
 

 
 

Murersvendenes Brancheklub i København om DAGPENGEREFORMEN: 
 

Stop regeringens angreb på dagpengene! 
Regeringen er kommet med et nyt udspil med reformer på dagpengeområdet 

og for kontanthjælpen. Regeringen mener at deres udspil vil få flere i arbejde. 
De samme dogmer og logik man normalt hører fra de borgerlige og liberale. 

 

Helt konkret foreslår regeringen at man sætter dimittendsatsen for 
nyuddannede ned med 4'000 kroner fra 13'815, som ydelsen er nu. Derudover 

vil man halvere dagpengeretten for dimittender så den nu kun er 1 år. 
Narrativet, synes at være, at de nyuddannede er dovne og ikke vil arbejde. De 

mener der skal være et incitament til at tage sig et arbejde, men glemmer at 
der også skal være et incitament til at være medlem af en a-kasse. Hvis den 

understøttelse du får fra a-kassen, vil ligne den du får på kontanthjælp, er der 
jo ingen grund til at melde sig ind. 

 
De samme motiver gør sig gældende, når det kommer til kontanthjælp. Her vil 

regeringen gøre brug af en nyttejobordning og presse kontanthjælpsmodtagere 
til at udføre arbejde helt ned til 40 kroner i timen. I sin populistiske jagt på 

stemmer og for at puste til fortællingen om dovne kontanthjælpsmodtagere af 
anden etnisk herkomst, vælger regeringen at presse overenskomstdækkede 

brancher og fag, ved at udøve statslig social dumping. 

 
Disse tiltag skal gøre op for det "tab" af arbejdskraft, som Arne 

pensionsordningen vil forårsage. Man må jo forstå at det er opgangstider i 
dansk økonomi og virksomhederne skal ENDELIG ikke mangle arbejdskraft - 

der skal helst være for meget af den, så konkurrencen består og der ikke 
stilles for høje krav til løn og arbejdsforhold. Det er åbenbart ikke nok med de 

100'000 arbejdsløse og de 16'000 lærlinge der mangler praktikpladser. 
 

Tilgengæld vil regeringen tilgodese de korttidsledige, ved at hæve dagpengene 
de første 3 måneder man er ledig med 5000 kroner. Men hvis du er ledig i 

længere tid, ryger du tilbage på den normale sats, som stadig er håbløst langt 
efter at svare til en reel arbejdsløshedsforsikring. 



 

Vi mener at regeringens udspil er usolidarisk og en potentiel bombe under 
dagpengesystemet. For hvis ikke de unge melder sig ind, undergraves hele 

systemet. Vi ved at man kan finde penge til et solidarisk løft af hele 
dagpengesystemet og sætte en stopper for fattigdomsydelserne. Hvis 

arbejdskøberne virkelig hungrer efter arbejdskraft, og ikke kun billig 
arbejdskraft, må de tilbyde stillinger med en ordentlig løn og gode 

arbejdsvilkår. 
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