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De mange fattigdomsskabende ”reformer” i
socialpolitikken har det ene formål at skabe en
panisk, fattig arbejdskraftreserve, der skal virke
som løntrykkere.

www.kommunisterne.dk
www.kommunist.dk

Kontanthjælpsloftet

Det kan resultere i:

Loftet er vedtaget af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Konservative og træder i kraft 1. oktober 2016.







Kontanthjælpsloftet sætter en øvre grænse for, hvor meget
modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og
uddannelseshjælp kan modtage i boligstøtte og særlig
støtte til husleje.





Over 30.000 rammes af kontanthjælpsloftet.
Næsten 70 procent af dem, der rammes, har børn.
En enlig mor med 3 børn og en husleje på 7.000 kroner
mister 4.000 kr. på månedsbasis.
Omkring 12.000 kommer under fattigdomsgrænsen,
som den borgerlige regering har afskaffet. Flere familier
bliver ude af stand til at betale deres husleje og risikerer
at blive sat ud af deres lejlighed.

225 timers reglen
Modtager du kontanthjælp mv., er der fra 1. april 2016 et
krav om 225 timers arbejde inden for 12 måneder.



Mennesker på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller
integrationsydelse skal have 225 timers ustøttet arbejde
om året. Opfyldes kravet ikke, skæres der i hjælpen.
Ægtefæller, hvor den ene eller begge er på en af de tre
nævnte ydelser, mister, hvad der svarer til den enes
ydelse.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets egne beregninger vil
omkring 7.000 børn mellem to og 17 år ryge ned under den
fattigdomsgrænse, som den tidligere regering indførte.

At mennesker bliver sat ud af deres lejligheder
Familier vil blive splittet
Nogle bliver midlertidigt nødhuset
Børnene bliver rykket ud af deres sociale miljøer
Familier bliver tvunget til at flytte rundt fra sted til sted
for at finde en billig bolig.

Pengene, som vil blive sparet ved de 2 ”reformer”, vil blive
anvendt til skattelettelser til de i forvejen rige og til at
betale for en styrkelse af politi og militær og til køb af nye
jagerfly.




I dag ved vi, at det er svært at få en førtidspension,
selvom man er over 40 år.
I dag ved vi, at ressourceforløb ikke er for at hjælpe de
syge, men for at få dem ud af røret.
I dag ved vi, at et meget højt tal af
kontanthjælpsmodtagere rent faktisk er syge
mennesker, som er smidt fra sygedagpengene over på
kontanthjælp og på grund af ”førtidspensionsreformen”
ikke kan få pension.

Vi opfordrer derfor til at starte arbejdet med at udarbejde
en socialpolitisk reform, som skal styrke retssikkerheden og
genoprette førtidspensionssystemet.
NEJ – til kontanthjælpsloftet NEJ – til 225 timers reglen

JA – til Social Oprustning og Velfærd

