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KAMP Selv om VK-regeringen
netop har indgået en trepartsaf-
tale med kommuner, regioner
og dele af fagbevægelsen om at
forbedre de offentligt ansattes
vilkår, ser vælgerne stadig ikke
statsministeren som velfærdens
vogter. 39 procent af vælgerne
mener, at S-formand Helle
Thorning-Schmidt er den bed-
ste garant for velfærdsstaten.
Dermed slår hun knebent An-
ders Fogh Rasmussen (V), som
34 procent peger på i en ny A4-
måling foretaget efter, at tre-
partsaftalen blev indgået. En af-
tale, som halvdelen af LO-løn-
modtagerne er tilfredse med, at
LO takkede ja til. SIDE 17 OG 19

Thorning
slår Fogh på
velfærd

�

Arv skærper uligheden
Forskellen på, hvor store formuer afdøde danskere efterlader deres arvinger, er vokset kolos-
salt, viser opsigtsvækkende undersøgelse. Boligejerne forgylder deres efterladte.

KREDSLØB På under 10 år har boligprisernes
himmelflugt næsten fordoblet den formue, afdø-
de boligejere i Danmark gennemsnitligt sender
videre til deres arvinger. I 1997 var formuen på
1,1 million kroner. I 2006 var den vokset til godt
to millioner kroner, viser den første store under-
søgelse herhjemme af danskernes arveforhold,
som AErådet har foretaget for Ugebrevet A4.

Zoomer man ind på de afdøde boligejeres arv,
viser det sig, at de rigeste 10 procent overlod
gennemsnitlig 7,9 millioner kroner til arvinger-
ne, mens ikke-boligejere i snit sendte blot
246.000 kroner videre til efterkommerne. 

En rundspørge foretaget for A4 viser, at ar-
vingerne til de store boligformuer ofte bor i
ejerbolig og derfor selv kan have scoret store
beløb på de seneste 10 års boom i boligpriserne.

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet

Torben M. Andersen mener, at arven er med til
at cementere uligheder i samfundet:

»Ulighederne projiceres videre fra en genera-
tion til den næste. Og arvingerne løber vel at
mærke ingen risiko. De får pengene lige i lom-
men,« siger han. 

Beskatningen af arv – den såkaldte boafgift –
udgør i dag 15 procent af al arv over 242.400
kroner. I lighed med andre økonomer mener
Torben M. Andersen, at der er god grund til at
sende boafgiften til eftersyn:

»Skatten på arv bør være et vigtigt element,
når man tænker i skattereformer og skatteom-
lægninger.«

Ifølge Venstres skatteordfører Kim Andersen
er ændret skat på arv ikke på dagsordenen: 

»Vi er tilhængere af en markedsøkonomi og
det frie og private initiativ.« SIDE 8
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Danskerne fortsætter forbrugsfesten
KOM AN Faldende boligpriser og stigende renter preller af på danskerne, der stadig for-
bruger som aldrig før. Alle målinger viser, at niveauet i år vil nå sidste års astronomisk høje
privatforbrug på næsten 800 millioner kroner. Danskerne har så meget tillid til deres øko-
nomi, at de rangerer som verdens tredje mest optimistiske befolkning. Hvor forbruget tid-
ligere blev finansieret af friværdier, bruger man nu sin løncheck.

LO løb med mediernes opmærksomhed
I SØGELYSET LO-formand Hans Jensen fik ikke blot hevet en trepartsaftale i land til sine
medlemmer, han fangede også mediernes opmærksomhed langt mere end sin kollega,
hovedorganisationen FTF’s formand Bente Sorgenfrey. Det viser en analyse, som Infome-
dia har foretaget. Siden arbejdet med kvalitetsreformen blev skudt i gang, er Hans Jensen
citeret i aviser 211 gange, mens Sorgenfrey fik spalteplads 102 gange. Bente Sorgenfrey er
dog godt tilfreds med FTF’s gennemslag.

Tag selv-bord tager pusten fra de unge
PRES Målt på materiel velstand og jobmuligheder tilhører nutidens unge en gylden ge-
neration. De har umiddelbart alle muligheder for at gøre lige, hvad de har lyst til. Men sam-
fundets og forældrenes krav om succes og det gode liv gør de unge forkrampede og ang-
ste for at fejle. Og derfor satser de på det sikre og bliver pædagoger, sygeplejersker og tøm-
rere, siger ungdomsforsker Noemi Katznelson.

Kontrol med udstationerede skal kontrolleres
BALANCE EU-Kommissionen varsler nu hård kurs over for de EU-lande, der går for vidt i
forsøget på at kontrollere, at udstationerede lønmodtagere fra et andet EU-land overhol-
der reglerne. I en ny såkaldt meddelelse gør kommissionen klart, at lønmodtagere og virk-
somheder skal kunne bevæge sig frit på EU’s indre marked uden unødige bureaukratiske
hindringer – ellers vanker der sager ved EF-domstolen. Europæisk fagbevægelse proteste-
rer mod kommissionens fortolkning.

Europa rider på en blå bølge 
SKIFTE En blå bølge er skyllet ind over de fleste EU-lande de seneste år. Hvor 11 af rege-
ringslederne i de 15 »gamle« EU-lande var venstreorienterede ved udgangen af 1998, er det
i dag blot seks. Ser man på hele det udvidede EU, er billedet det samme: Kun 10 af de i alt 27
regeringer ligger til venstre for midten. Men i forhold til den førte politik har højredrej-
ningen kun haft mindre betydning, vurderer eksperter. Magten ligger nemlig på midten. 

Kvalitetsreform for middelklassen
LEDER Regeringens første bud på en kvalitetsreform af den offentlige sektor er en buket af
gaver til middelklassen med løfter om præcise kontrakter og varedeklarationer på service-
ydelserne. Men der er voldsomt brug for at gøre noget for de ressourcesvage, som ikke er
i stand til at formulere krav, og for at genoplive Robin Hood i den politiske debat. 

For mange akademikere kan fordærve politik
KLOGE ÅGE Med Ny Alliance og ny radikal ledelse er dansk toppolitik blevet endnu mere
akademiseret. »Det er en meget farlig udvikling, hvis helt almindelige arbejdere og ansatte
i den offentlige sektor ikke længere føler sig repræsenteret i det politiske system,« siger en
af de tilbageværende ikke-akademiske toppolitikere, den læreruddannede SF-formand Vil-
ly Søvndal.

INDHOLD I Mandag den 25. juni 2007 – 6. årgang I UGEBREVET A4 NUMMER 23.�
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SHOPAHOLIC Bliver festen ødelagt, når prisen
på entrebilletten bliver fordoblet, og de gratis
drinks forsvinder? Tilsyneladende ikke. For når
hr. og fru Danmark først er trukket i det dyre
festtøj, er humøret ikke til at ødelægge. Heller
ikke i den store samfundsfest, hvor billige renter,
rekordlav ledighed og høje friværdier har for-
vandlet danskerne til storforbrugere af luksusva-
rer og udlandsrejser.

Selv om de glade dage på boligmarkedet,
hvor ekstremt lave renter og svulmende frivær-
dier gjorde det stort set gratis at bruge huset som
hæveautomat, nu er ovre, tyder intet på, at dan-
skerne har proppet dankortet tilbage i lommen.
Tværtimod viser alle målinger, at forbruget i år
er intakt, stabilt og på sidste års astronomisk høje
niveau på næsten 800 millioner kroner.

Og intet tyder på, at danskernes lyst til at fyl-
de indkøbsposerne er på vej ned. Ifølge en helt
ny global måling foretaget af analysefirmaet AC
Nielsen blandt 26.482 forbrugere i 47 lande har
danskerne så meget tillid til deres økonomi i det
kommende år, at de rangerer som verdens tred-
je mest optimistiske befolkning – i hvert fald
hvad angår deres syn på egen økonomi, jobsik-
kerhed og intentioner om at bruge penge.

De danske forbrugeres tillid er dog faldet med
beskedne to point fra 129 til 127 på AC Nielsens
skala for forbrugertillid. Det fald, mener admi-
nistrerende direktør Ivar Michaelsen, skal forkla-
res med afmatningen på boligmarkedet.

»Euforien har lagt sig en lille smule, og der er
en meget behersket usikkerhed. Det ville også
være underligt andet, når man ser på boligmar-
kedet. Men vi ser en befolkning, som helt gene-
relt oplever, at de har fået så mange flere penge
mellem hænderne, at de ikke kan tro på andet,
end at det vil fortsætte,« siger Ivar Michaelsen.

Den samme vurdering har Institut for Kon-
junktur Analyse, IFKA, der løbende måler for-
brugernes indkøb og planer om indkøb.

FORBRUG I�
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Forbrugsfesten fortsætter
trods træt boligmarked
Stigende renter og faldende boligpriser har ikke fået danskerne til at bremse forbruget. Selv
om det er slut med at bruge huset som hæveautomat, er rekordhøj beskæftigelse og lønfrem-
gang mere end rigeligt til at holde gang i et historisk højt forbrug, som sidste år var på næs-
ten 800 milliarder kroner.

»I de tyve år vi har spurgt til danskernes for-
brug, har lysten til at bruge penge simpelthen al-
drig været større, « siger senioranalytiker Jørn
Thulstrup fra IFKA.

IFKA’s seneste undersøgelse blandt 1.100
danskere viser, at hver femte familie har oplevet
en forbedring af deres økonomi inden for de se-
neste tre måneder, og at kun fem procent mener,
økonomien er blevet dårligere. Samtidig oplyser
hver tredje, at de har flere penge til forbrug end
for et år siden. ��
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At danskernes privatøkonomi og vilde lyst til
storindkøb i den grad trives trods det faktum, at
friværdierne har toppet, og at den stigende ren-
te har gjort det dobbelt så dyrt at belåne de selv-
skabte boligformuer, overrasker ikke seniorøko-
nom Peter Skøttegaard Øemig fra Jyske Bank.

Han mener, at den store optur, der har været
på boligmarkedet fra 2003 og frem til 2006, kun
bærer en del af forklaringen på boomet i dan-
skernes privatøkonomi. Med til billedet hører
også, at mange flere er kommet i arbejde, og at
lønningerne er steget.

»Udviklingen på arbejdsmarkedet og den
markante efterspørgsel på arbejdskraft giver
danskerne en vis tryghed. Derfor føler de ikke
det store behov for at spare op til dårligere tider,«
siger Peter Skøttegaard Øemig

Hvor pengene til forbrug tidligere i stor stil
kom fra boligformuerne, er det derfor nu ar-
bejdsindkomsten, der går direkte til fladskærme
og luksusvarer.

