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Gør din pligt / Kræv din ret
Indledning
I DSU ser vi positivt på regeringens arbejdsmarkedspolitiske forhandlinger og villighed til
reformer. Vi mener, at arbejdsmarkedet hele tiden udvikler og forandre sig, især i
øjeblikket. Derfor må regeringen og resten af folketinget være villig til at følge med de
forandringer, der sker på arbejdsmarkedet og lave reformer til gavn og nytte for både
borgerne og samfundet. Det ene udelukker ikke det andet.
I DSU er vi dog samtidig trætte af den overbudspolitik, der foregår på Christiansborg og
har gjort det igennem længere tid. Det har handlet om, hvilke parti der kunne give mest
muligt til borgerne på kort sigt og intet om, hvilke krav samfundet stiller til borgerne. I
stedet for at lave ansvarlig politik, som borgerne kan gennemskue, handler det om at
lave populær politik, med eneste formål at genvælge de nuværende politikere.
Derfor sætter dette dagpengeudspil fokus på, at du først må gøre din pligt, før du kan
kræve din ret, heraf det gamle socialdemokratiske motto: ”Gør din pligt / Kræv din
ret”. Pligten for borgeren ligger i, at borgeren først må bidrage til samfundet i form af
at gå på arbejde eller uddanne sig, før man kan kræve retten til dagpenge, som er en af
velfærdssamfundets goder.

DSU’s dagpengeudspil
Højre kompensation
Som dagpengesystemet er i dag, er visse grupper af faglærte kun dækket med 45-50% af
deres forhenværende løn, hvis de bliver arbejdsløse. Især for unge under 25 år, er
forsikrings elementet næsten helt væk. Bl.a. kan enlige forsøger under 25 år, få mere
udbetalt i kontanthjælp, end hvis de er medlem af en a-kasse og derfor får dagpenge.
Det skal kunne betale sig at være forsikret og samtidigt være attraktivt for alle
samfundsgrupper.
Derfor mener vi i DSU, at et af de vigtigste emner i et nyt dagpengesystem, er at hæve
kompensationen, som den ledige vil modtage, så det igen kan være attraktivt at være
medlem af en a-kasse for alle.
Konjunkturafhængig dagpengeperiode
For at kunne finansiere en højere og derigennem en mere retfærdig kompensation til
den ledige, vil DSU arbejde for, at dagpengeperioden bliver konjunkturafhængig. Som
udgangspunkt skal dagpengeperioden være på 2.5 år, og kunne variere med et halvt år,
afhængigt af konjunkturen. Sådan, at ved højkonjunktur (høj beskæftigelse) er
dagpengeperioden på 2 år, mens den ved lavkonjunktur (lav beskæftigelse) er på 3 år.
Grunden til at perioden skal være længere ved lavkonjunktur er, at det er sværere at få
de ledige tilbage i job pga. manglende efterspørgsel på arbejdskraft, og derfor opstår
der et større behov for opkvalificering og uddannelse.
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Karensperioden
DSU mener, at det er vigtigt at få afskaffet karensperioden på en måned for
nyuddannede med en kompetencegivende uddannelse (karensperiode betyder en
karantæneperiode, inden du kan modtage dagpenge). I dag skal man melde sig ind i akassen indenfor 14 dage, fra den dag du bliver færdig med din uddannelse, for at blive
berettiget til dagpenge efter karensperioden.
DSU mener, at det er forkert at straffe de nyuddannede, som har taget en uddannelse,
samfundet kan få gavn af, og som af forskellige årsager ikke har fundet et job efter endt
uddannelse.
DSU mener ikke, at samfundet skal skubbe de unge væk fra a-kassen, som
karensperioden er med til, og derved væk fra rådgivning og hurtigere beskæftigelse.
