De mange fattigdomsskabende ”reformer” i
socialpolitikken har det ene formål at skabe en
panisk, fattig arbejdskraftreserve, der skal virke
som løntrykkere.
Jeg vil gerne tegne abonnement på Bladet Kommunist
1/1 år (325 kr.)

Det kommunistiske synspunkt

Fattigdom er
et politisk valg

1/2 år (175 kr.)
N
Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år
Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederiksundsvej
82 st., 2400 København NV
Jeg vil gerne tegne abonnement på Arbejderen
1/ 1/4 år (500 kr.)
Sendes til: Kommunistisk Parti, Landskontoret, Hillerødgade
30A, 2200 København N

Navn:
Adresse:

Kommunistisk Parti i Danmark
København

Postnr./by:

Læs mere på:

www.kommunist.dk

www.arbejderen.dk

Vi ved, at kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og
integrationsydelsen omfatter meget store grupper:

Kommunisterne stiller derfor krav om

• kontanthjælpsloftet omfattede 33.127 personer i
oktober 2016
• 29.428 personer fik integrationsydelse i tredje
kvartal 2016
• og 59.200 fik i september 2016 varslingsbreve om,
at de er omfattet af 225-timers reglen

• En bedre fordeling af arbejdet, f.eks. ved
nedsættelse af arbejdstiden og nedsættelse af
pensionsalderen.

Det er meget store tal, og langt flere end regeringen
påstod, da lovene blev vedtaget.
Vores frygt er ved at blive til virkelighed. Tusindvis af
børn, hvis forældre er omfattet af de lave ydelser,
bliver nu ramt hårdt. Så hårdt, at der må spares på
mad, medicin, vintertøj, offentlig transport og sociale
aktiviteter.
Mange familier oplever, at de ikke kan betale deres
husleje og risikerer at blive sat ud af deres bolig.
Den stigende fattigdom betyder, at familier på disse
ydelser kommer under de grænser for fattigdom,
som vi kender i Danmark.

• At ledige, syge, handicappede og andre udsatte og
sårbare grupper skal behandles med RESPEKT!

• En fordobling af dagpengeperioden og en
halvering af genoptjeningsperioden.
• At nyttejobs, praktik, løntilskudsjobs og aktivering
skal foregå på overenskomstmæssige vilkår, både
i forhold til aflønning og til optjening af ret til
dagpenge.
• At alle kontanthjælpsmodtagere skal have samme
ret til samme ydelse. Afskaf den gensidige
forsørgerpligt og ungeydelsen.
• Afskaffelse af varighedsbegrænsningen på
sygedagpenge. Alle skal have ret til
sygedagpenge, indtil de er raske.
Kommunisterne vil sammen med fagbevægelsen og
andre organisationer forsvare og forbedre den
kollektive velfærd.

