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85 mia. kr. i underskud
efter 10 år ved roret
Fagforeningerne i Frederikshavn, Metal, 3F og FOA
har valgt at udsende dette blad for at give vores syn
på valgkampen. Om få dage skal du stemme. Vi hå-
ber, du stemmer på et af arbejderpartierne i den røde
blok. Det er med til at sikre din fremtid.

Den borgerlige regering har travlt med at fortælle,
hvor ansvarlige de er.

Samtidig beskylder de Socialdemokraterne og SF for
ikke at have finansieret de to partiers vækstplan »Fair
løsning«.

Sandheden er, at den borgerlige regering sammen
med Dansk Folkeparti har efterladt en kæmpegæld
på 85 mia. kr. efter 10 år ved magten.

Vi kan også konstatere, hvem, der skal betale dette
underskud. Det skal du.

Det gør du i form af, at den borgerlige regering og
Dansk Folkeparti har halveret dagpengeperioden til to
år. De har forlænget optjeningsretten til dagpenge til
1.924 timer. De har forringet dine muligheder for at
blive uddannet og efteruddannet, fordi de har fjernet
en halv milliard kroner fra de faglige uddannelsessy-
stemer. Oveni har de givet dig en ekstra skat, fordi de
har begrænset din fradragsret for fagligt kontingent.
(selv om de påstår, at der er skattestop).

Børnepengene er reduceret for familierne. Børneinsti-
tutionerne indfører flere og flere lukkedage, og infra-
strukturen er ved at være så hullet, at det er farligt at
færdes på vejene.

Allerede i 2012 risikerer op mod 20.000 ledige at
miste retten til dagpenge. Så er der kun kontanthjælp
tilbage, og den får du kun, hvis du først bruger af din
formue, belåner dit hus eller bil og er i stand til at til-
bagebetale lånene. Har din ægtefælle indkomst, er
der ikke noget at hente. Det kan blive en meget dyr
affære.

Sammen med Dansk Folkeparti og de radikale indgik
regeringen i foråret en aftale om en tilbagetræknings-
reform. Den betyder kort og godt, at efterlønnen nær-
mest er afskaffet for dem under 57 år. Selv om du
stadig kan få efterløn, hvis du er under 57 år, så er
den så kraftigt beskåret, at det går ud over din økono-
mi og iøvrigt kan du kun få efterløn i tre år. 

Løkke hævder gang på gang under valgkampen, at le-
dighedstallet er lavere, end det var på noget tids-
punkt under den socialdemokratiske Nyrup-regering.
Her kommer de korrekte tal: Ledighedsprocent i
2001: 5,1 %. Ledighedsprocent i 2011: 6,1%

Derfor opfordrer vi dig til at stemme på rød blok. De
vil bevare efterlønnen og skabe beskæftigelse.

Vil du bevare efterlønnen, som vi kender den, så       
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Lad dig ikke 
bondefange
til at hæve dit
efterlønsbidrag
Regeringen har et tilbud til dig. Den tilbyder, at du
kan hæve dit efterlønsbidrag skattefrit.
Det er en rigtig dårlig ide. Hvis man melder sig ud af
ordningen, kan man hæve det, man har indbetalt ind-
til nu, og man slipper for at betale ca. 5.300 kr. årligt
frem til den ny efterlønsalder. Men for alle alders-
grupper er det, man kan hæve nu, plus det man slip-
per for at betale fremover, væsentligt mindre end den
skattefri præmie.
Derfor er det nærmest bondefangeri at fremstille det
som et attraktivt tilbud at melde sig ud og hæve pen-
gene skattefrit nu.

Desuden afskærer man sig fra at kunne gå på efter-
løn, og hvem ved, om man har arbejde eller helbred
til at holde på arbejdsmarkedet til pensionsalderen.

Se hvad du mister på side 7.

Vi har en god 
efterlønsordning
Den skal 
ikke afskaffes
Så sent som i 2006 indgik den daværende borgerlige
regering og Socialdemokraterne et forlig om efterløn-
nen. Forliget betød, at man kunne gå på efterløn som
60-årig og få efterløn i fem år.
Hvis man ventede, til man blev 62 år, skete det uden
modregning af eventuelle andre pensioner.
Der blev også indført en skattefri præmie, som man
optjener hvert kvartal efter det 62. år, hvis man væl-
ger at fortsætte på arbejdsmarkedet. Disse penge får
man udbetalt skattefrit, når man er 65 år.
Samtidig betyder ordningen, at du kan arbejde, også
selv om du får efterløn. Så bliver du bare modregnet
time for time.
Det er en ordning, der er til at forstå, og den tilgode-
ser alle dem, der føler, at de ikke kan klare at arbejde
længere, fordi de har haft et hårdt liv på arbejdsmar-
kedet. Det er typisk Metals, FOAs og 3Fs medlem-
mer. 

         skal du stemme rødt, ellers forsvinder ordningen
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Det kan være din stemme, der er afg        
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Tryghed om skatten

Vi hæver ikke indkomst-
skatten for almindelige bor-
gere, der tjener under 1
mio. om året.