»De egen tjente penge udgør helt sikkert en
større del af forbruget nu end tidligere,« siger han.

I Nykredit mener cheføkonom John Madsen,
at det store opsving på boligmarkedet stadig har
en stor betydning for det aktuelle forbrug. Også
selv om danskerne nu i højere grad finansierer
forbruget med penge, som de har tjent ved hårdt
arbejde.

»Boligerne er steget så meget i værdi, at bolig-
ejerne føler så meget tryghed, at de tør bruge

hver en øre, de tjener på deres arbejde, til for-
brug,« siger John Madsen.

Når han ser tilbage på de seneste tre år, ser
han et klart parallelløb mellem det stigende for-
brug og de stigende friværdier. I perioden 2003-
2006 er den samlede friværdiformue næsten
fordoblet med en vækst på 710 milliarder kro-
ner. Nykredit vurderer, at den samlede formue
hos boligejerne nu er helt oppe på 1.710 milliar-
der kroner, hvilket svarer til, at hver eneste per-
son i ejerbolig – uanset om de er spædbørn eller
pensionister – i gennemsnit har adgang til en fri-
værdi på mere end en halv million kroner. 

Samtidig med den ufattelige vækst i friværdi-
erne er privatforbruget steget med 85 milliarder
kroner, hvilket er fem gange mere, end det steg
i perioden 2000 til 2003. Den stigning svarer til,
at hver husstand har øget sit forbrug med
35.000 kroner. Ifølge Danmarks Statistik bruger
hver husstand nu over en kvart million kroner
på forbrug om året. Det beløb dækker dog også
husleje og forsikring. 

»Det har været jubelår for dansk økonomi og
for de danske forbrugere. Festen på boligmarke-
det har raset i hidtil usete dimensioner, og det
har selvfølgelig givet nogle muligheder for en
kraftig vækst i forbruget,« siger John Madsen.

Et andet udtryk for danskerne økonomiske
tryghed afspejles i det nyeste Eurobarometer, der
måler EU-borgernes holdninger til en lang række
spørgsmål. Her kommer danskerne ind på en suve-
ræn førsteplads som de borgere, der tror allermest
på deres lands økonomi. Hele 99 procent vurderer,
at Danmarks økonomi er »meget god« eller »tem-
melig god«. Til sammenligning er gennemsnittet
for de 27 EU-lande helt nede på 52 procent.

Dyre biler og bugnende klædeskabe
Danskernes indkøbstrang kan i dag ses overalt i
samfundet. I gadebilledet er bestanden af nye og
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Kilde Danmarks Statistik. 

I Optimisme i svag modvind

Danmarks Statistiks måling af forbrugernes tillid -
den såkaldte forbrugertillidsindikator - har de senere
år bevæget sig op på et historisk højt niveau. Selv
om den toppede i begyndelsen af året og nu er faldet
lidt, er tilliden stadig skyhøj.

�� Vi bruger luksusobjekterne til at signa-
lere vores sociale kompetence, og for
mange mennesker er det blevet nød-
vendige, sociale markører, som de næs-
ten er klar til at sulte sig selv for at få
råd til,« siger Erik Hansen-Hansen 

ERIK HANSEN HANSEN 

Sociolog og ph.d-stipendiat 

’



dyrere biler vokset, frikadellerne bliver tilberedt
i moderne samtalekøkkener, og det er ikke lige-
frem tøj fra genbrugsbutikkerne, der fylder i de
bugnende klædeskabe, som med stor sikkerhed
også er af nyere dato.

Siden 2000 er det årlige indkøb af biler næsten
fordoblet fra 6,5 milliarder kroner til 12 milliarder
kroner sidste år. Og det er ikke kun, fordi dansker-
ne propper to biler ind i de nybyggede carporte.
Det skyldes også, at de nye biler er dyrere end tid-
ligere. Nykredit anslår gennemsnitsprisen på de
nyindkøbte biler til at være steget fra 282.000 kro-
ner i 2003 til hele 322.000 kroner sidste år.

For at matche de fine nye biler har vores bo-
liger også fået den helt store »make-over«. Ud
over et boom i nye køkkener, udestuer, badevæ-
relser og boblebade er investeringerne i bolig-
udstyr også eksploderet. Da de gyldne år for bo-
ligmarkedet blev indledt, var det årlige indkøb af
møbler, lamper, gulvtæpper og VIPP-skralde-
spande på 36 milliarder kroner årligt. Sidste år
var det steget til 44 milliarder kroner – svarende
til knap 18.000 kroner per husstand.

Samtidig bliver der købt nyt tøj, som var hele
nationen blevet flyttet til et centralt distrikt i Pa-
ris eller Milano. Ved opsvingets begyndelse
brugte hver dansker – spæd som gammel – i
gennemsnit 5.900 kroner årligt på tøj og sko.
Sidste år var beløbet steget til 7.200 kroner.

Spørgsmålet er derfor, om ikke forbrugsfes-
ten snart når et naturligt mæthedspunkt, når gar-
derobeskabene er ved at blive sprængt, og køk-
kensnedkerne ikke kan komme ind med nye
bordplader, fordi der er for mange biler i ind-
kørslen.

»Nej,« lyder det korte svar fra senioranalytiker
Jørn Thulstrup fra IFKA.

»Man må konstatere, at folk er gode til at finde
nye ting, de har brug for. Når der ikke er plads til
flere samtalekøkkener, kaster de blikket på bade-
værelserne. Lige nu er der meget stor interesse
for at efterisolere husene eller lægge nye gulve,«
siger Jørn Thulstrup.

Han nævner desuden, at IFKA-undersøgelser
viser, at der lige nu er enorm interesse for at
købe nye computere, mobiltelefoner og fjern-
syn, radio og stereoanlæg. Sidstnævnte er på det
højeste niveau i de 20 år, IFKA har spurgt til dan-
skernes forbrug.

Hellere sulte end spare på luksus
Sociolog og ph.d-stipendiat Erik Hansen-Hansen
fra Danmarks Designskole forsker i luksusmode.
Han mener, at danskernes forbrug i det store og
hele er blevet et middel til at udtrykke sin socia-
le status, og at det derfor ikke vil stoppe, uanset
om folk har råd til det eller ej.

»I vores verden er det nødvendige sådan
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Kilde Danmarks Statistik. Kilde Nykredit. 

I Forbrugsfest til den lyse morgen

Siden midten af 1990'erne er det årlige privatforbrug
gennemsnitligt steget med 65.000 kroner i hver
eneste danske husstand. 

I Svulmende friværdier

I løbet af de seneste 10 år er friværdierne i de danske
ejerboliger steget med mere end 400 procent. Det
svarer til, at hver eneste af de 3,2 millioner danskere
– unge som gamle – der i dag bor i en ejerbolig, har
adgang til en friværdi på over en halv million kroner.Husstandenes årlige forbrug.

��



set opfyldt, og derfor mener jeg, at det mo-
derne forbrug er kendetegnet ved at være luk-
susforbrug. Vi bruger luksusobjekterne til at sig-
nalere vores sociale kompetence, og for mange
mennesker er det blevet nødvendige, sociale
markører, som de næsten er klar til at sulte sig
selv for at få råd til,« siger Erik Hansen-Hansen
og tilføjer, at forbruget ligefrem kan have en
selvforstærkende effekt:

»Det er jo sådan, at det er lettere at låne penge
i banken, hvis du er ordentligt klædt i stedet for
at ligne en hippie.« 

Sociolog og forfatter Henrik Dahl fra analyse-
firmaet Explora mener også, at forbruget er en
social nødvendighed for de fleste. 

»Vi er sociale væsener, og vores identitet
kommer af, at vi sammenligner os med andre.
De fungerer som vores spejl, og hvis vi ser en
Hellerup-traktor i spejlet, bliver vi nødt til at
købe en til os selv, for ellers lyver spejlet jo,« si-
ger Henrik Dahl.

Han vurderer også, at det opskruede forbrug
kun i begrænset omfang vil lade sig stoppe af
dårligere økonomi.

»Det første, folk vil gøre, er at fortsætte med
det, de plejer på en lidt billigere måde. De holder
ikke op med at rejse, men de finder måske en lidt
billigere rejse. Krisen skal virkelig kradse til, før
sommerhuset eller bil to ryger. Først og fremmest
vil de finde besparelserne på driftsbudgettet,« si-

ger han og understreger, at afmatningen på bolig-
markedet vel højst kan opfattes som et gult kort.

Ifølge seniorøkonom Peter Skøttegaard Øe-
mig fra Jyske Bank er der ikke nogen tydelige
tegn på, at boligmarkedet er på vej ud over af-
grunden. Han mener dog, at boligmarkedet spil-
ler en helt afgørende rolle for, hvordan resten af
den danske økonomi klarer sig.

»Det er helt klart boligmarkedet, der er den
største udløsende faktor i forhold til, om forbru-
get bliver bremset op. Men som det ser ud nu,
synes det ikke at være problematisk på nogen
måde,« siger Peter Skøttegaard Øemig.

Skulle det uventede alligevel ske, er der stor ri-
siko for, at det ikke alene er økonomien, der vil
gå i sort, men også det gode, danske humør.
Sociolog Henrik Dahl finder det temmelig oplagt,
at det rammer humøret, hvis man lægger dan-
kortet langt ned i lommen efter flere gyldne år.

»Der er ingen tvivl om, at økonomi, kultur og
folkestemning hænger sammen. 1980’erne hav-
de den der tone af fortvivlelse over sig i både
økonomien og kulturen. Det var No Future og
sort, sort, sort. Det hele var ad helvede til-agtigt.
Det var en desperat måde at more sig på. Vi har
også set det samme i mellemkrigstiden, så hvis
økonomien for alvor vender, vil vi helt sikkert
også kunne aflæse det i kulturen og den almene
stemning,« siger Henrik Dahl. ■

Af Jan Birkemose, jbi@lo.dk
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INDVANDRERE I JOB FÅR EFTERUD-
DANNELSE – WWW.DA.DK
Når en indvandrer eller efterkom-
mer har fået fodfæste på det dan-
ske arbejdsmarked, bliver han el-
ler hun sendt på efteruddannelse
i form af AMU-kurser i samme
omfang som indfødte danskere,
viser nye tal. Knap 50.000 be-
skæftigede indvandrere og efter-
kommere deltog i 2006 i AMU-
systemet, der tilbyder en bred vif-
te af efteruddannelsesmuligheder. 

