
”Tusindvis af mennesker risikerer at stå uden indtægt på grund af højre-
fløjens dagpengeforringelser. Alligevel er den nye regering kun villig til  
at lave midlertidige løsninger. Regeringen skal presses til at behandle  
de ledige ordentligt – og Enhedslisten kan ikke gøre det alene.  
Det er nødvendigt, at alle hjælper til”

Johanne Schmidt-Nielsen



Du har ret til noget at leve af – også hvis du mister dit job. Det er ikke længere en selvfølge 
efter nytår, hvor tusinder ryger ud af dagpengesystemet. Det er et kæmpe problem, som 
kun kan løses gennem hårdt pres på regeringen.

Arbejdsløshedskøen er over 160.000 mennesker, og den gør ondt. Fra nytår vil op til 
2.400 af dem miste deres dagpenge hver eneste måned. 

For Enhedslisten er det afgørende at finde en løsning. Desværre er regeringen af en 
anden holdning. De mener, at de luftige akutpakker er nok. 

Den modvilje kan Enhedslistens 12 mandater ikke alene hamle op med. Der er brug for 
et mere massivt pres på regeringen udefra, også efter at finansloven er faldet på plads. 
Et pres fra fagbevægelsen, fra organisationer og borgere, der kan sige klart fra over for 
regeringens svigt af de ledige og fortælle om de sociale omkostninger. Kun hvis flest mu-
lige bruger deres stemme til at råbe S, SF og Radikale op, kan vi tvinge dem til at løse 
dagpengeproblemet.

Du har ret til arbejde  
og tryghed



Enhedslisten peger på 5 veje for at sikre job  
og tryghed til alle:
• Ingen skal miste dagpenge, så længe de står til rådighed  
 for arbejde på almindelige vilkår.

• Regeringen skal skabe flere samfundsnyttige job på  
 normale vilkår inden for velfærd og klimarenovering.

• Enhver uden job skal have tilbudt uddannelse  
 eller arbejde inden et år.

• 26 ugers genoptjeningsret til dagpenge.

• Bedre efteruddannelse af fastansatte, så ledige  
 kan hyres ind som vikarer.

”Vi vil ikke være med til at lade de arbejdsløse i stikken. Det er mennesker, som  
for manges vedkommende har arbejdet hele livet og betalt skat til fællesskabet.  
Nu har de selv brug for fællesskabet og så skal vi ikke svigte dem.”

Christian Juhl



• Skriv en mail til Thorning, Vestager og Vilhelmsen og fortæl dem,  
 at de ledige skal behandles ordentligt: enhedslisten.dk/tryghed

• Gå med i Enhedslistens kampagne for at få regeringen til føre  
 en anstændig politik. Enhedslisten har en kontaktperson nær dig  
 – ring og spørg hvordan du kan være med. Nummeret finder du her:  
 www.enhedslisten.dk/deltag/lokalafdelinger

• Meld dig ind i Enhedslisten

• Se mere om kampen for tryghed og arbejde på:  
 www.enhedslisten.dk/tema/tryghed

Følg os på facebook.  
www.facebook.com/enhedslisten

Meld dig ind i Enhedslisten i dag.
www.enhedslisten.dk/blivmedlem

Du kan gøre forskellen


