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ER EN NY VELF/ERDSSTAT PÁ VEJ
I DANMARK?

K a z im ie r z M u s ia ł

Lige som alle andre steder i Europa stiger arbejdsl0shedstallene ogsä i Danmark. I nogle är har man talt om den “aktive arbejdsmarkedspolitik” som väben mod arbejdsl0sheden. Kan en arbejdsmarkedsreform rede velfaerdsstaten, eller skal den ofres pä det frie
markeds alter. I begyndelsen af 80’erne kimne man i en bog om forsorg
laese bl.a., at “aendringer i forsorgssystemet bliver n0dvendige, när udviklingen medf0rer aendringer i samfundets grundlag”1. I 90’erne har
samfundets grundlag sikkert forandret sig i Danmark. Hvilke konsekvenser kan det medbringe mht. det danske velfaerdssystem?
I det moderne samfund er arbejde blevet en solid del a f vores liv. Man
bevseger sig rundt blandt venner, bekendte, kollegaer og andre, hvis syn
pä os dannes pä baggrund a f vores beskaeftigelse. Hvad sker der sä när
man bliver arbejdsl0s? Man holder op med at modes med besternte mennesker og man f0ler sig forladt. Hvis man ikke kommer i arbejde igen i
l0bet af en ganske kort periode, mister man selvtilliden, bliver doven og
f0ler sig udst0dt fra den samfundskreds man sä flittigt deltog i. Udviklingen i den arbejdsl0ses situation og tankegang ser lignende ud i andre
lande. Danmark er säledes ikke det eneste land, hvor man med alle
kraefter pr0ver at händtere arbejdsl0sheden. När man dog taler om arbejdsmarkedet i Danmark, skal man vaere opmaerksom pä nogle specifikke fakta, som medf0rer, at arbejdsmarkedspolitik f0res pä en anden
made her end i andre velfaerdsstater.
1
Hanne Reintoft, (1981) Om forsorg, en bog for begyndere, Hans Reitzels Forlag,
K0berihavn 1981, s. 44; I bogen findes der ogsá en god, simplificeret skildring af for
sorgssystemet i Danmark samt eksempler pa de sociale loves ud0velse.
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ARBEJDE SOM RETTIGHED IDANMARK
Pä lige fod med uddannelse og folkepension er arbejde blevet et uantastet element af det sociale borgerskab i Danmark efter 2. verdenskrig.
Dette mindes der ogsä om i Danmarks Riges Grundlov §75, stk 1., som
siger: “Til fremme for almenvellet b0r det tilstrsebes, at enhver borger har
mulighed for at arbejde pä vilkär, der betrygger hans tilvaerelse”. I kraft af
denne paragraf har den danske regering fors0gt pä den mest effektive mäde
at give de fleste danskere arbejde, dvs. reducere den i kapitalismen symptomatiske arbejdsl0shed. Arbejdsl0shed kan vsere menneskets vserste fjende,
for mennesker bliver tit defineret af det arbejde de udf0rer. I Danmark
bliver man säledes ogsä defineret af det faktum, om man deltager pä arbejdsmarkedet. Arbejdsl0sheden skal formindskes eller heit fjemes, hvis en
af ärsageme til menneskets utilfredshed skal tilintetg0res. Kämpen mod
arbejdsl0shed f0res typisk ved en arbejdsmarkedspolitik. I Danmark er arbejdsmarkedspolitikkens overordnede mal at reducere den h0je arbejdsl0shed og at aivaerge de skadevirkninger, som langvarig arbejdsl0shed har
pä det enkelte individ. Den arbejdsl0se holdes ogsä inden for dagpengesystemet for sä vidt muligt at undgä, at den ledige bliver langtidsledig og i
sidste instans bistandsklient. Man siger, at det isaer er den uiige arbejdsl0se
man fors0ger at vseme om.
Der er to midier man anvender inden for arbejdsmarkedspolitik i
Danmark med sigte pä at reducere arbejdsl0sheden. For det f0rste fors0ger man at formindske arbejdsstyrken, og for det andet at aktivere dem,
som har därlige chancer for at fä et arbejde pä grund af deres manglende
uddannelse, langtidsledighed eller lignende. Antallet a f de arbejdende
kan formindskes f.eks. ved at lokke de seldre arbejdsaktive til at trsekke
sig ud a f arbejdsmarkedet og benytte sig af efterl0nsordningen. Samtidig
skabes der arbejdspladser for de unge, og selv om erfaringen viser, at det
ikke lige er 1:1 mellem de udgäende og de ankommende pä arbejds
markedet, sä er det stadigvsek en god ting at skabe en slags rotation. For
at kunne anvende de to ovennsevnte midier effektivt, har man inden for
de sidste 2-3 är lavet fors 0g med nogle nye l0sninger pä arbejdsmarkedet
i Danmark. Der er sket sendringer, som umiddelbart kan tyde pä, at velfaerdsstaten er pä vej vaek fra det danske arbejdsmarked.