REGION HOVEDSTADEN BLANDT DE
RIGESTE I EU – WWW.DST.DK  
Den nydannede Region Hovedsta-
den ligger i superligaen blandt de
europæiske regioner, hvis man
måler i produktion per indbygger.

Det viser en sammenligning, som
Danmarks Statistik har foretaget
af danske tal og tal fra EU's sta-
tistiske kontor Eurostat. Ud af
EU's i alt 272 regioner kommer
Region Hovedstaden ind på en
15. plads. Øverst på listen ligger
Inner London, Luxembourg, Bru-
xelles, Hamburg, Wien og Paris.

UNGE TAGER STOFFER PÅ JOBBET –
WWW.3F.DK
For unge 3F'ere inden for bygge-
og anlægsbranchen og på hotel-
og restaurationsområdet er stoffer
en naturlig del af hverdagen, viser
ny rapport. 35 helt tilfældigt ud-
valgte unge mellem 17 og 32 år
siger alle, at de har mødt stoffer i
én eller anden form på deres ar-

bejdsplads. Enten via eget eller
kollegers brug. Stofferne bruges
blandt andet som præstations-
fremmende og smertestillende. 

TRIVSEL VIGTIGERE END ARBEJDS-
MÆNGDE – WWW.ARBEJDSMILJO-
FORSKNING.DK
Arbejdstempo og arbejdsmængde
har overraskende kun en mindre
betydning, når det gælder medar-
bejdernes forventning om at for-
blive i ældreplejen. Mere afgøren-
de er, om medarbejderne har det
godt, når de er på arbejde, om de
er involveret i deres arbejdsplads,
om de har muligheder for at ud-
vikle sig, og at de ikke er udsat
for mobning. 

NETNYT I�
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LINSELUS LO’s formand Hans Jensen er en me-
diedarling. Siden arbejdet med kvalitetsrefor-
men blev skudt i gang, er han blevet citeret ikke
færre end 211 gange i de landsdækkende, regio-
nale og lokale dagblade i direkte relation til kva-
litetsreformen. Dermed er han også tæt på være
citeret dobbelt så ofte som sin kvindelige kollega
i hovedorganisationen FTF Bente Sorgenfrey,
der »kun« har fået taletid 102 gange. Det fremgår
af en undersøgelse, som medieanalysebureaet
Infomedia har foretaget for Ugebrevet A4. 

På organisationsniveau giver LO også FTF
baghjul. LO er blevet nævnt 380 gange i relation
til kvalitetsreformen. Det er kun sket for FTF
212 gange. Det til trods for, at forbundene under
LO blot har rundt regnet 80.000 flere offentligt
ansatte medlemmer end FTF, der organiserer
cirka 340.000 offentligt ansatte. 

Alligevel er FTF’s formand Bente Sorgenfrey
godt tilfreds med den foreløbige gennemslagskraft. 

»Det er svært at klage over den medie-
dækning, vi har haft. Der har været et meget
stort fokus på faggrupperne, organiseret under
FTF,« siger hun. 

Professor Flemming Ibsen fra Institut for
økonomi, politik og forvaltning på Aalborg Uni-
versitet mener, at forklaring på LO’s væsentligt
større gennemslagskraft i medierne skyldes, at
regeringen har haft stor interesse i at profilere
deres samarbejde med LO, hvilket har smittet af
på mediernes dækning.

»Regeringen har ønsket at præsentere LO
som sin væsentligste alliancepartner. Det vil
nemlig gøre det sværere for Socialdemokraterne
at fremstille regeringen som modstandere af
velfærdsdanmark,« siger han og tilføjer: 

»Under den her regering har LO fået en revi-
val. LO har været centralt placeret i Globalise-
ringsrådet, i voksen- og efteruddannelsesrefor-
men, og LO har også haft en stærk position under
forårets overenskomstforhandlinger. Så LO har
på det seneste profileret sig meget stærkt magt-
og mediemæssigt. Det slår også igennem her.«

Forklaringen på, at LO har så markant større

gennemslagskraft i medierne, skyldes dog også
svagheder fra FTF’s side, mener Flemming Ibsen. 

»Bente Sorgenfrey har givet FTF bedre gen-
nemslagskraft, men det er stadig en relativ usyn-
lig organisation,« siger han. 

Det er Bente Sorgenfrey ikke overraskende
uenig i.

»Jeg kigger på, om modparterne har hørt vo-
res synspunkter, og det har de. Spørger man ar-
bejdsmarkedsjournalister, er meldingen også, at
de har større forståelse for, hvem vi er, og hvem
vi repræsenterer,« siger hun. 

Fremtiden tegner lys for FTF
Konsekvenserne af manglende gennemslagkraft
kan være alvorlige. Ofte er der nemlig en tæt
sammenhæng mellem en organisations evne til
at sætte dagsorden og mulighederne for at få
dens krav igennem i en forhandlingssituation. Et
godt eksempel på en organisation, der har for-
stået det til fulde, er fagforbundet Fag og Arbej-
de (FOA), mener Flemming Ibsen. 

»Ældreområdet og de offentligt ansatte i soci-
al- og sundhedssektoren er blevet forgyldt. Og
de vil sikkert også få særbehandling under de
kommende overenskomstforhandlinger på det
kommunale område. Det hænger nøje sammen
med, at FOA og FOA’s formand Dennis Kristen-
sen har haft stort held med at definere dagsorde-
nen,« siger Flemming Ibsen. 

På lidt længere sigt forventer Flemming Ib-
sen, at FTF vil kunne følge i FOA’s fodspor. FTF
organiserer en række faggrupper, som er helt
centrale for velfærdssamfundets funktion, og
derfor vil de have stor magt og mediebevågen-
heden i fremtiden. 

»Det er tydeligt, at FTF er på vej frem. Og med
den centrale rolle, som velfærdspolitikken må
forventes at spille i fremtiden, så vil FTF ikke
være til at komme udenom,« siger han.  ■

Af Peter G. H. Madsen, phm@lo.dk

GENNEMSLAGSKRAFT I�
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LO stjal rampelyset
LO’s formand Hans Jensen har haft langt større gennemslagskraft end FTF’s formand Bente
Sorgenfrey i den foreløbige debat om kvalitetsreformen. Men fremtiden tegner lys for FTF,
mener ekspert. 

Kilde Infomedia. Datagrundlag:
Landsdækkende dagblade, regionale
og lokale dagblade.

I Mediedækning 

FTF’s formand Bente Sorgenfrey
er blevet citeret langt mindre
end LO’s formand Hans Jensen.

Antal gange 
citeret i relation 

til kvalitetsreformen

FTF’s formand 
Bente Sorgenfrey 102

LO’s formand 
Hans Jensen 211

FTF 212

LO 380



GAMLE PENGE Boligprisernes himmelflugt har
haft enorm betydning for, hvor store formuer
afdøde danskere sender videre til deres efter-
kommere. Hvor den gennemsnitlige afdøde
dansker med en ejerbolig tilbage i 1997 sendte
knap 1,1 million kroner videre til sine efterkom-
mere, var beløbet i 2006 næsten fordoblet, så ar-
ven nu udgjorde lige over to millioner kroner. 

Zoomer man nærmere ind på de afdøde bo-
ligejeres arv, viser det sig, at de rigeste 10 pro-
cent sendte ikke mindre end 7,9 millioner kro-
ner videre til deres efterkommere. Et beløb, der
står i skarp kontrast til de beskedne summer, ar-
vinger til ikke-boligejere har kunnet stikke i
lommen. Ikke-boligejere sendte således i snit
blot 246.600 kroner videre til deres arvinger.  

De bemærkelsesværdige resultater fremgår af
en registerbaseret undersøgelse af danskernes
arveforhold, som Arbejderbevægelses Erhvervs-
råd (AErådet) har udarbejdet for Ugebrevet A4.
Undersøgelsen er den allerførste af sin slags og
føjer ny viden til et hidtil sort hul i kendskabet til
danskernes økonomiske forhold, mener flere af
landets førende økonomer.  

»Arv er et fuldstændigt underbelyst område,
derfor er det interessant at få de her tal på bor-
det,« siger formand for Det Økonomiske Råd og

professor i økonomi ved Københavns Universi-
tet Peter Birch Sørensen og tilføjer: 

»Tallene viser tydeligt, at den udvikling, der
har været i kapitalgevinsterne på ejerboliger,
også slår igennem på arven. Og at den ulige for-
deling i boliggevinster bliver ført videre til den
næste generation.« 

Forhenværende formand for Velfærdskom-
missionen og professor i økonomi ved Aarhus
Universitet Torben M. Andersen er også glad for at
se, at der endelig bliver sat spot på danskernes arv. 

»De her tal er meget interessante, da de sætter
fokus på et meget underbelyst og underdiskute-
ret emne. Det kommer dog ikke bag på mig, at
det hovedsaglig er boligejerne, der kan forgylde
deres arvinger. Boligmarkedet har i en årrække
været i en ualmindelig god form med meget
voldsomme prisstigninger, så der er opstået en
stor uplanlagt og uventet arv. Og den får arving-
erne glæde af,« siger han. 

Uligheder cementeres
For arvingerne til boligejernes kæmpeformuer
er der ingen tvivl om, at boligprisernes himmel-
flugt de seneste år har været som sendt fra him-
len. Men set i et mere overordnet perspektiv
øger den voldsomme vækst og den dertilhøren-
de eksplosion i arveformuernes størrelse ulighe-
derne i samfundet.

En rundspørge, som Epinion Capacent har
foretaget for Ugebrevet A4, viser, at personer
med høje indkomster generelt har større mulig-
hed for også at modtage en stor arv. Og at ar-
vingerne til de store boligformuer selv bor i
ejerbolig og derfor kan have scoret store beløb
på boligprisernes himmelflugt. Eller sagt med
andre ord, så er det de i forvejen velbemidlede,
der har og vil høste de store arvegevinster.

Denne overførsel af privilegier fra en genera-
tion til en anden er almindeligvis noget, som vi i
Danmark enten forbinder med udlandet eller

ØKONOMI I�
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Voksende arveformuer 
øger ulighed 
De rigeste boligejere efterlader tæt på otte millioner kroner til deres arvinger, som tilmed ofte
selv har tjent tykt på de seneste års boligfest. Det viser den første tilbundsgående undersø-
gelse af danskernes arv. Flere eksperter anbefaler politikerne at gribe ind over for de lempe-
ligt beskattede milliongevinster. 

Serie
Hvad så skat?

