DE RIGE SKAL BETALE FOR KRISEN
Det er fornuftigt, når Socialdemokraterne og SF med deres nye plan lægger op til et brud med de borgerliges
nedskæringspolitik. Det trækker bestemt i den rigtige retning, når S og SF foreslår investeringer i uddannelse,
arbejdspladser og velfærd.
Til gengæld er Enhedslisten klart imod Socialdemokraterne og SFs forslag til finansiering, som går ud på at hæve
arbejdstiden og spare på Statens Uddannelsesstøtte.
Det er dybt urimeligt at tvinge ansvaret for hullet i statskassen ned over kantinedamen og elektrikeren.
Skattelettelserne til de absolut rigeste er en af årsagerne til, at vi nu mangler milliarder. Kapitalismen er
hovedårsagen, og kun de rigeste har fordel af dette system. Hvorfor skal almindelige mennesker knokle endnu
hårdere for at fylde kassen op igen?
En ny regering bør omadressere regningen med det samme. Den første dag statsministeren hedder Helle ThorningSchmidt, skal vi ikke bede rengøringsassistenter, bryggeriarbejdere, kassedamer og sosu-assistenter/hjælpere om at
arbejde mere. Vi skal i stedet sløjfe skattelettelserne til de rigeste i Danmark og tvinge de multinationale selskaber til
at betale skat. Så har vi råd til at dække underskuddet og vi har råd til mere velfærd.
I en tid præget af arbejdsløshed er det dybt uansvarligt at hæve arbejdstiden. Hvis man hæver arbejdstiden for dem,
som allerede er i job, risikerer man at forværre situationen og skubbe endnu flere mennesker ud i arbejdsløshed.
Stress og nedslidning er allerede et alvorligt problem på arbejdsmarkedet. Hvis vi sætter arbejdstiden yderligere i
vejret, så vil det problem blive endnu større. Al snak om dagpengeforringelser må også afvises. Det er uhørt i en tid
med stor arbejdsløshed.
I stedet skaber vi jobs, så flere kan komme i arbejde, og skabe stabile og ordentlige levevilkår for dem, som ikke kan få
et job lige nu.
Og vi skal indrette et arbejdsmarked, hvor langt flere kan være med. Vi skal forbedre arbejdsmiljøet markant, så
mennesker ikke bliver syge og slidt ned af at passe deres job. Ligesom vi skal skabe mere rummelighed for seniorer,
mennesker med handicap og andre der har brug for særlige vilkår.
Vi opfordrer alle til aktivt i fagbevægelsen at arbejde imod forhøjelse af arbejdstiden og andre forringelser. Stormødet
for tillidsvalgte i Fredericia den 20. man kan blive starten på en stærk faglig modstand både mod regeringens planer
om at betale krisen med nedskæringer på velfærden og S-SF's plan om øget og fleksibel arbejdstid.
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