
Føler du dig politisk 

hjemløs i Danmark? 

Find et ståsted hos det nye parti. 

 

Når nytårsklokkerne ringer, træder 

kontanthjælpsreformen i kraft, og vi 

begynder på endnu et mørkt kapitel i 

fortællingen om afviklingen af den 

danske velfærd. Kontanthjælpsreformen. 

Vedtaget af regeringen, Venstre, 

Konservative, Liberal Alliance og ikke 

mindst Dansk Folkeparti. 

Forenede Demokrater tager afstand 

fra reformen, der er styret af 

besparelser på velfærden og styret 

af kommunernes kassetænkning.   

Vi forudser et stort antal splittede 

familier, boligmangel og stigende sociale 

problemer i samfundet. Vi forudser flere 

unge hjemløse, der kun kan overleve på 

en måde. Kriminalitet og tiggeri. 

Hvorfor? Detaljen hedder gensidig 

forsørgerpligt samt fattigdomsydelser for 

kontanthjælpsmodtagere under 30. 

   

Find os på Facebook eller på  

www.fordem.dk 

 

   Forsørgerpligten 

Et forældet levn fra forrige århundrede, hvor 

det kun manden var på arbejde. Pligten blev 

indført, så han ikke drak pengene op, men i 

stedet sørgede for familien. I dag er de fleste 

familiers overlevelse baseret på to indkomster, 

dels pga. prisniveauet på boliger, mad og 

øvrige udgifter, og dels fordi man har gjort 

meget for at få kvinderne på arbejdsmarkedet. 

 

Gennem de sidste godt 40 år har kvinder 

været på arbejdsmarkedet sammen med 

mænd, og samfundet er indrettet på, at 

familier har to indtægter. Det er også det, 

diverse børne- og boligtilskud til enlige 

forsørgere skal kompensere for. 

 

Muligheden for to indtægter udryddes for 

samlevende, hvor den ene er endt på 

kontanthjælp. Mange samlevende par har 

valgt ægteskab fra, pga. sammenbragte børn 

og derfor ønsker adskilt økonomi fordi det er 

lettere at styre. Det er derfor horribelt, at man 

nu forlanger, at man skal forsørge kæresten 

og dennes børn, hvis vedkommende er på 

kontanthjælp. Vi mener, at det muligvis er 

grundlovsstridigt, hvis den arbejdende part 

skal forsørge den andens børn, som han/hun 

ikke er far eller mor til, og at vedkommendes 

pensionsopsparing, bil, hus osv. skal spises op 

først. Ejendomsretten krænkes groft! 

Den anden del af reformen omkring unge 

under 30 er lige så urimelig. Man har indført 

en ny fattigdomsydelse. De 25 - 30 årige 

samlevende rammes således dobbelt, både af 

nedsat ydelse og af forsørgerpligten. Ydelsens 

størrelse er her på SU-niveau på ca. 8000 kr. 

på forsørgertakst, og der tages ikke hensyn til 

om modtager af hjælp er forsørger. Hvilket i 

yderste konsekvens betyder, at de skal leve af 

2 x 8000 kr. brutto. Vores gæt på, hvor mange 

der kommer i arbejde af den grund? Stort set 

ingen. Det er endnu ikke bevist, at der opstår 

nye arbejdspladser ud af det blå, fordi man 

sænker ydelsen for overførselsindkomster. 

 

Forenede Demokrater lader propperne 

blive i champagneflaskerne, og venter til 
den dag, hvor system Danmark 

anerkender, at forsørgerpligten er et dybt 
reaktionært begreb, der sparker os tilbage 
til tidligere tiders klasseskel frem for at 

plante frø til fremtiden.        

http://www.fordem.dk/