Skal skatten på arbejde ned?
Skal skat omfordele penge fra
vellønnede til lavtlønnede? Skal
skattestoppet bevares de næste
mange år? Bolden er givet op til
en større debat om det danske
skattesystem. Ugebrevet A4
bringer en serie artikler om
danskernes holdninger til skat,
og vi spørger eksperter og politi-
kere om deres bud på et frem-
tidssikret skattesystem. Første
artikel blev bragt i nummer 21.

Kilde AErådet for Ugebrevet A4

I Børn af boligejere scorer kassen

Der er sket en voldsom vækst i den formue, som afdøde boligejere sender videre til deres
arvinger i perioden fra 1997 til 2004. Den formue, der sendes videre af ikke-boligejere,
er vokset langt mindre. 2006-priser.

Nettoformue for afdøde personer

1997 2007 Vækst i procent

Netttoformue, ejere 1.098.700 2.012.700 83

Nettoformue, andre 182.500 246.600 35



»gamle dage«, hvor man mere eller mindre blev
født ind i en bestemt stand. Men tallene viser alt-
så, at det på den økonomiske front stadig er af-
gørende, hvem ens ophav er.  

Hvorvidt det er rimeligt, vil professor Torben
M. Andersen ikke vurdere, »det må politikerne
tage stilling til«, men sikkert er det, at arven og
den forholdsvis lave beskatningen af den – 15
procent for al arv over 242.400 kroner – er med
til at cementere nogle uligheder.  

»Ulighederne projiceres videre fra en genera-
tion til den næste. Og arvingerne løber vel at mær-
ke ingen risiko. De får pengene lige i lommen. I
værste fald kan de få nul kroner i arv, men de kan
aldrig tabe penge,« siger Torben M. Andersen.

Økonom og direktør for Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd Lars Andersen tilføjer:   

»Det er urimeligt at give boliggevinsterne vi-
dere fra en generation til den næste. Der er jo
tale om formuer, som arvingerne ikke har gjort
noget for. Arvingerne har ikke løbet en risiko i
form af en investering, og de har ikke arbejdet
hårdt for at opspare pengene,« siger han. 

Arvinger lader sig ikke påvirke
Faktum er imidlertid, at en lille eksklusiv gruppe
danskere kan se frem til at arve anseelige sum-
mer fra deres forældre, som i tidernes morgen
købte en ejendom med den helt rigtige place-
ring. Denne gruppes fremtidige arveindtægter er
så store, at de uden den mindste form for be-

kymring kunne droppe pensionsopsparing.
Pengene skal nok vælte ind før eller siden.

Men vælger arvingerne til boligformuerne så
at slippe tøjlerne og se stort på pensionsopspa-
ringen og anden form for økonomisk sikring? 

Overraskende nok er svaret nej i Epinion Ca-
pacents rundspørge for Ugebrevet A4. I rund-
spørgen erklærer 78 procent af de respondenter,
der forventer at arve en større formue engang i
fremtiden, at udsigten til at arve ikke spiller ind
på deres økonomiske dispositioner. Ligeledes
svarer 81 procent, at det ikke spiller ind på, hvor
meget de sparer op til pensionen. 

Ifølge forskningsdirektør på Socialforsk-
ningsinstituttet Niels Ploug er der flere grunde
til, at de fremtidige arvinger til boligmillionerne
ikke ændrer adfærd. 
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Kilde AErådet for Ugebrevet A4

I Guldrandede arvinger 

De rigeste boligejere efterlader tæt på otte millioner
kroner til deres efterkommere. Det er cirka fem
gange mere end de rigeste ikke-boligejere sender 
videre

Formuegrupper Nettoformue Nettoformue 
ejere andre

Fattigste 10 procent 96.000 - 123.200

11-20 procent 539.300 - 1.100

21-30 procent 738.400 5.700

31-40 procent 946.800 15.000

41-50 procent 1.179.800 30.500

51-60 procent 1.428.800 57.300

61-70 procent 1.782.600 125.800

71-80 procent 2.341.900 260.400

81-90 procent 3.182.600 509.700

Rigeste 10 procent 7.904.000 1.587.000

I Om AErådets udregninger

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds (AErådet) analyser
for Ugebrevet A4 tager udgangspunkt i nettoformuen i
1997 og 2004 for enlige personer afdøde i henholds-
vis 1998 og 2005. Nettoformuen er opgjort som ejen-
domsaktiver, indestående i pengeinstitutter samt kurs-
værdi af værdipapirer. Fratrukket er gæld til realkredit
og pengeinstitutter samt pantebrevsgæld. Eventuelle
pensionsformuer indgår ikke i nettoformuen, ligesom
værdien af andelsbolig, bil, båd med videre heller ikke
indgår. Analysen er baseret på registeroplysninger fra
1997 og 2004. 

I Ingen glæder på forskud 

Sp. Det forhold, at jeg regner med
at arve et større beløb engang ude i
fremtiden, spiller ind på mine øko-
nomiske dispositioner?

Selv om mange danskere kan se frem til at arve væsentlige beløb fra deres slægtninge,
lader de sig ikke mærke af det. Alle tal i procent.

Sp. Det forhold, at jeg regner med
at arve et større beløb engang ude i
fremtiden, spiller ind på, hvor me-
get jeg sparer op til pension?

 4 9
7

 80

Helt uenig / uenig
Helt enig / enig
Hverken / eller
Ved ikke / vil ikke svare

I procent

 5 8
6

 81

Helt uenig / uenig
Helt enig / enig
Hverken / eller
Ved ikke / vil ikke svare

I procent

Kilde Epinion Capacent for Ugebrevet A4. Web-baseret meningsmåling blandt 3.000 danskere på 18
år eller derover. Gennemført i maj 2007. 
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Nu skal man selvfølgelig ikke hæve skatterne,
bare fordi det kan lade sig gøre, mener Niels
Ploug. Formålet med at hæve skatten på arven er
primært at sørge for, at en generations ulighed
ikke overføres til den næste og at sikre den
fremtidige finansiering af velfærdsstaten i en tid,
hvor virksomheder og private får stadig bedre
mulighed for at flytte deres indkomst til de af
skattemæssigt mest fordelagtige lande. 

»Man kunne sagtens forestille sig, at de nuvæ-
rende 15 procent i boafgift blev hævet til 20 el-
ler 25 procent. Man kunne også lægge flere ni-
veauer ind. I øjeblikket er der stort set ingen pro-
gression i arveskatten. Det strider mod den dan-
ske skattemodel,« siger Niels Ploug. 

Forhenværende formand for Velfærdskom-
mission Torben M. Andersen mener også, at der
er god grund til at sende boafgiften til et nær-
mere eftersyn. 

»Skatten på arv bør være et vigtigt element,
når man tænker i skattereformer og skatteom-
lægninger,« siger Torben M. Andersen. 

Hans argument er, at velfærdsstaten og det
sociale sikringssystem træder til, hvis det går de
ældre dårligt. Men i det tilfælde, at det går de æl-
dre økonomisk godt, fordi deres boliger stiger
markant i pris, så kan de ældre og deres efter-
kommere høste hele gevinsten. 

»Argumentet for højere arvebeskatning er, at
hvis samfundet skal betale regningen, når det går
de ældre dårligt, så bør samfundet også få del i
gevinsten, når det går de ældre godt,« siger Tor-
ben M. Andersen.  

Formand for Det Økonomiske Råd økonom
Peter Birch Sørensen er enig i, at AErådets
undersøgelse aktualiserer debatten om beskat-
ningen af arv.  

»Men jeg mener, at det vil være mere natur-
ligt, hvis man først tog et nærmere kig på be-
skatningen af kapitalgevinst – særligt skatten på
bolig. 

Direktør Lars Andersen fra AErådet slutter sig
til koret af økonomer, der vil øge beskatningen
af store ejerboligformuer, der går i arv fra den
ene generation til den næste:

»Ejerboliger er markant underbeskattet i Dan-
mark i den forstand, at man beskatter en bolig-
gevinst langt mere lempeligt end andre arbejds-
frie kapitalgevinster. Og med skattestoppet er
der for alvor sat turbo på væksten i arveformu-
erne på boligområdet, som øger ulighedsskelle-
ne i samfundet. Derfor vil det være oplagt, at

»Meget tyder på, at danskerne opfatter arv
som en lottogevinst. Det er ikke noget, de regner
med. Samtidig kan der også være et element af
etik, der spiller ind. »Pæne folk« går ikke og taler
om, at jeg gør sådan og sådan økonomisk, for
når min tante eller onkel dør, så ryger pengene
ind på kontoen,« siger Niels Ploug. 

Dertil kommer, at mange ikke har den store
indsigt i deres forældres og bedsteforældres
økonomi, mener Niels Ploug:

»Næst efter døden er vores formueforhold
det, vi er allermest tilbageholdne med at snakke
om. Så selv om mange sikkert har en fornem-
melse af, at deres familier har en formue gemt i
deres boliger, så er det ikke noget, de ved med
sikkerhed. Og den uvidenhed og risiko gør, at
folk sandsynligvis er forsigtige med at indkalku-
lere en arv i deres økonomiske dispositioner.« 

Boligformuer skal beskattes
Netop fordi de færreste kalkulerer med arven i
deres fremtidsplaner, mener Niels Ploug, at det
vil være oplagt at hæve boafgiften – som skat på
arv kaldes – fra de nuværende 15 procent. 

»Folk vil ikke ændre adfærd, fordi man hæve-
de skatten på arv. Derfor mener jeg også, at det
er et af de områder, hvor man uden at gøre alt
for megen skade kunne hæve skatterne,« siger
Niels Ploug. 
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man øger såvel bolig- som arvebeskatningen,«
siger Lars Andersen til Ugebrevet A4.

Danskerne synes imidlertid ikke at være sær-
lig tændte på ideen om en højere skat af arv. I en
rundspørge blandt 1.426 danskere, som Analyse
Danmark gennemførte for Ugebrevet A4 tidlige-
re på måneden, nævnte blot én procent af de ad-
spurgte arvebeskatning som den skat, man bedst
kunne hæve for at skabe rum for lettelser i ind-
komstskatten. Langt mere populær var grønne
afgifter og skat på kapitalgevinster, der hver især
blev nævnt af cirka en fjerdedel af de adspurgte. 

Vi er stadig landmænd
En af grundene til den meget lille interesse for at
hæve skatten på arv kunne være en tankegang,
der går tilbage til landsbrugssamfundet. I gamle
dage var det kutyme, at bonden gav familiegår-
den videre til sin søn. Og det skulle staten ikke
blande sig i. Den holdning – hævder nogle – sid-
der dybt i danskerne, også selv om de færreste i
dag kan se frem til at arve den fædrene gård.   