SOCIALKOMMISSIONENS FORSLAG
Det var i 1993, at en speciel socialkommission fserdiggjorde sit ar
bejde og afleverede tre rapporter med forslag om nye regier for de offentlige overf0rsler og for aktivering a f ledige. Da rapporterne blev baseret pä
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en dybtgäende arbejdsmarkedsforskning, viste de problemerne pä arbejdsmarkedet fra en saerlig synsvinkel. De praesenterede en ajourf0rt
analyse af det danske arbejdsmarked med konkrete l0sninger for fremtiden. Socialkommissionen slog bl.a. fast, at der var sket en polarisering
pä arbejdsmarkedet, hvilket bet0d, at flertallet af befolkningen aldrig
var blevet ber0rt af ledighed, mens en mindre gruppe var härdt ramt. En
yderligere analyse viste, at det stadig var den samme gruppe som blev
härdt ramt, og at den var pä vej til udst0delse. Pä den baggrund definerede man den sociale arvelov, hvor problemerne gär i arv fra foraeldre til
b0rn. Disse b0rn h0rer til en gruppe pä ca. 7 procent a f alle danske skoleb0rn, som kommer ud af uddannelsessystemet uden nogen erhvervskompetence. I denne gruppe finder man flest beskaeftigelsesproblemer. I sommer 1996 viser en ny rapport fra Socialforskningsinstitutet, at
ledighedsrisikoen for b0rn a f arbejdsl0se er naesten dobbelt sä stor som
blandt deres jaevnaldrende. 26 procent af en gruppe 25-ärige, hvis
foraeldre havde vaeret langtidsledige, mens b0rnene var teenagere, var
hverken under uddannelse eller i fast arbejde. Arbejdsl0shed er arvelig.2
For at forbedre Situationen i fremtiden og aktivere dem, som har
ringe chancer for at komme i arbejde, foreslog socialkommissionen tre re
former. Der taltes om en ydelsesreform, en aktiveringsreform og en finansieringsreform, der uden drastiske forringelser af vilkärene for den
enkelte borger samtidig ikke skulle forringe de offentlige finanser. Selv
om man gik ud fra, at der stadigvaek skulle vaere et 0konomisk
sikkerhedsnet for alle, der ufrivilligt mister deres indkomst, bevaegede
man sig i forslagene tydeligt vaak fra de traditionelle, institutionelle
l0sninger hen mod en individuel behandling.
En ydelsesreform gik ud pä, at det skulle kunne betale sig at arbejde,
at uddanne sig og at deltage i aktive tilbud frem for at modtage passive
ydelser. Der skulle ogsä tilskyndes til opsparinger og forsikringsordninger. Ydelsesreformen skulle f0lges af en aktiveringsreform, hvor
den enkeltes rettigheder og pligter burde blive veldefineret og samtidig
skulle der prioriteres konsekvent til fordel for de svageste grupper pä ar
bejdsmarkedet. Endeligt foreslog man en fmansieringsreform, hvor man
bl.a. sagde, at finansiering af ydelser ud over grundydelsen skulle overlades til arbejdsmarkedets parter og at ydelser som kontanthjaelp, dagpenge, f0rtidspension osv. skulle samles i en lov om kontantydelser. Med
tiden skulle disse forslag kunne modvirke vaeksten i ledighedstallene.
Man skulle kunne glsede sig over at arbejde. De sidste ärs erfaringer
viser, at hverken tilbagetraekningsordninger eller socialkommissionens
2
Situationen bliver mere og mere alvorlig og det finder sit udtryk bl.a. i Michael
Rothenborgs indlaeg i Politiken den 2. august 1996, under titlen “B0m af ledige ofte selv
arbejdsl0se”.
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forslag mht. aktivering forbedrer ledighedstallene vaesentligt. Maske
skulle man sp0rge sig selv om, hvad man mener, när man taler om
ledighed i Danmark.
