
Presset må fortsættes! 

Arbejdsløse og andre grupper på kanten af arbejdsmarkedet underlægges i dag et 

kolossalt pres med nedskæringer, fjernelse af rettigheder og i værste fald tab af enhver 

form for økonomisk hjælp. 

Forringelserne over for disse grupper rammer imidlertid langt dybere, end øjet ser.  

Den såkaldte krise koster mange af vores medlemmer dyrt. Mens arbejdsgivere høster 

rekordoverskud, virksomhedernes opsparing er historisk høj, og Danmark har et trecifret 

milliardoverskud på betalingsbalancen, skal vores medlemmer i beskæftigelse holde for 

med “ansvarlige” overenskomster, øget fleksibilitet og udeblevne lønstigninger i 

konkurrenceevnens hellige navn. 

Når lønmodtagere over en bred kam affinder sig med dette paradoks, skyldes det især 

angsten for arbejdsløshed.  

Alle forringelser over for ledige, syge og fleksjobbere har nemlig en dobbelt virkning.  

Arbejdsgivere, politikere og medier har forsøgt at retfærdiggøre alle deres nedskæringer – 

blandt andet halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningskravet – 

ved en dæmonisering af ledige, syge og andre, der ikke har fast arbejde. Kobles dette med 

holdningen fra samme meningsdannere om, at vi alle sammen (læs: lønmodtagerne) må 

“spænde livremmen ind i en krisetid”, har man den cocktail, der forklarer paradokset.  

HK gjorde en positiv forskel for ledige medlemmer i sommeren 2013, da vi under 

overskriften “Forlæng dagpengeretten” gennemførte en underskriftindsamling, som i høj 

grad bidrog til det pres, der skabte en midlertidig løsning for de ledige, som stod til at 

falde ud af dagpengesystemet. Samtidig var HK også en klar og forfriskende stemme i 

debatten – en stemme der ikke udråbte ledige til “snyltere” og “dovne-Robert’er”.  

Vi opfordrer derfor kraftigt HK til at fastholde presset i den offentlige debat og i forhold til 

politikerne i forbindelse med det aktuelle gennemsyn af beskæftigelsesindsatsen for 

ledige og en kommende gennemgang af ydelserne.  

Kravene fra underskriftsindsamlingen må stå fast: 

1. Uddannelse skal forlænge dagpengeperioden 

2. Løntilskudsjob og jobrotation skal tælle med i genoptjeningen af dagpengeretten. 

3. Genoptjeningskravet føres tilbage til 26 uger 

HK skal stå fast på en retfærdig og anstændig behandling af ledige og arbejde for et 

system, der hverken jagter de ledige eller hænger dem ud – men i stedet sikrer dem en 

rimelig tryghed og klæder dem på til deres næste job.   

En sådan ændring af dagpengesystemet vil ikke kun være til gavn for vores ledige kolleger, 

men til gavn for alle HK’ere! 

 