Den forklaring giver forskningsdirektør på
Socialforskningsinstituttet Niels Ploug imidlertid
ikke meget for. Han mener, forklaringen i stedet
er, at rigtig mange danskere et eller andet sted
gør sig små eller store forhåbninger om selv at
skulle modtage en arv – uden dog at kalkulere
det ind i deres økonomiske dispositioner. 

Danskernes ringe interesser for højere skatter
på arv falder fint i hak med holdningerne i rege-
ringen, der i sin hidtidige levetid har forbigået
diskussionen om arvebeskatning i noget nær ab-
solut tavshed. 

For skatteordfører for Venstre Kim Andersen
ligger det da heller ikke i kortene at arbejde for
højere arvebeskatning.   

»Vi er tilhængere af en markedsøkonomi og
det frie og private initiativ. Vi er ikke socialister
og går ikke ind for udligning og hundrede pro-
cents lighed,« sig Kim Andersen i en sjældent klar
liberal markering fra Venstres side og tilføjer: 

»Det er også en motivationsfaktor for det en-
kelte menneske og den enkelte familie, at man
kan bygge noget op, som man lader gå videre til
den næste generation. Det er sundt.«

Oppositionen vil derimod gerne se skatten på
de store boligformuer efter i sømmene. 

Socialdemokraternes skatteordfører John
Dyrby Paulsen siger til Ugebrevet A4: 

»Der er ikke tvivl om, at den nuværende arve-
beskatning er ekstra ulighedsskabende. Og de

her tal understreger da også, at der er behov for
at kigge nærmere på arvebeskatningen. Løsning-
en er dog ikke at fare i flint og hæve skatten på
arv fra den ene dag til den anden. Vores holdning
er, at der skal nedsættes en skattekommission,
som skal kigge på skattesystemet i sin helhed.«

SF’s formand Villy Søvndal synes at være klar
til at trykke på aftrækkeren lidt hurtigere end sin
socialdemokratiske kollega. I lighed med økono-
misk overvismand Peter Birch Sørensen mener
han dog, at der skal sættes ind over for skatten på
bolig, da en hårdere beskatning af ejendomsge-
vinster vil mindske de store forskelle i arv.  

»Man må gøre noget for at beskatte dem, der
har fået de største gevinster på boligmarkedet.
Slet ikke at ville røre ved det her område, som er
den største ulighedssskabende faktor overhove-
det i samfundet, det strider mod ønsket om ret-
færdighed,« siger han. ■

Af Peter G. H. Madsen, phm@lo.dk, og 
Per Michael Jespersen, pjs@lo.dk

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd notat om udvik-
lingen i danskernes arv kan læses på Ugebrevet
A4’s hjemmeside – www.ugebreveta4.dk
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Kilde Epinion Capacent for Ugebrevet A4. Web-baseret meningsmåling blandt 3.000 danskere på 18
år eller derover. Gennemført i maj 2007. 

I Boligejere arver mest 

Boligejere er overrepræsenteret i gruppen af personer, der har arvet mere end 100.000
kroner i de seneste fem år. Alle tal i procent.

Bor i ejerbolig

Har arvet 100.000 kroner eller derunder
Har arvet mere end 100.000 kroner 

Har ikke arvet de seneste fem år
Ved ikke

Total

Bor ikke i ejerbolig
I procent

62  38

83  17

66  34

76  34

67  33

»Ejerboliger er markant underbeskattet i Danmark i den forstand, at
man beskatter en boliggevinst langt mere lempeligt end andre ar-
bejdsfrie kapitalgevinster. Og med skattestoppet er der for alvor sat
turbo på væksten i arveformuerne på boligområdet, som øger ulig-
hedsskellene i samfundet. Derfor vil det være oplagt, at man øger så-
vel bolig- som arvebeskatningen.« 

Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

’



UMULIGHEDER De har fået i pose og i sæk, livet
ligger åbent foran dem, og arbejdsløshed er stort
set noget, de kun kommer til at forholde sig til i
historiebøger. Men er de glade og taknemmeli-
ge, de unge – positivt og dynamisk indstillet på at
slå sig løs i livet og boltre sig i et eldorado af mu-
ligheder?

Nej, siger Noemi Katznelson, forskningsleder
ved Center for Ungdomsforskning på Danmarks
Pædagogiske Universitet (DPU). En del unge er
faktisk lidt famlende – for ikke at sige handlings-

lammede. De har det slet ikke let. 
De har svært ved at overskue, hvordan de gri-

ber tilværelsen rigtigt an. Materielt og målt på
uddannelses- og karrieremuligheder er de må-
ske nok bedre stillet end tidligere generationer.
Men samtidig er vejen til succes i livet blevet
langt mere sammensat og kompliceret, og det
har de unge svært ved at håndtere.

»Unge i dag har store frihedsgrader, rigtig
mange valgmuligheder og i det hele taget gun-
stige forhold. Men i forhold til tidligere ung-

UNGDOM I�
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Mulighederne 
lammer de unge
Materielt velstillede og med frit valg på alle hylder. Nutidens unge burde være sorgløse og
lykkelige, men er i virkeligheden forkrampede og angste for ikke at kunne leve op til samfun-
dets og forældrenes krav om at kunne præstere succes og det gode liv, fortæller ungdomsfor-
sker Noemi Katznelson. For ikke at falde igennem satser de på det sikre og vil være pædago-
ger, sygeplejersker og tømrere. 
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domsgenerationer er deres fornemmelse af risi-
ci og deres bevidsthed om, at det kan gå galt,
også vokset markant,« siger hun.

Og »galt« dækker over andet og mere end det
at blive arbejdsløs. Ledighed som risiko er faktisk
så fraværende i de unges univers, at det opfattes
som et bevidst valg, når det finder sted. Det var
også den opfattelse, Noemi Katznelson så kom-
me til udtryk i en undersøgelse i A4 for tre uger
siden, hvor det store flertal af 16-19-årige gav
udryk for, at ledige selv var skyld i, at de ikke
havde et arbejde.

»Frygten for at falde igennem er langt mere
bredspektret. Det handler om at undgå at blive
taber i bred forstand. Om at kunne slå til og få
succes. Ikke om, hvorvidt man gennemfører
gymnasiet, men om, hvordan man gør det. Om
at se godt ud, få venner og kæreste – i det hele
taget at lykkes.«

Navigation uden kompas
De unge er blevet nurset og plejet i et sådant
omfang, at de føler et personligt ansvar for at
leve op til forældrenes og samfundets forvent-
ninger om succes. Men det er slet ikke let for
dem at finde vejen til denne succes, ved Noemi
Katznelson fra sin forskning, der for tiden hand-
ler om unges uddannelsesvalg og om frafald og
fastholdelse på erhvervsuddannelserne.

For succes er blevet en opskrift med langt fle-
re og mere raffinerede ingredienser end den-
gang, den kunne fremstilles af flid og faglig dyg-
tighed. I dag skal der tilsættes lige så store dele
sociale og personlige kompetencer, hvis opskrif-
ten skal lykkes. Og kravene til de unges person-
lige egenskaber er sat ind tidligt. Der er ikke me-
get forskel på at sidde til en elevsamtale i tredje
klasse og en MUS-samtale på en arbejdsplads,
påpeger ungdomsforskeren.  

»Kravene til alle på alle niveauer er, at de ud
over at kunne deres ting også skal være selv-
stændige, ansvarlige, målrettede, strukturerede,
kreative, foretagsomme, have styr på sig selv,
være sociale og kunne networke – alle de ting.
Det er de kvalifikationer, der udbydes ikke bare
på arbejdsmarkedet, men også i uddannelsessy-
stemet, og derfor er det blevet langt mere kom-
plekst og uigennemskueligt for de unge at leve
op til kravet om succes.«

De unge dukker simpelthen op på uddannel-
sesinstitutionerne og er ude af stand til at afkode,
hvad der skal til for at klare sig godt. 

Derfor er det ellers velfungerende, unge piger
– dem, der tidligere gik glat igennem uddannel-
sessystemet med orden i tingene og styr på lek-
tierne – der skaber pres på Studenterrådgivning-
en og græder ud om depression, stress og selv-
tillidsproblemer,

Og drenge med hænderne skruet rigtigt på,
der føler, at enhver form for kompetence rasler
af dem, når de kommer på en erhvervsskole og
præsenteres for logbøger, uddannelsesbøger og
en lærer, der begynder at evaluere dem uddan-
nelsesmæssigt på deres attitude og personlige
egenskaber. 

Unge satser på det sikre
Udviklingen giver ikke kun de unge problemer,
fortæller Noemi Katznelson. For hvis privat ikke
er privat mere, så får skolerne det, de har bedt
om, når de unge åbner for sluserne og giver de-
res personlige problemer frit løb i skolesam-
menhæng. Grænserne overskrides begge veje.

»Jeg talte med en lærer på en erhvervsskole,
der ikke turde slukke sin telefon om natten, for
sæt nu, at der var en elev, der ville begå selv-
mord. På en anden skole ansatte man en såkaldt
streetwalker til at tage sig af det sociale og ele-
vernes personlige trivsel – en person med fin
evne til at skabe kontakt. Hun åbnede for et
bundløst behov for sparring og dialog om alt. Ef-
ter kort tid gik hun ned med stress efter at have
modtaget rundt regnet 50 opkald om dagen.«

Rådvildheden og frygten for at falde igennem
i de store og komplicerede spil får tilsyneladen-
de de unge til at satse på det sikre, når det kom-
me til valg af uddannelse og erhverv.

I en globaliseret verden af uendelige mulig-
heder er det ifølge Noemi Katznelson jordnære
job som pædagog og sygeplejerske, der hitter
mest hos pigerne. Og gode, praktiske fag som
tømrer og ingeniør, som indgår i mange dreng-
es fremtidsplaner. 

Ikke engang når de unge bliver bedt om at
slippe drømmene løs, kommer der for alvor
spræl i karrierevalgene. Pigerne vil stadig være
pædagoger, og skulle de endelig have en løs-
sluppen ambition om at blive skuespiller eller tv-
vært, vil de i hvert fald tage en »almindelig« ud-
dannelse ved siden af for at have noget at falde
tilbage på.