Ved at fjerne karensperioden, vil der være et incitament for den nyuddannet til at
melde sig ind i a-kassen fra dag 1. Derved kan a-kassen lave en handlingsplan for den
nyuddannede og få vedkommende hurtigere i beskæftigelse, hvilket vil gavne samfundet
på sigt.
Ungereglen:
I DSU mener vi at ungereglen skal afskaffes. Ungereglen betyder at unge under 25, som
ikke har en kompetencegivende uddannelse kun får udbetalt det halve i dagpenge, når
de har været arbejdsløse i mere end et halvt år.
Reglen betyder, at det ikke er attraktivt for de unge at melde sig ind i a-kassen, og den
er herudover heller ikke rimelig, idet de forskellige aldersgrupper arbejder på samme
vilkår og har de samme udgifter.
DSU er imidlertid meget opmærksomme på, at dagpenge ikke må blive en holdeplads for
den unge. Det er et vigtigt princip for DSU, at man som ung enten har et arbejde eller er
i gang med en uddannelse. Derfor skal A-kasserne have særligt fokus på, at unge uden en
kompetencegivende uddannelse, der ikke kan finde job, sendes hurtigt videre i
uddannelse
I DSU mener vi, at det et kæmpe samfundsproblem, at der i dag kun er 20 % af de unge,
som arbejder, der er meldt ind i en A-kasse.
DSU mener derfor, at det er vigtigt at få gjort A-kassen attraktiv for de unge. Det kan
gøres f.eks. ved at nedsætte forsikringsbidraget for de unge og herudover få sat mere
fokus på fordelene ved at være forsikret. F.eks. har man ret til at have en opsparing og
eje noget af væsentlig værdi, når man modtager dagpenge, hvorimod man i
kontanthjælpssystemet, ikke er berettiget til hjælp, hvis dette er tilfældet.
Hvad skal indsatsen indeholde:
I DSU mener vi, at der fremover skal sættes fokus på opkvalificering af de arbejdsløse
igennem uddannelse.
Det er vigtigt at finde ud af hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger og
herefter opkvalificere de arbejdsløse, så de kan opnå varig beskæftigelse.
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I dag ligger fokus fra regeringens side på, at den ledige skal hurtigst muligt i arbejde. Vi
mener i DSU, at man fremover skal fokusere på og sikre, at den arbejdsløse kommer i
varig beskæftigelse. Dette vil være til gavn for både de arbejdsløse og samfundet.
I DSU mener vi, at der skal laves en handleplan for hver enkelt arbejdsløs.
Af denne skal det fremgå, hvad der skal til, for at den ledige kommer i varig
beskæftigelse igen.
Det er vigtigt, at der er et klart mål for den aktivering, den arbejdsløse skal deltage i.
Det kan være opkvalificerende kurser eller uddannelse af forskellige længder og
niveauer.
Det er vigtigt, at der, som loven også i dag forskriver, bliver fulgt op på indsatsen, så
det sikres at den arbejdsløse er tilfreds med tiltagene, og at der tillæres nye
kompetencer, så kan sikre den ledige varig beskæftigelse.
Forslag som DSU ikke kan bakke op om
Frit valg
Socialdemokratiets forslag om et ”Frit Valg” på dagpengeperioden, er et utrolig
usolidarisk forslag og skævvridende imellem de enkelte faggrupper. Frit Valg-ordningen
består i, at borgerne selv kan vælge om de vil have en høj kompensation i en kortere
periode eller lavere kompensation i en længere periode. Da flere faggrupper, især de
højt lønnede, har væsentlig nemmere ved at komme i arbejde, vil det være oplagt for
denne faggruppe at vælge den høje kompensation, mens andre faggrupper, primært de
ufaglærte og visse akademiske fag, vil være nød til at vælge den lave kompensation, da
de har sværere ved at anskaffe sig et nyt arbejde.
Dette mener DSU ikke vil være en solidarisk ordning, da dagpenge systemet er og skal
fortsat være en lige ordning for alle.