Vi hæver ikke boligskatten.

Vi finansierer alle forbedrin-
ger af velfærden krone for
krone.

Vores løsning kræver, at al-
le danskere yder lidt ekstra.
Til gengæld kan vi sikre
tryghed om både din og
Danmarks økonomi.

Bedre folkeskole 
for pengene

Højere faglighed gennem
et stærkere fællesskab.

Alle elever opnår det fagli-
ge niveau til at gennemføre
en ungdomsuddannelse li-
ge efter folkeskolen.

Et markant løft af elever
med faglige problemer.

Markant færre elever i spe-
cialundervisning.

IT integreres i al undervis-
ning og alle elever har en
bærbar pc.

Fire trin til et 
stærkere Danmark

1. GANG I VÆKSTEN: 

Vi skal investere i Danmark
og skabe nye private job
nu. 

2. STYR PÅ 
INDTÆGTERNE: 

Bedre velfærd skal betales
krone for krone.

3. EFFEKTIV 
OFFENTLIG SEKTOR: 

Vi skal have mere kvalitet
for skattekronerne.

4. ARBEJDE MERE OG
UDDANNE OS BEDRE: 

Vi skal uddannes bedre og
hurtigere. Og arbejde mere,
når vi igen mangler ar-
bejdskraft.

Det vil S og SF med Fair løsning

En blå stemme er en
stemme for 
nedskæringer

En rød stemme er en
stemme for velfærd,

vækst og 
beskæftigelse



       gørende for, om vi får en ny regering
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»Vi stemmer RØDT, fordi vi tror, Socialdemokraterne, SF
og Enhedslisten vil være med til at gøre Danmark til et 
solidarisk samfund, hvor vi skaber gode betingelser for 
uddannelse af unge og efteruddannelse af ledige. 
Vi ønsker investeringer i grøn energi og fremrykning af 
offentlige anlægsarbejder. Det skaber vækst og beskæfti-
gelse. Vi mangler det hele i Frederikshavn Kommune. 
Derfor skal vi have en rød regering«

Jørn E. Larsen, formand for Metal Vendsyssel
René Johansen, formand for FOA Frederikshavn
Morten Dahlberg, formand for 3F Frederikshavn
Cai Møller, formand for LO Frederikshavn
Danni Munk Andersen, formand for Socialdemokraterne i Frederikshavn

Bedre folkeskole 
for pengene

Højere faglighed gennem
et stærkere fællesskab.

Alle elever opnår det fagli-
ge niveau til at gennemføre
en ungdomsuddannelse li-
ge efter folkeskolen.

Et markant løft af elever
med faglige problemer.

Markant færre elever i spe-
cialundervisning.

IT integreres i al undervis-
ning og alle elever har en
bærbar pc.

Nødvendige 
prioriteringer

Vi skal turde prioritere,
så de mest syge får
behandling først.

Vi skal vælge den bil-
ligste medicin. Det
sker ikke tilstrækkeligt
i dag.

Vi vil satse massivt på
forebyggelse.

Vi bevarer efterlønnen

Socialdemokraterne og SF
vil bevare efterlønnen og
fastholde pensionsalderen.
Regeringen, De Radikale
og Dansk Folkeparti har
indgået en aftale, der af-
skaffer efterlønnen, som vi
kender den, og forringer
folkepensionen for
470.000 danskere. Det er
en urimelig og unødvendig
aftale. 

Det er helt urimeligt, at kri-
seregningen bliver placeret
hos buschaufføren, smeden
og SOSU-hjælperen. Alle
må bidrage til at få Dan-
mark ud af krisen. Social-
demokraterne og SF vil gø-
re alt, hvad vi kan, for at
forhindre, at aftalen bliver
gennemført. Nu er det op
til vælgerne. Jo stærkere vi
står efter valget, jo bedre
muligheder har vi for at for-
hindre forringelser.

       



Hvis du ønsker et samfund med nytænkning, grøn energi, grø          
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Ud af krisen
Nye arbejdspladser 
og finansiel sikkerhed
� 56.000 nye arbejdspladser i 2012
� Nul misbrug af udenlandsk arbejdskraft
� Stop for samfundsskadelig spekulation

Solidarisk omfordeling
� Mindre til de rigeste mere til lavindkomstgrupperne

� Omfordeling fra de rigeste
� Ordentlige vilkår for arbejdsløse
� Væk med fattigdomsydelserne

Genopretning af velfærden
� Fællesskab giver tryghed
� Flere voksne i børnehaverne
� Færre elever i klasserne
� Lige adgang til sundhed i hele Danmark

Anstændigheden tilbage
� Et Danmark vi kan være bekendt
� Nej til pointsystemer ved familiesammenføring
� Dobbelt op på kvoteflygtninge
� Forbedring af borgernes retsstilling

Grøn omstilling
� Ikke flere tomme løfter
� En havvindmøllepark om året
� Billigere kollektiv trafik
� Væk med farlig kemi i vores omgivelser

Det vil Enhedslisten

FOA ønsker
velfærd
Politikerne har travlt med at over-
byde hinanden med boligpakker
og bankpakker. Men valget bør
også handle om velfærd. 
Vi står i en alvorlig økonomisk si-
tuation, og der er ingen tvivl om,
at økonomisk vækst kommer til at
fylde en del af valgkampen. Men
vi er nødt til også at beskæftige
os med, hvad det er for et sam-
fund, vi ønsker os.