Drengene kan, direkte opfordret, godt ride med på

en drøm om at blive professionel fodboldspiller

eller it-udvikler. Men kun som drøm.
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Noemi Katznelson

■ Noemi Katznelson
■ 39 år
■ Ph.d. og forskningsleder ved

Center for Ungdomsforskning
på Danmarks Pædagogiske
Universitet (DPU)

■ Står blandt andet bag en
række rapporter om unges
uddannelsesvalg og overgang
fra grundskole til ung-
domsuddannelse og arbejde. 

Serie
De unge

Ugebrevet A4 sætter spot på de
unges holdninger til lighed, po-
litik, uddannelse, arbejdsmarke-
det og samspillet mellem fami-
lie og karriere. Artiklerne bygger
blandt andet på en meningsmå-
ling gennemført i februar 2007
blandt 1.278 unge i alderen
16-19 år. 
Tidligere artikler: »Den offentli-
ge sektor skal kæmpe hårdt for
de unge« i nummer 14, »unge
bakker op om fagbevægelsen« i
nummer 16, »Unge: Arbejdslø-
se er selv skyld i ledighed« og
»Unge har fokus på uligheden«
i nummer 20.  
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»Valgene er udtryk for, at de unge trækker
sig tilbage til sikre bastioner, hvor de ved, at risi-
koen for at falde igennem er minimal. Men også
for, at de virkelig har lyttet og prøver at tilpasse
sig samfundet behov. Det er ikke mange år siden,
der var meget debat om de arbejdsløse humanis-
ter og skuespillere, som man jo nærmest kunne
fodre svin med. Den situation vil dagens unge
ikke bringe sig selv i.« 

Ingen at gøre oprør mod
Det sværeste for dagens ungdom er næsten, at de
ikke har nogen at gøre oprør imod. Tidligere ung-
domsgenerationer har kunnet reagere på foræl-
dede normer og mangel på muligheder. Men nu-
tidens unge er opfostret af en velmenende foræl-
dregeneration, der har været opmærksom på
børnenes mindste vink og ønske, har bragt og
hentet, siddet i forældrebestyrelser og frem for alt
prioriteret de unges egne ambitioner og ønsker:
»Du skal gøre lige det, du har mest lyst til.«

»Problemet for de unge er, at de har inderlig-

gjort alle de krav og forventninger, der er til
dem. De kan ikke gøre oprør mod ydre instan-
ser, for de er i dem selv. Den kamp, som 68-
generationen førte, foregår nu i den enkelte:
Hvad er jeg for, og hvad er jeg imod? Er jeg god
nok, og hvad vil jeg med mit liv, og hvor er jeg
på vej hen? De store spørgsmål i livet er i høj
grad blevet et individuelt anliggende.«

Men tag ikke fejl: Hvor individualiseret ansva-
ret end er blevet, så er samfundets krav både kon-
stant og kontant: Succes. Og samfundet skal nok
være der og sørge for, at du lever op til kravet.  

Noemi Katznelson ser de unges problemer
som en forløber for en problemstilling, der vil
blive stadig mere fremherskende i årene frem-
over. Hun opfatter de unge som udsatte ofre i et
samfund, der i stadig højere grad hylder kontrol
og det målbare og ikke holder sig tilbage for at
invadere borgernes personlige rum for at effek-
tivisere driften. 

»Vi oplever jo alle, at kravene til den enkelte
stiger, og at kravene følges op af kontrol, hvad
man så end kalder den: Evaluering, selvevalue-
ring, benchmarking, tidsregistrering,  og så videre
og så videre. Og vi er så præget af måling og kon-
trol, at vi fortsætter linjen i fritiden med skridttæl-
ler, pulsmåler og coaching. For helbred, udseende
og velbefindende er jo også vores personlige an-
svar. Det gode liv er virkelig noget, der ånder alle
i nakken – fordi muligheden ideelt set er der. Og
det er de unge i ekstrem grad præget af.«

Tid til at stoppe op
Noemi Katznelson mener, at vi som samfund bli-
ver nødt til at stoppe op og overveje, hvor meget
man generelt skal kontrollere og måle menne-
sker og deres præstationer ikke bare fagligt, men
også på deres personlige og stærkt individuelle
sider. Og hvor stor en spildprocent, man er villig
til at betale for til stadighed at accelerere kravene.

»Ellers er der ikke tvivl om, at vi får en bety-
delig restgruppe fremover, der ikke kan eller vil
stå for presset. Man kan som fremtidsscenario
også forstille sig stærkere personer, der vil dan-
ne modgrupper og simpelthen stå af for at dyrke
helt andre livsværdier. For man skal tænke på, at
det håndklæde, som den unge mand kaster i
ringen, når han forlader en erhvervsskole og al-
drig får en uddannelse, det er det samme hånd-
klæde, som karrierekvinden kaster, når hun går
ned med stress.«  ■

Af Michael Bræmer, mbr@lo.dk
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Problemet for de unge er, at de har inderliggjort alle de krav og for-
ventninger, der er til dem. De kan ikke gøre oprør mod ydre instan-
ser, for de er i dem selv. Den kamp, som 68-generationen førte, fore-
går nu i den enkelte: Hvad er jeg for, og hvad er jeg imod? Er jeg god
nok, og hvad vil jeg med mit liv, og hvor er jeg på vej hen? De store
spørgsmål i livet er i høj grad blevet et individuelt anliggende.’
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BALANCE På den ene side skal sort og illegalt ar-
bejde bekæmpes. Og på den anden side skal løn-
modtagere og virksomheder have muligheder
for at bevæge sig frit på EU’s indre marked uden
bureaukratiske hindringer. Det er den hårfine
balance, som EU-landene skal finde i kontrollen
af arbejdere, som hævder at være udstationere-
de af en arbejdsgiver i et andet EU-land. Ellers vil
der falde brænde ned fra EU-Kommissionen.

Det er essensen af en såkaldt meddelelse, som
EU-Kommissionen nu har fremlagt. Samtidig har
kommissionen offentliggjort en nærmere analy-
se af, hvordan de enkelte medlemslande i dag
håndhæver kontrollen. Og på den baggrund vil
den kigge nærmere på praksis i 15 lande, som
ifølge kommissionen stiller for strenge krav til de
udstationerede. Nogle af landene kan formentlig
se frem til en sag ved EF-domstolen, hvis de ikke
retter ind efter kommissionens meddelelse.

Et af de 15 lande er Danmark, som dog ikke er
mest i farezonen. Det er til gengæld lande som
Tyskland, Sverige, Finland, Luxembourg og Øs-
trig. De kræver i dag, at de udenlandske firmaer
har en ansvarlig repræsentant, som myndigheder
og for eksempel fagforeninger kan komme i
kontakt med i det land, hvor arbejdet udføres. Og
flere lande kræver ligefrem, at repræsentanten
har papirer med om arbejdsvilkår og de sociale
forhold, som gælder for de udstationerede.

Det er ifølge EU-Kommissionen ude af pro-
portion i forhold til målet om at forhindre sort
og illegalt arbejde. Kommissionen skønner, at
der er cirka en million udstationerede lønmod-
tagere i EU, og Vladimír Spidla, EU-kommissær
med ansvar for arbejdsmarkedet, indskærper
derfor nødvendigheden af, at de kan udføre de-
res arbejde uden hindringer:

»Mobilitet er af afgørende betydning for at af-
hjælpe mangel på arbejdskraft i EU. På det indre
marked må virksomhederne derfor ikke møde
unødige hindringer, når de leverer tjeneste-
ydelser gennem udstationerede arbejdstagere,«

sagde Vladimír Spidla blandt andet, da han frem-
lagde kommissionens skærpede kurs på et pres-
semøde i Bruxelles.

Ingen øde øer i EU
Danmark er i søgelyset, fordi vi ligesom en ræk-
ke andre lande forlanger, at udstationerede
statsborgere fra de nye EU-lande eller lande
uden for EU skal have arbejds- og opholdstilla-
delse i Danmark, selv om de er udstationeret af
et firma med base i et af de gamle EU-lande. Det
finder EU-Kommissionen stærkt problematisk:

»Intet EU-land kan tillade sig at agere som en
øde ø og insistere på selv at ville kontrollere alt.
Man må vise tillid til de andre medlemslandes ad-
ministrative systemer, hvis det indre marked skal
kunne fungere,« sagde EU-kommissær Spidla.

Dansk fagbevægelse har hele tiden fastholdt
det som en afgørende betingelse for at kunne
forhindre løntrykkeri og illegalt arbejde i Dan-
mark, at myndigheder eller fagforeninger har
mulighed for at kontrollere, at udenlandske ar-
bejdere rent faktisk lever op til betingelserne for
at være udstationerede. Og Socialdemokraterne
i Folketinget har gjort muligheden for kontrol
med udstationerede til en forudsætning for, at
den danske østaftale kan udfases. Østaftalen sæt-
ter begrænsninger for, hvornår borgere fra de
nye EU-lande kan få lov at arbejde i Danmark.

Den europæiske fagbevægelse EFS erklærer
sig også stærkt utilfreds med kommissionens
nye meddelelse, som ifølge generalsekretæren i
EFS gør det meget vanskeligt at sikre sig, at ud-
stationerede arbejdere ikke dumper løn- og ar-
bejdsforhold i det land, de arbejder i:

»Meddelelsen viser, at kommissionen ikke har
taget hensyn til den klare holdning, Europa-Par-
lamentet kom med for nylig,« siger John Monks.

Her slog parlamentet i en betænkning fast, at
medlemslandene bør have bedre muligheder for
at kontrollere udstationerede. ■

Af Søren Kudahl, sku@lo.dk
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EU-Kommissionen skærper
tonen om udstationering
EU-Kommissionen slår fast, at direktivet om udstationering skal respekteres. Der er grænser
for, hvad EU-landene må forlange for at kontrollere, om udstationerede arbejder lovligt. Kom-
missionen vil gå til EF-domstolen, hvis landene ikke retter ind. Danmark er i søgelyset.
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FALCKREDDERE SAGDE NEJ 
Konflikten mellem Falck og red-
derne fortsætter. Falckredderne
har nemlig afvist forslaget til
overenskomst, og der skal derfor
indledes nye forhandlinger med
efterfølgende ny afstemning. I
alt 3.714 reddere stemte, og
fratrukket ugyldige stemmer vis-
te det sig, at 1.886 stemte nej
mens 1.809 stemte ja. 

