
Kommentar	  til	  nytårstalen	  
	  
I	  virkeligheden	  er	  det	  en	  uskik,	  at	  hver	  gang	  en	  	  statsminister(rød	  eller	  blå)	  holder	  en	  nytårs	  tale,	  så	  er	  det	  
vigtigste	  for	  oppositionen	  og	  flere	  andre	  at	  fejlfinde	  i	  stedet	  for	  at	  være	  konstruktive	  omkring	  de	  emner,	  
talen	  indeholder,	  så	  vi	  kan	  komme	  videre.	  F.	  eks.	  kunne	  man	  efter	  dette	  års	  tale	  foreslå:	  

• Der	  indføres	  12	  års	  obligatorisk	  skolegang	  som	  grundlag	  for	  uddannelse	  og	  dannelse	  
• Kontanthjælp	  bliver	  afskaffet	  som	  begreb	  og	  erstattet	  af	  en	  aktiv	  ydelse,	  således	  at	  hver	  enkelt	  

borger,	  der	  er	  blevet	  arbejdsløs	  og	  ikke	  er	  forsikret/ikke	  har	  optjent	  dagpenge,	  skal	  have	  lov	  til	  at	  
vise	  deres	  værd	  som	  hjælpere	  i	  skoler,	  børnehaver,	  hos	  ældre,	  i	  hjælpeteams	  eks.	  med	  pasning	  af	  
midlertidigt	  sygdomsramte	  børn,	  som	  servicekonsulenter	  og	  i	  vagtordninger	  i	  gadebilledet,	  i	  
landbruget	  m.v.	  Der	  udbetales	  løn	  fra	  det	  offentlige	  for	  det	  antal	  timer,	  der	  arbejdes,	  Personer	  på	  
aktiv	  ydelse	  skal	  ikke	  erstatte	  fastansatte	  men	  være	  den	  ekstra	  arbejdskraft,	  der	  kan	  sikre	  et	  bedre	  
og	  trygt	  samfund.	  Det	  skal	  gælde	  for alle	  danskere	  -‐	  nye	  som	  gamle.	  	  

• Der	  oprettes	  nationale	  indsatshold	  -‐	  med	  specialviden	  på	  området	  -‐	  der	  kan	  drage	  ud	  i	  landet	  og	  
bistå	  kommunerne	  med	  at	  afskaffe	  passivydelserne	  og	  erstatte	  dem	  med	  aktivydelser.	  
Indsatsholdene	  skal	  sikre	  vidensdeling	  kommunerne	  imellem	  

• Borgere,	  der	  har	  været	  på	  kontanthjælp	  i	  mere	  end	  ti	  år	  fredes,	  så	  de	  får	  færre	  mødedage	  i	  
jobcentret.	  Det	  er	  en	  gruppe,	  der	  på	  sigt	  bliver	  faset	  ud,	  når	  passivydelserne	  erstattes	  af	  
aktivydelser	  

• Fleksjob	  udgør	  arbejdstilbuddet	  til	  personer,	  der	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  bestride	  et	  job	  på	  det	  
ordinære	  arbejdsmarked	  

• At	  der	  for	  alvorligt	  syge	  borgere	  blev	  lavet	  helt	  specielle	  regler,	  så	  de	  ikke	  belastes	  med	  
unødvendige	  henvendelser	  

• Optjeningsperioden	  til	  dagpenge	  blev	  gjort	  kortere,	  og	  det	  samme	  med	  udbetalingslængden,	  fordi	  
det	  er	  helt	  tydeligt,	  at	  jo	  længere	  tid	  en	  borger	  er	  væk	  fra	  arbejdsmarkedet,	  desto	  sværere	  er	  det	  at	  
vende	  tilbage	  

• At	  den	  offentlige	  sektor	  gøres	  konkurrencedygtig	  ved	  at	  inddrage	  private	  virksomheder	  til	  at	  levere	  
varen,	  således	  at	  politikere	  sætter	  mål	  og	  standarder,	  og	  virksomhederne	  løser	  opgaverne.	  

Fordi:	  	  "At	  stille	  krav	  til	  et	  menneske	  er	  det	  samme	  som	  at	  respektere	  det!"	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


