TAG ANSVAR FOR KRISEN – SKRU OP FOR VELFÆRDEN
Kapitalismen er i krise – såvel i Danmark som resten af verden. Finanssektoren må have kunstigt åndedræt,
erhvervslivet er i problemer og arbejdsløsheden stiger kraftigt. Samtidig hober statsgælden sig op og almindelige
menneskers store gæld betyder et faldende forbrug generelt.
Regeringens løsning har været skattelettelser til de rigeste, bankpakker til spekulanterne og erhvervspakker for flere
milliarder kroner. Denne politik har givet et stort hul i statskassen, som regeringen nu bruger som undskyldning for at
fyre offentligt ansatte og skære i velfærden. Samtidigt ser regeringen passivt til, mens arbejdsløsheden stiger og et
stigende antal familier sendes på tvangsauktion.
Når en industriarbejder, tømrer, rengøringsassistent eller kontoransat mister deres arbejde, bliver de henvist til
urimeligt lave overførselsindkomster, mens direktøren og aktionæren allerede har sikret sit otium gennem mange års
høj indtjening. Den ulighed skal der rettes op på.
Enhedslisten foreslår:
•

De multinationale selskaber skal betale skat

•

Tilbagerulning af skattelettelserne til de højest lønnede

•

Markant højere skat på spekulation, udbytter og kapitalindkomst

•

Afskaffelse af fradraget for private pensionsordninger

•

Beskatning af gevinst ved salg af jord og fast ejendom

•

Højere selskabsskat.

De penge, der kommer ind gennem indgrebene overfor de rige, skal bruges på at bekæmpe virkningerne af
arbejdsløsheden og sikre velfærden. Enhedslisten vil sikre øget offentlig beskæftigelse, forhøje dagpenge og
kontanthjælp. Samtidig skal pengene bruges til at genoprette den skrantende velfærd.
Enhedslisten mener, der skal helt andre løsninger til, end dem som Regeringen og Dansk Folkeparti står for. Ulighed og
fattigdom skal bekæmpes. Der skal gøres noget effektivt for beskæftigelse og klimaforbedringer. Der skal skrues ned
for hjælpen til de rige og op for velfærden.
Dagpengene skal sættes op. Når man mister sin arbejde, er dagpengene det eneste sikkerhedsnet man har. Det er
dagpengene der sikrer at man ikke skal gå fra hus og hjem, men gennem de sidste mange år er forskellen mellem løn
og dagpenge steget. I 2007 dækkede dagpengene kun 52 % af løntabet. Dagpenge og kontanthjælp skal sammen med
andre overførselsindkomster reguleres på lige fod med den almindelige lønudvikling, og dagpengemaks skal hæves, så
en almindelig lønarbejder får dækket 90 % af sin indtægt. Desuden skal dagpengeperioden forlænges.
Arbejdsløshedskurven skal knækkes. Der må igangsættes en omfattende beskæftigelsesplan for at modvirke
arbejdsløsheden og endegyldigt overflødiggøre tvangsaktivering. Penge fra øget selskabs-, udbytte- og
kapitalindkomstskat skal bruges til at skabe offentlige arbejdspladser gennem investering i grøn produktion,
klimavenlig renovering af offentlige bygninger og velfærd. De unge skal tilbydes reelle job og uddannelse og ikke
spises af med ”halve dagpenge”.
Efterlønnen skal bevares. Det er en social rettighed at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet efter et hårdt

fysisk og psykisk arbejdsliv. Samtidig giver efterlønnen plads til nye kræfter på arbejdsmarkedet. Det er praktisk i en
periode, hvor arbejdsløsheden er drastisk stigende og rammer de unge hårdest.
Uddannelse: Udvikling af bæredygtig produktion og miljøvenlig teknologi kræver massive investeringer i uddannelse –
af de unge, af de ledige, efteruddannelse af faglærte og ufaglærte, videregående uddannelse og forskning.
Værn mod løndumping: Fagforeninger, skat og politi skal have flere redskaber til et bekæmpe svindelfirmaer, der
undergraver den danske model for arbejdsmarkedet. Alt arbejde for stat og kommuner skal udføres på
overenskomstmæssige vilkår. Der skal lovgives om bygherreansvar. EU’s regler skal ændres eller brydes, så faglige og
sociale rettigheder er overordnet reglerne om fri bevægelighed.
Den offentlige velfærd skal have tilført massive redningspakker efter årtiers nedskæringer. Det giver flere
arbejdspladser, men også flere hænder i skoler, daginstitutioner, ældreplejen mv. Det er nødvendigt at tildele
kommuner, uddannelsesinstitutioner, sygehuse m.v. store engangsbeløb for at rulle den nuværende regerings angreb
på velfærden tilbage. Den øgede udlicitering og privatisering må stoppes. Velfærden skal hverken udsultes eller skaffe
profit til private virksomheder – den skal sørge for fællesskabet.
Enhedslisten vil styrke den fælles velfærd ved at standse al støtte til private banker. I stedet oprettes en offentlig
investeringsbank, en gebyrfri betalingsbank og spekulationsfrie andelskasser.
Enhedslistens svar på krisen kan gennemføres, hvis den politiske vilje er til stede. Det er den ikke hos Regeringen og
Dansk Folkeparti. De afviser klart en sådan politik. S og SF har fremsat krav der peger i den samme retning, men på
afgørende punkter viger de tilbage fra et opgør med VKO-politikken.
Vi vil presse på for at overbevise de to partier om at støtte vore forslag. Men det kan Enhedslisten ikke klare alene.
Det er nødvendigt med aktiv deltagelse fra befolkningen.
Folkelig aktivitet er også nødvendig, for at dæmme op for magthavernes modtræk. Det lille mindretal, der har den
økonomiske magt, truer med øget arbejdsløshed og prisforhøjelser, når der gennemføres en politik, som antaster
deres profitter og privilegier.
I den situation skal en ny regering være parat med mere vidtgående forslag om indgreb over for kapitalen, der kan
sikre befolkningens velfærd.
Enhedslisten tager ansvar – både i Folketinget og ude i den virkelige verden!
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