BUSSELSKAB SLÆBES 
I ARBEJDSRETTEN 
Veolias busser i Storkøbenhavn
holdt stille tirsdag morgen. Årsa-
gen var faglige møder blandt
chaufførerne hos det tidligere
Connex, fordi busselskabet har
opsagt en lokalaftale om blandt
andet ordninger for seniorer,
sygdom og opsigelsesregler. Af-
talen er opsagt til 1. september,
og chaufførerne er vrede, fordi
busselskabet havde lovet at gen-
forhandle lokalaftalen i kølvan-
det på overenskomstforhandling-
erne.

VISMÆND BRUGTE 
FORKERT DAGPENGETAL 
De økonomiske vismænds for-
slag om at skære dagpenge-
perioden ned fra 4 til 2 ½ år vil
berøre 21.600 personer og ikke
kun 8.000 personer, som vis-
mændene ellers havde opgjort i

deres forårsrapport. Sekretariats-
chef hos vismændene Lars Haa-
gen Pedersen kan ikke huske,
hvornår vismændene sidst har
måttet korrigere deres tal.

INGEN MINDSTELØN 
I TYSKLAND 
Efter syv timers forhandlinger
har lederne af den socialdemo-
kratisk-borgerlige tyske regering
indgået et kompromis, som af-
værger – eller udskyder – en de-
cideret regeringskrise. Uenighe-
den gik på mindsteløn, som So-
cialdemokratiet i uger har kørt
massiv kampagne for at få ind-
ført. Det fik de ikke, men de
borgerlige regeringspartier gik
med til at udvide en eksisteren-
de lov, som sikrer, at mindsteløn
i byggebranchen omfatter 11
andre lavtlønsbrancher.

50 MILLIONER 
TIL EFTERLØNNERE 
På forventet efterbevilling har
FOA fundet 6.300 efterløns-
modtagere, der føler sig snydt
for feriepenge i forbindelse med
overgangen til efterløn, og udbe-
talt dem 50 millioner kroner i
efterbetaling. FOA løber dermed
en risiko. Det afhænger nemlig
af udfaldet af en retssag, om
forbundet kan få pengene tilba-
ge fra staten. FOA er det eneste

forbund, der har betalt til efter-
lønsmodtagere på baggrund af
sagen om, hvorvidt efterløns-
modtagere skulle nyde godt af et
hul, der opstod i ferieloven, da
den blev revideret i 2004.

DI ACCEPTERER HTS' FRIERI 
Mandag eftermiddag besluttede
medlemmerne af Handel, Trans-
port og Service (HTS), at de vil
arbejde for en fusion med Dansk
Industri (DI). I første omgang
har HTS inviteret DI til et tæt
samarbejde, men flere af ar-
bejdsgiverorganisationens mar-
kante bestyrelsesmedlemmer
lægger ikke skjul på, at de øn-
sker en egentlig fusion.

TURBO PÅ EFTERUDDANNELSE 
Nu bliver der sat fart på vejled-
ningen af voksne for at få flere til
at efteruddanne sig. Uddannel-
sesambassadører på arbejdsplad-
serne, en professionel arbejds-
pladspladskontakt, en ny hjem-
meside og en systematisk evalue-
ring er hovedpunkterne i en om-
fattende plan, som partierne bag
globaliseringsaftalen, V, K, S, R
og DF, er blevet enige om.
Sammenlagt 125 millioner kro-
ner er afsat over de næste tre år.

TIRSDAG 26. JUNI
Folketingets Uddannelsesudvalg
har kaldt undervisningsminister
Bertel Haarder (V) og finansmi-
nister Thor Pedersen (V) i åbent
samråd om den statslige indkøbs-
aftales betydning for de selvejen-
de uddannelsesinstitutioner.
Christiansborg, klokken 13.

ONSDAG 27. JUNI
EU fremlægger en rapport om ud-
viklingen i de to nyeste medlems-
lande Bulgarien og Rumænien.

European Company Sports Games
indledes i Aalborg. Det er den år-
lige europæiske festival for firma-
idræt, som løber frem til 1. juli.

FN-organet UNFPA offentliggør
sin årlige rapport om verdensbe-
folkningens størrelse og vækst.

Tony Blair går af som Storbritan-
niens premierminister. Partifæl-
len i Labour og hidtidig finansmi-
nister Gordon Brown tager over.

FREDAG 29. JUNI
Statsminister Anders Fogh Ras-
mussen (V) skal i et åbent sam-
råd i Folketingets politisk-økono-
miske udvalg forklare sine gen-
tagne afvisninger af at give et
interview om Irak-krigen til Eks-
tra Bladets journalist Bo Elkjær.
Trods en klar henstilling fra om-
budsmanden om enten at give et
interview eller et konkret sagligt
afslag, nægter statsministeren
stadig at gøre nogen af delene.
Christiansborg, klokken 10.30.

KALENDER 

Begivenheder, som ønskes optaget 
i kalenderen »denne uge« 
kan sendes til kalendera4@lo.dk.

»Det bliver en hektisk slutspurt inden sommerferien. Jeg skal til EU-topmø-
de torsdag-fredag (og nok også natten til lørdag). Så når jeg lige at være
hjemme lørdag i Nærum, inden Anne-Mette og jeg tager til Grønland. Vi
skal studere klimaforandringer sammen med EU-Kommissionens formand
José Manuel Barroso og desuden drøfte forskellige forhold med det grøn-
landske hjemmestyre. Med venlig hilsen Anders«

»

ANDERS FOGH RASMUSSEN (V)
statsminister, på blog.andersfogh.dk

Anders på nettet I Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har netop lanceret en blog på
internettet, hvor han i familiære toner fortæller om sine tanker og konkrete opgaver.

�
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VELFÆRDSVALG I efteråret kaldte statsminister
Anders Fogh Rasmussen (V) protesterende pæ-
dagoger og frustrerede forældre for »socialistiske
ballademagere«. Siden har han ihærdigt forsøgt at
fremstå som lederen, der både vil forny og for-
bedre velfærden. Senest med aftalen mellem stat,
kommuner, regioner og dele af fagbevægelsen
om kvalitetsreformen. Statsministeren er dog
stadig et stykke fra at overbevise vælgerne om, at
han er den bedste vogter af velfærdsstaten. 

Ifølge en ny måling udført af Analyse Danmark
for Ugebrevet A4 mener 39 procent af vælgerne,
at S-formand Helle Thorning-Schmidt er den
bedste garant for velfærdsstaten, mens 34 pro-
cent peger på Anders Fogh Rasmussen. Da Greens
Analyseinstitut for Børsen i januar stillede vælger-
ne samme spørgsmål, var de to ledere lige popu-
lære som vogtere af velfærden. Når statsministe-
ren og Venstre ikke har scoret point hos vælgerne
med trepartsaftale og kvalitetsreform, har det iføl-
ge valgforsker, ekstern lektor ved Syddansk Uni-
versitet og tidligere analytiker for Socialdemokra-
terne Kenneth Thue Nielsen flere forklaringer.

»Socialdemokraterne kan først og fremmest
takke historien for, at partiet står som garant for
velfærden. Vælgerne har ganske enkelt en mave-
fornemmelse af, at S nok er bedst til det med vel-
færden,« siger Kenneth Thue Nielsen og fortsætter:

»Det interessante er i virkeligheden, hvor lidt
Thorning-Schmidt fører i forhold til Fogh. Vi
skal jo ikke længere tilbage end til efteråret 2006
med strejker blandt pædagoger og gymnasielæ-
rere, som sendte Foghs popularitet langt ned.
Målingen viser, at Fogh ikke kæmper sin kamp
om velfærdsstemmer forgæves.«

Politisk ordfører Troels Lund Poulsen (V) me-
ner, at regeringen med investeringer i eksempel-
vis at fjerne sygehusenes ventelister og forbedre
ældres vilkår har et udmærket velfærdsimage.

»Jeg køber ikke en præmis om, at Thorning
fører i velfærdsspørgsmål i forhold til Fogh. For-

Socialdemokraterne fører
kamp om velfærdsstemmer
Statsministeren har indgået en aftale med fagbevægelsen om mindst seks milliarder kroner
ekstra til den offentlige sektor. Vælgerne mener dog fortsat, at Socialdemokraterne er bedst
til velfærd. Men partiet skal til at markere sig mere på andre områder, mener vælgerne.

skellen i ugebrevets måling er så lille, at det er
inden for den statistiske usikkerhed. Og andre
målinger viser, at vælgerne foretrækker Fogh
som statsminister. Det ville de ikke gøre, hvis de
betvivlede Foghs evner i forhold til velfærd,« si-
ger Troels Lund Poulsen.

Afgørende for næste valg
Når lederne af Socialdemokraterne og Venstre
kaster så meget energi ind i at fremstå som
verdensmestre i velfærd, skyldes det i begge par-
tier vurderinger af, at visioner for og forvaltning
af det offentlige i høj grad afgør næste valg. 

30
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jun

Helle Thorning-Schmidt

Anders Fogh Rasmussen
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Kilde: Greens Analyseinstitut for Børsen til og med april
2007, og Analyse Danmark for Ugebrevet A4 i juni 2007. 
Note: Tallene fra Greens Analyseinstitut bygger på telefonin-
terview med et repræsentativt udsnit af vælgere (910 perso-
ner i marts 2007). I begge undersøgelser har vælgerne kun-
net svare »ingen af dem« og »ved ikke«. I A4’s måling svare-
de 19 procent »ingen af dem«. I målingerne foretaget af
Greens Analyseinstitut er denne andel cirka 13 procent.

I Thorning vogter bedst velfærden 

Selv om Anders Fogh Rasmussen (V) netop har ind-
gået en aftale med blandt andre LO om bedre forhold
for offentligt ansatte, mener flertallet af vælgere sta-
digvæk, at Socialdemokraternes formand Helle Thor-
ning-Schmidt er den bedste garant for velfærden.

»Hvem, mener du, er den bedste garant for velfærds-
staten: Anders Fogh Rasmussen eller Helle Thorning-
Schmidt?«

I Om undersøgelsen 

Analyse Danmark har for Uge-
brevet A4 fra 18. til 20. juni
2007 gennemført en menings-
måling via internettet. 1.536
danskere i alderen 18 til 70 år
har besvaret et spørgeskema.
Ud af det samlede antal delta-
gere var 367 socialdemokratis-
ke vælgere. 
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»Fogh skal gøre alt for at undgå, at der breder
sig et indtryk af – som i efteråret 2006 – at vel-
færdsstaten er nødlidende. Og han skal også undgå,
at regeringen kommer til at fremstå som værende
mest for de rigeste. Hvis han går med på de kon-
servatives krav om skattelettelser, vil han under-
bygge Socialdemokraternes kritik af, at regeringen
ønsker skattelettelser frem for velfærd,« siger Hen-
rik Qvortrup, chefredaktør på Se og Hør og tidlige-
re spindoktor for Anders Fogh Rasmussen. 