Det er svaert at svare pä dette sp0rgsmäl. Selvf0lgelig kunne man her
eitere en eller anden definition, men i lsengden drejer det sig om, om man
ud over de arbejdsl0se ogsä betragter f0rtidspensionister, folk pä orlov
eller under uddannelse som ledige. Denne indfaldsvinkel kan fuldstsendigt aendre ens syn pä hvordan arbejdsmarkedet fungerer i Danmark.
Alle internationale statistikker viser et tal pä ca. 12-15 procent arbejdsl0se ud a f den samlede arbejdsstyrke, dvs. ca. 300 tusind ledige, hvilket
er h0jt effcer europaeisk mälestok. I virkeligheden kan man haevde, at Sit
uationen ser endnu vserre ud, när uofficielle kilder og forskningsinstitutioner anslär tallet for at vaere langt hojere. Socialforskningsinstitutet i
K0benhavn oplyser om en million danskere mellem 18 og 66 är, som
bliver fors0rget a f det offentlige. Det er ikke permanent, men en tredjedel
a f den danske befolkning i den produktive alder siges at leve pä en eller
anden ordning: dagpenge, kontanthjaelp, f0rtidspension, efterlon, overgangsydelse, orlov, aktivering, osv. De er altsä ikke arbejdsl0se; de er
bare ledige.3
Det, at tallene 300 tusind og en million ligger sä langt fra hinanden
skyldes, at man i de officielle statistikker ikke medregner de fleste af
sidstnaevnte ordninger som udtryk for ledighed. Man siger ikke, at man
ved hjselp af disse ordninger gemmer den reelle arbejdsl0shed i Dan
mark. Tvaertimod betragtes ordningerne, i hvert fald en del af dem, som
en aktiveringskabende faktor. Pä den mäde f0res der en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Mon denne politik virkelig kan kaldes for aktiv? At
svare pä dette sp0rgsmäl er ensbetydende med at give svar pä, hvordan
den danske regering anvender midleme afsat til aktivering, og hvordan
man im0dekommer socialkommissionens forslag i form af en ny lovgivning pä arbejdsmarkedet.

PASSIVT ARBEJDSMINISTERIUM - ELLER AKTIVT?
I Danmark findes der en række institutioner, hvis virke kan betragtes
som vigtig mht. aktivering af de ledige. Bâde en gammeldags og en nytænkning om aktiv arbejdsmarkedspolitik kan spores i disse institutioners virke. Arbejdsministeriet er dette organ, hvis opgave skulle vaere
3
Ledighed eller arbejdsl0shed i slutningen af 80’eme og 90’eme mht. forskellige
former og aldersgrupper er blevet analyseret bâde hos Jan Plovsing: Socialpolitik i velfærdsstaten, Handelsh0jskolens Oplag, 1994, ss. 25-49, og Bjarne Hastrup, Vores Danmark
- dansk demokrati og velfiserd, Akademisk Forlag, 1994, ss. 64-67.
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aktivering af de arbejdsl0se i videst mulig omfang. Sâledes var Arbejdsministeriet oprindeligt tænkt som et beskæftigelsesministerium til
igangsættelse af offentlige arbejder, nâr ledigheden voksede, til at admin
istrera arbejdsl0shedspengene og til at formidle jobbene gennem lokale
netværk. Nâr man kigger pâ, hvordan ministeriet anvendte midleme det
râdede over i 1994, fâr man et billede a f en institution, som ikke altid effektivt hândterer arbejdsmarkedets behov. Ud af ministeriets ârlige budget i
1994 blev tre fjerdedele brugt pâ arbejdsl0shedsforsikring. Fuldt lovligt blev
st0rstedelen af budgettet altsâ spildt mht. aktivering. En del af budgettet
afsattes dog til arbejdsmarkedsuddannelserne, til kursusdeltagemes trans
port og deres l0ntabsgodtg0relse. Takket være denne foranstaltning blev
der etableret et arbejdsformidlingssystem i 150 lokalomrâder. Man sigtede
mod at skabe en institution, hvor medarbejdere og jobs0gende kunne modes
efter et gammeldags m0nster. Det syntes umiddelbart, at pengene blev
brugt til et fomufïtigt formai, men erfaringeme viser, at kun de færreste
virksomheder finder medarbejdere gennem formialingeme. Pengene er
h0jst sandsynligt blevet spildt igen. Det er bemærkelsesværdigt, at ait dette
skete allerede efter den sâkaldte arbejdsmarkedsreform trâdte i kraft den 1.
januar1994.

