KPiD foreslår bl.a. at:










Der oprettes en statsbank, så befolkningen ikke skal være
afhængige af private profitbanker.
Moms på fødevarer og medicin fjernes.
Virksomheder, der flytter til udlandet, skal tilbagebetale
modtagne erhvervstilskud.
Arbejdstiden nedsættes til 35 timer.
Alle skal have ret til understøttelse, når der ikke er arbejde
at få. Dagpengene forhøjes med 25 pct.
Der sikres praktikpladser til alle.
Afdragsfri lån til boliger afskaffes og udsættelser af
boliger pga. fattigdom skal stoppes.
Spar milliardudgifterne til EU – meld os ud!
Spar milliardudgifterne til militæret og til krigsdeltagelse
rundt omkring i verden.

Er du også ramt af
regeringens nedskæringer?

Jeg ønsker oplysninger om Kommunistisk Parti i Danmark
Jeg ønsker medlemskab af Kommunistisk Parti i Danmark
Jeg ønsker abonnent på KOMMUNIST
½ år 165,- kr. - 1 år 275,- kr. Studerende 50,- kr.
NAVN:________________________________________
ADRESSE: _____________________________________
POSTNR: _______By:__________________________________
Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82, 2400
København NV, tlf.: 38 88 28 33, mail: kpid@kommunisterne.dk

KOMMUNISTISK PARTI i
DANMARK
Kommunisterne.dk

Mange rammes alvorligt af nedskæringer:













Perioden, hvor man kan få arbejdsløshedsdagpenge, er
halveret. Samtidig er det blevet meget sværere at
genoptjene retten til dagpenge.
Førtidspensionsordningen er blevet markant forringet bl.a. kan man normalt ikke få førtidspension, før man
fylder 40 år.
Fleksjobordningen er forringet. Fleksjob er nu
tidsbegrænsede, og tilskuddet er skåret ned.
Kontanthjælpen er blevet beskåret, så nye
fattigdomsydelser er blevet resultatet. De 25-29-årige
skal have halv kontanthjælp. Under navnet ’nyttejob’
skal kontanthjælpsmodtagere sendes på strafarbejde.
Der er indført forsørgerpligt også for ugifte, så
kontanthjælpen bortfalder, hvis samleveren tjener mere
end godt 27.000 kr. om måneden.
SU skal sættes voldsomt ned.
En ’reform’ af sygedagpengene vil betyde, at man
mister sygedagpengene efter kun ½ år. I stedet indføres
en ny lavere ydelse, der svarer til kontanthjælpen.
Den årlige regulering af alle overførselsindkomster
beskæres.
Store nedskæringer i kommuner og stat betyder
fyringer og ringere service.

Men andre tjener tykt på regeringens politik:
 Selskabsskatten er sat ned, så især de store
virksomheder kan få endnu større profit.
 Topskatten er sat ned. Det betyder, at de mest
velstående kan få endnu flere penge at lege med.
 Det er dejligt at være aktionær! Aldrig har
aktiekurserne været højere end netop nu. Alene i
2013 steg aktiekurserne med næsten 20 pct.
 Virksomhedernes overskud er stadig voksende - så
de lider ingen nød.
 Den høje arbejdsløshed og de mange billige øst
arbejdere trykker lønningerne ned - men det er jo
rart, hvis du skal tjene penge på andres arbejde!
 Regeringens politik, fører til øget ulighed. De rige
bliver rigere og de fattige fattigere - men det er jo
ikke noget problem, hvis man selv har sit på det
tørre.
I stedet for under dække af ord som ’reformer’ at
skære ned på de ydelser, som de arbejdsløse, de svage,
de unge og de syge modtager, så kan der hentes rigeligt
med penge hos de store virksomheder og hos de
velstående.

