt at sætte huslejerne ned

Helt uden grund og slet ikke pga medieomtalen
Vi håber at rigtig mange vil støtte op om dette fantastiske projekt så Københvan igen kan fremstå
som en by med blankpolerede facader beboet af smukke unge mennesker uden børn med den
“rigtige” indkomst
Det vil Frank Jensen nok sætte stor pris på
Så behøver han heller ikke at tænke på nye børneinstituationer og plejehjem for der er jo
ikke nogle almindelige lønmodtagere eller pensionister der har råd til at bo der længere
Samtidig med at København vælter sig i de skattekroner som dem uden børn betaler
Synd at regeringen med støtte partier nu har lukket for denne måde at tjene penge på
Så skal vi ikke heppe på Blackstone der formentlig kun bliver nomineret denne ene gang
Hvis de da ikke kan komme op med endnu flere krative ideer på dette område

Nordea og Danske Bank er årets gengangere som åbenbart aldrig bliver færdige med at vaske
For deres store kunder
At vi andre almindelige kunder så må finde os i kontrol og restriktioner når vi skal hæve og
Indsætte vores småpenge er vel en ringe omkostning når Nordea og Danske Bank nu så
Gerne vil gøre Danmark helt rent
Danske Banks tidligere direktør sagde godt nok nej tak til 7 kr. millioner i aktieoptioner
Som han havde krav på i fratrædelsesgodtgørelse men med de 15 millioner han allerede havde fået
Kan han formentlig starte en hel del nye “vaskerier” op i det norske så god rejse og held og lykke

Britta Nielsen er et kapitel for sig selv
Aldrig tidligere er en så dristig plan blevet gennemført i Danmark
Selv Egon Olsen fra Olsen Banden ville have været imponeret

Uheldigvis var der en flabet kommunalt ansat medarbejder der absolut skulle blande sig
Og så endte denne historie så trist som den overhovedet kunne
Ellers kunne Britta og hendes børn stadig have været på rekreation i Sydafrika hvad de så
Ærligt har fortjent efter mange års opslidende arbejde med kreativ bogføring
For slet ikke at tale om Europas stutterier der går en grum fremtid i møde uden Britta som kunde
Og de stakkels små pruhheste der nu står og mangler en sponsor

Selvfølgelig måtte Brittas eksempel friste andre til lignende kreativitet og flere og flere
Indenfor det offentlige har forsøgt at følge op på det initiativ
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fører dog da de blev inspireret til at trykke på de rigtige
“kontakter”
Uheldigvis tog man “fejl” af adresserne hvor de nye kontakter skulle sættes op
Så kassernerne må stadig nøjes med gamle og forældede el-installationer mens de ansatte
Nu nyder godt af kontakter med lysdæmpere og indbygget loftbelysning på privatadressen
Når man nu var igang med el-installationerne kunne man ligeså godt installere indbyggede pizzaovne
Så de ansattes børn kan få sig en god sprød pizza med ekstra ost på toppen

Når vi nu taler om pizzaer skal vi ikke glemme landets pizzaforretninger
Desværre har de heller ikke i år tjent nok til at de skal betale hverken moms og skat
Vi må beundre dem der på trods af det sørger for forplejningen til os på alle tider af døgnet
- også ud af huset - når vi ligger på sofaen med tømmermænd efter en tur i byen dagen før
Samtidig sætter de deres liv og lemmer på spil når de springer ud af døre og vinduer
når Told & Skat kommer på uanmeldt besøg
Det er i øvrigt 22. år i træk de er nomineret så det synes jeg fortjener en hånd

For første gang er de royale også med på listen over nominerede da Prins Joakim formentlig
er den danske studerende der har den højeste “SU”
316.000 kr. om måneden - NETTO vel og mærke - plus momsfri husholdning
Det var der nok mange studerende der ville misunde ham men misundelse er jo som bekendt
En grim ting så lad os istedet ønske ham held og lykke med hans studier i Frankrig
Samtidig kan Prinsesse Marie jo også få opfrisket sit “franske”

I øvrigt lader det til at vi allerede som en lille sidegevinst har fået en ny nomineret til næste års ØKO
Award da Kronprins Frederik har lidt problemer med at bortforklare køb og udlejning af skihytte i
Schweiz

Det samme gælder for vores tidligere statsminister Helle Thorning der er gået i ly - skattely
Også hun vil formentlig være med i opløbet når vi igen til næste år skal uddele årets ØKO Award

Så det lader til at vi allerede har et stærkt felt med de helt store tunge “drenge” forrest i feltet

Influenzers med Macha Vang i spidsen er et forholdsvist nyt begreb i Danmark
For dem der ikke ved hvad det drejer sig om så gælder det om ikke at have nogen uddannelse
Du skal blot have været med i et reality program som f.eks. Paradise Hotel så er du automatisk
“Ekspert” i alt indenfor mode/makeup eller boligindretning
Nu gælder det så om at få så mange firmaer som muligt indenfor de nævnte kategorier til at henvende
Sig så influenzeren kan skrive om deres produkter og vise dem frem så deres følgere kan få et indtryk
Af tidens trend
Forbrugerombudsmanden kalder det godt nok skjult reklame, men det er jo svært at bevise
Hvis du nu brænder for en lyserød sofa med polka farvede striber og gule prikker
At firmaet så “glemmer” at tage sofaen med retur når billederne er i kassen er jo ikke influenzerens
skyld - vel?
Kunstpause
De der små irriterende reklamer på højre og venstre side af teksten luner vel også godt på bankbogen?

Nu vil jeg bede publikum om at hilse på sidemanden både til højre og venstre for nu skal vi nominere
Os selv for Gud ved hvilken gang
Vi er stadig et hjælpsomt folkefærd der ikke går af vejen for at hjælpe vores venner eller naboer
“Helt gratis” selvfølgelig mod en lille erkendtlighed naturligvis hvis de står og mangler en hånd
Med maling af lejligheden eller opsætning af den nye carport
Naboerne kan jo ikke gøre for at de tilfældigvis er malere eller tømrere og har masser af fritid
Og det drejer sig også “kun” om sølle 50 milliarder om året som vi “glemmer” at opgive til Skat

Told & Skat var også nomineret men de er udgået i sidste øjeblik da skatteminister Morten Bødskov
Lover at de nu har styr på det hele
Det har mindst 3 af de foregående skatteministre også påstået mens deres “kunder” nok har lidt
Svært ved at genkende situationen men skal vi nu ikke give skatteministeren en chance alligevel
Og måske bliver både han og ministeriet nomineret igen til næste års ØKO Award

Længere kunstpause mens konferencier lytter til besked i sin ørebøf og mumler ja og nej flere gange
Til sidst meddeler en lettere forvirret konferencier
Vi kommer desværre ikke til at få det endelige resultatet af hvem der vinder ØKO Award 2020 i dag
da dommerne stadig er i fuld gang med at tælle de “donationer” op de har fået af de nominerede

