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 Den 25. juni 2018 

Jagten på udlændinges dagpenge rammer også danskere hårdt 

Af Ejner K. Holst, næstformand i LO, og Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Me-

tal. 

Regeringen og Dansk Folkeparti vil – som del af skatteaftalen – gøre det sværere for 

udlændinge at få forskellige velfærdsydelser i Danmark, herunder arbejdsløshedsdag-

penge. 

Med forslaget skal man have opholdt sig i Danmark eller EU/EØS i sammenlagt syv år 

inden for de seneste otte år for at kunne få ret til dagpenge. 

Forslaget rammer imidlertid helt skævt og betyder, at også danske statsborgere vil blive 

ramt. Danske statsborgere, som har opholdt sig uden for Danmark eller EU/EØS i mere 

end et år, vil i syv år være direkte afskåret fra ret til dagpenge, efterløn og barsels- og 

sygedagpenge. 

Forslaget virker desuden med tilbagevirkende kraft. Det virker helt urimeligt, at man 

nu skal straffes for, at man har opholdt sig i udlandet i fortiden. Det har man jo ikke 

haft nogen som helst mulighed for at indrette sig efter, og det tjener jo heller ikke på 

nogen måde et mål, om at få udenlandske lønmodtagere til at handle anderledes i for-

hold til, at de ikke skal ”misbruge” dagpengesystemet fremover. 

Børn og ægtefæller rammes 

Børn og ægtefæller til danske statsborgere, der i en periode arbejder uden for EU/EØS, 

vil også blive ramt af kravet. 

Fx vil et ungt menneske, som er fulgt med sine forældre på et arbejdsophold i udlandet, 

og som kommer hjem og studerer og færdiggør en uddannelse, være afskåret fra dimit-

tendrettigheder i op til syv år efter hjemkomsten. 

Også personer på barsel kan blive ramt. Eksempelvis vil en person, der arbejder et år i 

udlandet, også være udelukket fra barselsdagpenge i syv år efter hjemkomst. 

Det er helt uretfærdigt, at børn og ægtefæller skal udelukkes fra dagpengesystemet på 

denne vis. 

Endnu en svækkelse af dagpengeforsikringen 

Med forslaget svækker regeringen og DF dagpengeforsikringen for mennesker, som 

har arbejdet og betalt ind til en forsikringsordning gennem mange år. Konsekvensen af 

forslaget vil være, at folk dels lader være med at rejse til udlandet og dels undlader at 

melde sig ind i en a-kasse, hvis de har tanker om på et tidspunkt i deres karriere at have 

et udlandsophold. 

Det er helt i modstrid med principperne på det danske arbejdsmarked og den berøm-

mede flexicurity-model, at man således svækker dagpengeforsikringen og tilskynder 

folk til at melde sig ud af ordningen. 
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Endelig er dagpengesystemet i forvejen omfattet af en række værn i forhold til misbrug. 

Der er krav om mindst et års medlemskab af en a-kasse og om indkomst/løntimer sva-

rende til fuldtidsarbejde i minimum et år. Disse krav kan man kun opfylde gennem 

lovligt ophold og tilladelse til at arbejde i Danmark; så forslaget er fuldstændigt over-

flødigt. 

Derfor en klar opfordring til, at regeringen og DF som minimum ændrer på de mest 

uhensigtsmæssige konsekvenser af forslaget. Herunder at børn rammes, at forslaget 

virker med tilbagevirkende kraft, og at tidsperioden ændres fra syv ud af otte år til fx 

syv ud af tolv år, så danske a-kasse medlemmer, der har været i udlandet og arbejde i 

en kortere årrække, ikke rammes. 


