Et trygt og solidarisk
dagpengesystem

Over 50.000 mennesker …
… har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos
alle lønarbejdere.
For kan vi regne med, at vi har noget at leve af, hvis uheldet er ude, og
vi får en fyreseddel? Kan vi få det til at hænge sammen i den periode,
hvor vi leder efter et nyt job, eller skal vi sælge den lejlighed, vi har sparet
op til? Ender vi på kontanthjælp eller helt uden indtægt?
Større utryghed ved arbejdsløshed rammer os alle, uanset om vi er i arbejde eller ej.
Det vil Enhedslisten dæmme op for via et trygt, solidarisk dagpengesystem. Læs om vores vision og konkrete forhandlingskrav i denne folder.

Et trygt og solidarisk
dagpengesystem
– Enhedslistens vision
Enhedslistens mener, at forsikrede lønarbejdere skal være garanteret en
anstændig indkomst, hvis de bliver ramt af arbejdsløshed. Det skal de i
hele den periode, hvor de aktivt leder efter et nyt job. Ingen skal kunne
miste dagpengeretten uden at have fået tilbudt job eller uddannelse.
Vi skal forhindre, at arbejdsløse bliver langtidsledige, men løsningen er
ikke økonomisk pisk. Arbejdsløse skal ikke straffes, men hjælpes videre,
når de har mistet jobbet.

Job- og uddannelsesgaranti
Enhedslisten vil derfor indføre en job- og uddannelsesgaranti, så
dagpengemodtagere får tilbudt job eller uddannelse efter højst to års ledighed. Det kan lade sig gøre, hvis cirkulationen på arbejdsmarkedet øges,
så langtidsledige kan rykke frem i køen.
Vi foreslår to midler:

• Jobrotation målrettet langtidsarbejdsløse. Mere efteruddannelse til
folk i arbejde, hvor langtidsarbejdsløse tilbydes det vikariat, der opstår.
• Arbejdsgivere skal have statsligt tilskud til at oprette såkaldte
servicejob, der kan fungere som isbrydere for langtidsarbejdsløse.
Med en job- og uddannelsesgaranti vil ingen længere miste retten til dagpengene, hvis de har gjort, hvad de kunne for at komme i arbejde, og taget
imod det jobtilbud, de har fået.

Dagpengeforhandlinger
– Enhedslistens hovedkrav
I det nuværende politiske landskab bliver det svært at få opbakning til
den vision. Der er desværre ikke opbakning blandt de andre partier til at
sikre, at ingen uforskyldt mister deres dagpengeret.
Men Enhedslisten vil gå til forhandlinger om et nyt dagpengesystem
for at slås for hver eneste forbedring, der kan skabe større tryghed for
lønmodtagerne og bedre vilkår for dem, der er ramt af ledighed. Konkret
vil vi arbejde for:
Nemmere genoptjening af dagpengeretten

• Ret til dagpenge efter 26 ugers arbejde. Genoptjeningsperioden
nedsættes til 13 ugers arbejde.
• Jobrotation, løntilskud, nyttejob og virksomhedspraktik skal tælle med
ved genoptjeningen.
• Perioder med uddannelse skal være »døde« perioder, der ikke tæller
med i dagpengeperioden.
Bedre adgang til supplerende dagpenge

• Man skal kunne modtage supplerende dagpenge, så længe man står til
rådighed for fuldstidsjob.

Højere dagpengedækning

• De planlagte indhug i dagpengenes dækningsgrad skal annulleres, og
der skal indføres et højere maksimumbeløb for dagpenge.
• Aldersdiskriminationen i dagpengesystemet skal afskaffes, så unge
får samme ydelser som ældre.
Længere dagpengeperiode

• Indtil der er etableret en job- og uddannelsesgaranti, vil
Enhedslisten støtte enhver forlængelse af den nuværende to-årige
dagpengeperiode.
Meningsfuld arbejdsmarkedspolitik

• Jobformidling, efteruddannelse og opkvalificering skal erstatte kontrol
og mistillid.
• A-kasserne skal spille en langt større rolle.

Når vi frygter at blive ramt af arbejdsløshed, så bliver vi
mere forsigtige med at kræve ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor er et trygt dagpengesystem afgørende for os alle
sammen, uanset om vi er i arbejde eller ej.
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