Gensidig forsørgerpligt/Kontanthjælp!
Vidste du, at vi i Danmark har gensidig forsørgerpligt hvilket betyder, at man som ægtefæller
skal forsørge hinanden.
318.000 lønmodtagere kan ikke få kontanthjælp og må spise af friværdien i f.eks. hus eller
ægtefællens løn, hvis de bliver fyret. De kan hverken få dagpenge eller kontanthjælp.
Omkring 450.000 danskere må vinke farvel til dagpengene, fordi de ikke er medlem af en
A -kasse, men af dem kan 318.000 altså også se langt efter kontanthjælp, fordi de enten har
for stor formue, friværdi eller en ægtefælles løn at bruge af.
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) afviser at gribe ind og fastholder at det er vigtigt,
at det er frivilligt at melde sig i arbejdsløshedskasse. "Langt de fleste kender også reglerne
for at få kontant-hjælp," siger Inger Støjberg!!!
Kender du reglerne for at få kontant-hjælp?
I FOA-bladet april 2009, er der en artikel om en analyse FOA har fået foretaget hos AErådet.
(Arbejdsmarkedets-Erhvervsråd) Analysen bygger på data fra Danmarks Statistik og
omfatter blandt andet ansatte med en social- og sundhedsuddannelse, dagplejere,
pædagogmedhjælpere og ufaglærte på en række offentlige arbejdspladser, i alt 183.000
personer.
Omkring 37.000, eller lidt over 20 procent er ikke medlemmer af en a-kasse, hverken FOAs
egen eller andre A-kasser. Disse personer vil altså ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge,
hvis de bliver ledige. Lidt over halvdelen af disse personer, vil heller ikke kunne få
kontanthjælp og er altså helt uden økonomisk sikkerhedsnet, hvis de mister deres arbejde.
FOAs næstformand Mona Strib, opfordrer derfor de ikke forsikrede til at få sig meldt ind i
A-kassen.
Desuden har vi i FOA Silkeborg-Skanderborg afdeling flere sygedagpengesager, hvor
sygemeldingen er så langvarig, at disse medlemmer ikke længere er berettiget til at modtage
sygedagpenge og derfor må søge kontanthjælp.
Igen er det loven om kontanthjælp, der er årsag til en manglende indtægt i husstanden. Loven
siger blandt andet, at man ikke er berettiget til hjælp, hvis man selv eller ens ægtefælle har en
vis formue, eller hvis ens ægtefælle kan forsøge en.
Heldigvis kan de af vores kollegaer, der er ramt af kontanthjælpslovgivningen søge om
hvilende fagligt medlemskab så længe de ikke har indtægt og det har vi desværre flere
medlemmer som har haft brug for.
Vær derfor opmærksom på i din dagligdag, hvorvidt du og dine kollegaer, venner og familie
er medlem af en A-kasse og dermed sikret indtægt, hvis arbejdsløshed skulle indtræffe.
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