INDIVIDUALISERET ARBEJDSMARKEDSREFORM
Arbejdsmarkedsreformens bestemmelser synes i grundtræk at f0lge
socialkommissionens forslag. Bâde A-kasser, Arbejdsformidlingen og
kommunernes aktiveringsindsats blev systematiseret for at skabe det
bredest mulige system for de ledige. Der skete en videreudvikling af den
frimarked-orienterede tendens til at gâ fra institutionel rettighed til in
dividuel behandling inden for de eksisterende ordninger pâ arbejdsmarkedet. Det er en central tanke i reformen, at den enkelte arbejdsledige skal behandles individuelt. Arbejdsmarkedsreformen pâbyder
bl.a., at alle, der har været arbejdsl0se i 3 mâneder og som er under 60
âr, skulle tilbydes udarbejdelse a f en individuel handlingsplan i form af
en aftale mellem den ledige og Arbejdsformidlingen. Handlingsplanen er
bindende for den ledige, og dagpengeudbetaling vil oph0re, hvis man ikke
overholder aftalen.
Arbejdsmarkedsreformens grundelementer der retter sig mod at
hjælpe ledige til beskæftigelse pâ arbejdsmarkedet, er jobtræning, uddannelsestilbud eller uddannelsesgodtg0relse, samt etableringsydelse. I
forhold til garnie ordninger pâ dette omrâde skal især uddannelsestilbudet markeres som en ordning der blev skâret mest ned pâ. Nu er det
op til arbejdsformidlingens sk0n at give den ledige et uddannelsestilbud.
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Retsprincippet viger her tydeligt for sk0nsprincippet, altsä en klar individuel behandling. Samtidig retter man alle kraefter mod arbejdsloshed
blandt de unge. Der hersker en overbevisning om, at unge mennesker
som ikke starter pä at arbejde lige efter de er faerdige med sin uddannelse har en stor chance til at blive langtidsledige. Som resultat af arbejdsmarkedsreformen kunne regeringen tillade sig at stramme op som
et led i fmansloven for 1996. Stramningen tager specielt sigte pä de unge
mellem 18-25. De skal inden for et halvt är enten sendes i job eller i uddannelse. De skal aktiveres, og det skal ske hurtigst muligt. De skal
enten blive til arbejdende eller ledige under uddannelse.
Ud over aktiveringspolitik har regeringen som bekendt anvendt et
andet middel den räder over i kampen mod arbejdsl0sheden; det hjaalper
ikke meget pä arbejdslöshedstallene, men tilbagetrsekningsordninger
h0rer til reformens mest succesrige ordninger. Der er mange som har
benyttet sig af uddannelsesorlov, orlov til sabbat og b0mepasningsorlov.
I alle tre tilfselde ydes der 80% af de maksimale dagpenge. St0rst succes
har b0rnepasningsorloven haft, som tilbydes foraeldre til b0rn under 8 är.
Her har man näet at slä to fluer med et smaek, dvs. forbinde en familievenlig politik med reducering af antallet af erhvervsaktive pä arbejdsmarkedet.
Er velfasrdsstaten sä ved at forsvinde fra arbejdsmarkedet i Danmark? Mit svar pä dette sp0rgsmäl er ikke utvetydigt. Selv om arbejdsministeriet er bundet af en gammeldags taenkning vedr0rende ar
bejdsmarkedet, hvor man kun er i stand til at reducere antallet a f ledige,
när der er penge til ssette nye offentlige projekter i gang, sä indf0res der
ogsä en ny lovgivning, hvis bestemmelser viser en nytaenkning mht. arbejdsmarkedspolitiken. Sammenfattende kan man sige, at selv om ikke
alle a f de gaeldende ordninger pä arbejdsmarkedet im0dekommer alle
nutidige udfordringer, ses der et klart fors0g pä at indf0re socialkommissionens forslag. For at kunne sikre velfaerdsstatens overlevelse, b0r man
i fremtiden opnä et bredt forlig om arbejdsmarkedspolitikken mellem
partierne i Folketinget. Om denne konsensus opnäs er afhaengig af, om
alle forstär fordelene ved socialkommissionens langsigtede aktivering
spolitik, som et alternativ til en langsom nedskaering af de midier, arbejdsministeriet räder over. Maske for f0rste gang i den danske velfaerdsstats historie er krisen pä arbejdsmarkedet sä alvorlig, og hvis man nu
vaelger de nemme l0sninger og taenker kortsigtet, l0ber man den risiko,
at om et par är stär man i den samme finansieringskrise, som det nu er
tilfaeldet i Sverige. Hvis det ogsä bliver tilfaeldet i Danmark, er der en
risiko for, at velfaerdsstaten forsvinder fra det danske arbejdsmarked
i fremtiden.
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