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ALTERNATIVET: FUNDAMENTET I DAGPENGEAFTALEN ER FORKERT
”Den her dagpengeaftale er på alle måde en kolos på lerfødder. Den præsenteres som en
helt ny model, men den er bygget fuldstændig oven på de samme fundamentalt forkerte
grundantagelser som det system den afløser,” siger beskæftigelsesordfører Josephine
Fock (Å) om den nye dagpengeaftale.
Den nye dagpengeaftale er netop faldet på plads, men desværre får vi nu et system, der er ligeså
grundlæggende forkert som det tidligere, mener Josephine Fock:
”Vi har allerede et system, der bygger på en grundlæggende ide om, at ledige ikke selv har
ambitioner, vilje og en personlig drivkraft som alle andre. Det er hovedrystende forkert og bidrager
ikke med noget som helst positivt. Ikke desto mindre er det præcis de samme tanker du kan se i
det nye system,” siger Josephine Fock og uddyber:
”Der lagt op til, at vi indbygger karensdage som straf for, at man ikke har fundet midlertidigt
arbejde. Det er det, man lancerer som den helt nye innovation og nytænkning, men
grundpræmissen er jo fuldstændig den samme. Man tror simpelthen ikke på, at ledige har et ønske
og et initiativ selv, som man i stedet kunne bygge på.”
Alternativets tilgang er fundamentalt anderledes, forklarer Josephine Fock:
”Hvis vi for alvor skal have et velfungerende system, er vi nødt til at vende
beskæftigelsesindsatsen fuldstændig på hovedet. I dag har vi et hamrende dyrt og ineffektivt
system, der kun bidrager til at nedbryde og demotivere mennesker. Vi burde spare alle pengene,
der går til overdreven og ødelæggende kontrol og så genopbygge beskæftigelsesindsatsen på
tillid, der understøtter den enkeltes egen motivation og drivkraft,” siger hun.
Herudover er det negativt, at en del af pengene til det nye dagpengesystem bliver fundet ved at
skære i dimittendsatsen, forklarer Josephine Fock:
”Det er vigtigt, at dagpengesystemet er en attraktiv forsikringsordning som mange melder sig ind i.
Hvis vi skærer i dimittendsatsen er jeg alvorligt bange for, at der er mange studerende, der aldrig
vil få meldt sig ind i ordningen. Det vil på sigt udhule hele systemet,” siger hun.
Aftalen om dagpengene betyder ganske vist mindre forringelser af systemet, end dem
dagpengekommissionen lagde op til, men det får langt fra Josephine Fock til at juble:
”Der er nu lavet nogle helt små justeringer, der i min optik ikke byder på forbedringer af systemet –
ud over altså en mere fleksibel genoptjening. Jeg synes, regeringen dermed har forpasset en helt
oplagt mulighed for en grundlæggende reform af et forældet dagpengesystem,” afslutter hun.
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