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SF Bornholm

Det Danmark vi ønsker

SF-Borholm og et flertal af lønmodtagerne mener at de ringere dagpenge skaber en afgørende
utryghed.
Utrygheden betyder også færre job. Privatforbruget er konstant mindre end finansministeriet
forventer, og økonomiministeriet har et fast om kvæd at væksten er blevet mindre end forventet.
Der er brug for et bedre dagpengesystem i det Danmark vi ønsker.
Der er brug for et dagpengesystem med kortere optjeningstid.
Der er brug for et dagpengesystem der rækker m ere end 2 år.
Der er brug for et dagpengesystem der bedre svarer til den almindelige danskers løn.
I dag falder stadigt flere danskere ud af dagpengesystemet hver dag, ikke mindst på Bornholm.
Alt der kræves for at ændre dette, er politisk vilje.
I dag er der et flertal blandt partier der ønsker et bedre dagpengesystem , og alle opinionsmålinger
viser at dette flertal også vil være til stede efter et valg.
Et bedre dagpengesystem kræver ”blot” at Socialdemokraterne løsriver sig fra de Radikale i
spørgsmålet og at Dansk Folkeparti holder afstand til Venstre i spørgsmålet.
Det er ikke fair over for de arbejdsløse at partier underlægger sig bogstavleg i folketinget - hver dag
ram mes nye skæbner.
SF er det parti der har sat dagpenge allerøverst på dagsordenen i det kommende valg.
SF er det parti der løbende har stillet krav om bedre dagpenge.
SF er det parti der fortsætter kampen.
Vi ønsker den danske model, hvor den almindelige lønmodtager er tryg - det ser vi ikke i dag.
Hvad vil du gøre for at vi sammen kan skabe et trygt Danm ark?
Støt SF.
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