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Vi er overbevist om, at mange i det radikale bagland har det skidt med de nuværende 
dagpengeregler, og at vi dermed har en fælles sag. Det er baggrunden for dette brev. Som 
kommuneforeninger er I tætte på virkeligheden og kender konsekvenserne af 
dagpengereglerne. Det så vi tidligere på året i form af udtalelser fra flere radikale 
kommuneforeninger. I gik i clinch med jeres egen partiledelse, og der kom fra det radikale 
bagland forslag om at forkorte genoptjeningsperioden. 

Nu skal der forhandles ny finanslov, og måske skulle vi ”to baglande” i den forbindelse 
arbejde sammen? Et af problemerne er jo netop, at det er svært at få genoptjent retten til 
dagpenge, så hvorfor ikke for eksempel lade projekter med jobrotation samt løntilskudsjob 
tælle med som en del af den krævede genoptjeningstid? Det ville i sig selv hjælpe rigtig 
mange. 

Man forventede, at 4.000 ville blive ramt af de nye dagpengeregler. Men i alt har næsten 
44.000 ledige mistet dagpengene siden 1. januar 2013. 

Regeringen har forsøgt sig med akutpakke og arbejdsmarkedsydelse, men det er ikke nok, 
og det må vi sige, så det kan høres.  Vi vil derfor gøre alt for at påvirke 
Socialdemokraterne og håber, at I på samme måde vil gøre alt for at påvirke den radikale 
ledelse. Lad det blive en fælles stemme fra baglandet, en fælles stemme fra 
virkelighedens verden, hvor konsekvenserne af de stramme dagpengeregler er til at få øje 
på.   

I fagbevægelsen får vi hver gang den samme besked: ”Det kan ikke lade sig gøre at 
ændre reglerne, for De Radikale vil ikke være med”.  Kan I leve med, at jeres parti på den 
måde kommer til at fremstå som stopklods for de ændringer, der er nødvendige, fordi vi nu 
en gang fortsat har ledighed i Danmark? Kan I leve med, at jeres parti fremstår som et 
koldt parti uden bekymring for de titusinder, der falder ud af dagpengesystemet? 

Lad os sammen gøre en indsats mod øget ulighed og mod en politik, der skaber et nyt 
proletariat af familier med problemer med at få økonomien og dermed tilværelsen til at 
hænge sammen. 
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