
 

Udtalelse vedtaget på HK Hovedstadens repræsentantsskabsgeneralforsamling 16. april 2015 

Ret op på dagpengekatastrofen nu 

Som en konsekvens af den tidligere borgerlige regering, Dansk Folkeparti og De Radikales beslutning om 

ændrede dagpengeregler, har næsten 51.000 mennesker mistet retten til dagpenge siden 1. januar 2013. 

Det er lige så mange mennesker, som bor i Hvidovre Kommune. Alene i 2014 mistede næsten 17.000 

mennesker deres dagpenge. 

De nye dagpengeregler er en politisk fejltagelse af dimensioner og en menneskelig tragedie uden sidestykke 

i nyere dansk politik. 

Tallene står i skærende kontrast til de kun 2-4.000 mennesker, som politikerne forsikrede os alle om, ville 

blive ramt. 

I Hovedstadsområdet drejer det sig om ca. 18.000 mennesker, og i HK Hovedstaden står omkring 2.200 af 

vores medlemmer uforskyldt uden retten til dagpenge.  

For hver dag, der går, bliver situationen værre. For hver dag, der går, er der mennesker, der uforskyldt 

mister deres forsørgelsesgrundlag. Derfor må der handles hurtigst muligt, og dagpengekommissionen må 

fremskynde sin redegørelse, så politikerne derefter kan diskutere sig frem til en bedre løsning. 

Mennesker er ikke arbejdsløse, fordi de ønsker det. De er arbejdsløse, fordi der ikke er arbejde til dem. 

Det er ikke de arbejdsløse, der skal bekæmpes – men selve arbejdsløsheden! 

HK Hovedstaden insisterer på bevarelse og styrkelse af den danske model, hvor lønmodtagere er fleksible 

samtidig med, at der er sikkerhed for et økonomisk fundament, hvis man skulle miste sit arbejde. Den 

danske model er stærkt truet af de eksisterende regler. 

Vi vil derfor appellere til samtlige politikere i Folketinget, og i særdeleshed medlemmerne fra Radikale 

Venstre, der er en af fædrene til de eksisterende regler, om at komme til fornuft og vise ansvarlighed. Vi 

skal så hurtigt som muligt have ændret lovgivningen, så de værste effekter af dagpengereformen imødegås 

fremover.  

Vi kræver derfor af en ny regering, at: 

 Genoptjeningskravet skal føres tilbage til 26 uger 

 Uddannelse skal forlænge dagpengeperioden 

 Løntilskud og jobrotation skal tælle som regulært arbejde 

For hver dag, der går med de nuværende dagpengeregler, bliver de menneskelige konsekvenser af disse 

politiske fejltagelser bare større og større. 

Derfor opfordrer HK Hovedstaden til at stemme på partier, som støtter HK’s dagpengekrav. 

HK Hovedstaden 
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