De sparekataloger, som kommu-
nerne i disse dage er ved at udfor-
me, går mere drastisk til værks i
besparelserne, end vi nogensinde
har set før.

Vi ser eksempler på kommuner,
der sætter tal på, hvor mange so-
cialt udsatte familier, man vil
hjælpe. Andre steder nedlægger
man SSP-arbejdet. Samtidig skal
vi forholde os til en boligpakke,
som vil forære den største check
til dem, der har råd til at købe det
største hus.

FOA efterlyser derfor en velfærds-
pakke, der sikrer, at kommunerne
kan tilbyde en anstændig service
over for de tusindvis af borgere,
der hver dag er afhængig af hjem-
meplejen, hospitalerne, børneha-
verne og skolerne.

FOA savner, at politikere fra begge
sider af salen tænker på vækst
som andet end en stigning i BNP. 

Stem rødt, hvis du 
ønsker livskvalitet, 
lighed og tillid.



         ønne arbejdspladser og en stærk offentlig sektor, så stem rødt
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Hvorfor går 
Metallere
på efterløn?
6 ud af 10 af Metals medlemmer,
der gik på efterløn i 2010, gjorde
det, fordi der ikke længere var
plads til dem på arbejdsmarkedet.
28 pct. gik på efterløn fordi de var
arbejdsløse eller blev presset af
deres arbejdsgiver.
26 pct. gik på efterløn fordi de vil-
le have mere fritid eller af fami-
liære årsager. Kun 12 pct. af re-
spondenterne har svaret, at fritid
er den eneste årsag.
24 pct. gik på efterløn, fordi de
var nedslidte eller fordi arbejds-
presset var for stort til, at de kun-
ne følge med.
12 pct. gik på efterløn på grund af
manglende seniorpolitik på deres
arbejdsplads.

Næsten 70 er ikke blevet spurgt
af deres arbejdsgiver, om de ville
blive længere tid på arbejdsplad-
sen.

Det mister du
Hvis regeringen kommer igennem
med deres kraftige forringelse af
efterlønnen, betyder det, at en
person, der i dag er 50 år, vil mis-
te 87.522 kr. i efterløn.
Er du 25 år i 2011 mister du
180.366 kr.
Har du råd til det?

Den udvikling skal vi have
vendt. Du kan være med, 
hvis du stemmer rødt

Sammen med Dansk Folkeparti
har V og K vendt et velfærdsdan-
mark til velstandsdanmark - for de
rigeste, der har fået milliarder af
kroner i skattelettelser. 10.000
unge mangler en praktikplads. Der
er 40 3F-medlemmer til hvert job,
der udbydes. 
I 2012 vil 20.000 mennesker fal-
de ud af dagpengesystemet. 80%
af dem kan ikke få kontanthjælp.
Næsten 200.000 industriarbejds-
pladser er forsvundet ud af landet.

Regeringen har sørget for, at 3Fs
medlemmer ikke kan få uddannel-
se og efteruddannelse. Hvordan
skal de komme i sving igen, når de
job, de er uddannet til, forsvinder.
3F i Frederikshavn er hårdt ramt af
virksomhedslukninger, virksomhe-
der, der skærer ned, og udsigten til
et nyt job er langt væk.

Skal der gang i væksten, 
skal du stemme rødt
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Antal ledige med 1½-2 års ledighed pr. kommune  og dermed 
risikoledige pr. 1000 i arbejdsstyrken fordelt på fraktiler

1,20 - 4,70
4,70 - 6,05
6,05 - 7,15
7,15 - 8,25
8,25 - 11,10

Inddelingen i fratiler betyder at intervallerne er dannet
med baggrund i at få den mest lige fordeling af farverne.
Data er A-kassernes Samvirkes opgørelse i notatet: 20.000 vil årligt miste deres dagpenge..., juni 2011 og
Jobindsats.dk´s arbejdsstyrketal fra 2009 (de nyeste, der �ndes)

3Ferne er hårdt ramt af krisen
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Faget,
FOA 
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Constantiavej 35,
9900 Frederikshavn

Faget i 2011
Nr. 1: Deadline 20. januar 2011

Udkommer 19. februar 2011
Nr. 2: Deadline 21. februar 2011

Udkommer 26. marts 2011
Nr. 3: Deadline 19. maj 2011

Udkommer 18. juni 2011
Nr. 4: Deadline 25. juli

Udkommer 27. august 2011
Nr. 5: Deadline 17. oktober 2011

Udkommer 19. november 2011
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