Især for Socialdemokraterne bliver velfærds-
politikken knald eller fald ved næste valg. Valg-
forsker Kenneth Thue Nielsen siger:

»Hvis velfærdspolitikken ikke bliver omdrej-
ningspunktet ved næste valg, så vil Socialdemo-
kraterne efter alt at dømme igen gå tilbage, for
partiet står ikke stærkt nok på andre områder.« 

At Socialdemokraterne har satset det meste af
butikken på en velfærdsdagsorden, er ikke helt i
overensstemmelse med vælgerne. I den nye A4-
undersøgelse mener 6 ud af 10 S-vælgere, at
partiet i højere grad skal sætte fokus på andre
politikområder end velfærd – for eksempel mil-
jø eller integration. Men politisk ordfører Henrik
Sass Larsen (S) vil ikke rokke ved strategien. 

»Vi har tænkt os at holde fast i velfærds-
dagsordenen, uanset at nogle politiske iagttagere
går og keder sig og mener, at vi skal satse på an-
dre områder. Det fremgår af A4’s undersøgelse,
at vælgerne godt kan se, at det har været fup, når
Fogh ved valgene i 2001 og 2005 har lovet at
kunne levere mere og bedre velfærd end Social-
demokraterne,« siger Henrik Sass Larsen.

Indhug i miljøprofil
Ifølge Kenneth Thue Nielsen er Socialdemokrater-
ne ret fastlåste i forhold til valg af politiske temaer. 

»Langt ind i den socialdemokratiske ledelse
ved man til fulde, at partiets vælgere er splittede i
deres syn på skatte- og udlændingepolitik. Så S-
strategien er at neutralisere de to områder, hvilket
man har forsøgt at gøre ved at tilslutte sig rege-
ringens skattepolitik og hovedindholdet af ud-
lændingepolitikken,« siger Kenneth Thue Nielsen. 

Tre ud af fire socialdemokratiske vælgere ser
gerne ifølge en A4-måling fra marts, at partiet gør
miljø og klimaforandringer til et valgtema. Ifølge
flere valgforskere kan netop miljø blive et varmt
emne i den kommende valgkamp. 

»Det er med miljø som med velfærd sådan, at
befolkningen har en opfattelse af, at venstrefløj-
en og Socialdemokraterne nok er bedst til det.

Men regeringen har formået også på dette om-
råde at gøre et kæmpe indhug i Socialdemokra-
ternes image som kompetente på området. Den
kvindelige, karismatiske og konservative miljø-
minister Connie Hedegaard formår både at tale
med og mod USA og har trukket klimatopmødet
i 2009 til København. Regeringen gør det dog
ikke bedre på området, end hvis Socialdemokra-
terne spiller deres kort rigtigt, så kan de godt
vinde stemmer på miljødagsordenen,« siger
Kenneth Thue Nielsen. 

Henrik Qvortrup mener, at Socialdemokraterne
faktisk prøver at gøre sig gældende i det »grønne«: 

»Jeg har lagt mærke til, at Helle Thorning-
Schmidt for tiden taler meget om miljø og ener-
gi. Men det er ikke nok at tale om det. Der skal
konkrete udspil til, og her virker det, som om
Socialdemokraterne er tilbageholdende. Måske
af frygt for, at regeringen stjæler deres politik.«

Uklar opposition
Til efteråret skal kvalitetsreformen endelig fastlæg-
ges i Folketinget. Om partiet skal indgå i et forlig
med regeringen om reformen, deler vælgerne. 38
procent af socialdemokraterne siger i A4’s under-
søgelse ja, mens 40 procent siger nej. Politisk ord-
fører for partiet Henrik Sass Larsen siger:

»Jeg vil ikke spå i kaffegrums om, hvorvidt vi
vil være med i et forlig om kvalitetsreformen.
Det må afhænge af indholdet, ligesom det gør,
hver gang vi forhandler med regeringen.«

Da Helle Thorning-Schmidt i 2005 erobrede
formandsstolen, erklærede hun, at partiet skulle
»arbejde regeringen ud af kontorerne«. Under-
forstået at partiet skulle søge indflydelse og
komme med udspil snarere end at stå i skarp op-
position. I dag siger Henrik Qvortrup om Thor-
ning-Schmidts strategi:

»Bedømt på antallet af forlig indgået med re-
geringen, og vælgernes bedømmelse af S, så har
strategien ikke været nogen succes. Men det hø-
rer med til billedet, at der skal to til tango, og re-
geringen er ikke nødvendigvis interesseret i at
byde S op til dans.«

Ifølge Kenneth Thue Nielsen er det store pro-
blem for Socialdemokraterne, at det »ifølge
korpset af politiske kommentatorer ikke har no-
get krystalklart projekt.«

»Vælgerne ved ikke rigtigt, hvad de får ud
over velfærd, hvis de stemmer på Socialdemo-
kraterne,« siger Kenneth Thue Nielsen.  ■

Af Iver Houmark Andersen, iha@lo.dk

I S ville hæve kvaliteten

Kommer Socialdemokraterne til
magten, vil den offentlige sektor
levere en langt bedre service,
mener et flertal af vælgerne. 

Sp. »Hvis Socialdemokraterne
fik regeringsmagten, ville kvali-
teten af den offentlige service… 
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... være uændret

... sænkes
Ved ikke

I procent

Kilde Analyse Danmark for A4. 

Socialdemokraterne satser me-
get på at vinde vælgere for sig
på en dagsorden om velfærd.
Partiets egne vælgere ser dog
gerne, at partiet markerer sig
stærkere på andre områder. 

»Socialdemokraterne bør i høje-
re grad end i dag fokusere på
andre politikområder end vel-
færdspolitik for eksempel miljø
eller integration?«
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Kilde Analyse Danmark for A4. 

I Nye varer på  
hylderne efterlyses 
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Medlem af forbund under LO

Medlem af FOA

Medlem af forbund under FTF

Procent

»Jeg er tilfreds med, at LO-fagbevægelsen 
valgte at indgå i en aftale om forholdene 
for de offentligt ansatte«

»Jeg er utilfreds med, at LO-fagbevægelsen 
valgte at indgå i en aftale om forholdene for 
de offentligt ansatte«

Ved ikke

46 22 32

43 30 29

45 29 26

27

I Tilfredshed med treparts-aftalen

Næsten halvdelen af medlemmerne i fagbevægelsen bakker op om, at LO gik med i tre-
partsaftalen om bedre forhold for de offentlig ansatte. I LO’s eget bagland – i forbundet
Fag og Arbejde (FOA) – er en tredjedel af medlemmerne utilfredse. 

Hvilket af følgende to udsagn er du mest enig i?«

Kilde Analyse Danmark for Ugebrevet A4.
Note: I undersøgelsen medvirkede 604 medlemmer fra forbund under LO og heraf 83 fra Fag og Ar-
bejde. 161 medlemmer fra forbund under FTF deltog. 

AFTALEGLÆDE Munden på LO’s formand Hans
Jensen var et stort U, da han for en uge siden hav-
de indgået en aftale med blandt andre regering-
en. Smilet skyldtes forbedringer for milliarder af
kroner for mange af LO’s medlemmer uden sto-
re modkrav fra regeringen. Af en måling, som
Analyse Danmark har gennemført for Ugebrevet
A4, fremgår, at mange medlemmer også er glade. 

46 procent af LO-medlemmerne er ifølge
målingen tilfredse med, at LO gik med i treparts-
aftalen. Rundt regnet hver femte er utilfreds,
mens hver tredje ikke ved, hvad de skal mene.

Professor ved Aalborg Universitet Henning
Jørgensen siger: 

»Når kun halvdelen af medlemmerne er tilfred-
se, og en tredjedel ikke mener noget, så er det må-
ske et udtryk for, at medierne har fokuseret mere
på dramaet i forhandlingerne end på resultaterne.«

Han hæfter sig ved, at 22 procent af LO’s
medlemmer erklærer sig utilfredse, og siger:

»Utilfredsheden er et advarselssignal om, at
selv om fagbevægelsen har været inde i en ga-
vebod, så er der stadig mange uindfriede for-
ventninger. Rigtig mange er trætte af, at den of-
fentlige sektor er blevet udsultet i en periode,
hvor det private forbrug er eksploderet.« 

Under LO-paraplyen er det især medlemmer-
ne af forbundet Fag og Arbejde (FOA), der får glæ-
de af trepartsaftalen. Alligevel er hvert tredje FOA-
medlem utilfreds. FOA’s formand Dennis Kristen-
sen ser flere forklaringer. Dels bryder nogle sig
ikke om, at der er indgået en aftale, som kan stæk-
ke Socialdemokraternes kritik af regeringen. Dels
mener nogle, at aftalen ikke er tilstrækkelig. 

»Selv om vi først har centrale overenskomst-
forhandlinger på det offentlige område til næste
år, så er en af reaktionerne fra mit eget bagland
på trepartsaftalen, at medlemmerne spørger,
hvorfor vi ikke har forhandlet os frem til mere i
løn. Der er et kæmpe pres for lønstigninger, som
vi også kan se ud af de strejker, der lige har væ-
ret,« siger Dennis Kristensen. 

LO-formand Hans Jensen mener, det er vig-
tigt at forklare medlemmerne, at der hverken er
forhandlet løn eller normeringer i aftalen.

»Løn skal forhandles næste år, og normeringer

skal diskuteres, når regeringen har fremlagt det
samlede udkast til kvalitetsreform. Men det er da
ingen hemmelighed, at der burde være luft til løn-
forbedringer, når vi nu i trepartsforhandlingerne al-
lerede har fået løftet en række opgaver på forhånd.«

Nogle af de centrale grupper i næste års over-
enskomstforhandlinger bliver sygeplejerskerne
og pædagogerne. Deres forbund hører under
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-
råd (FTF), der valgte at stå uden for trepartsafta-
len. Ifølge A4’s måling er 45 procent af FTF’s
medlemmer tilfredse med, at LO indgik aftalen,
mens 29 procent er utilfredse. Var FTF ude af trit
med sine medlemmer, da den afviste aftalen? 

»Hverken blandt LO- eller FTF-medlemmer-
ne er der jo et ægte flertal for aftalen. Der er
samlet set flere, der er imod eller ikke ved, hvad
de skal mene, end der er for,« konstaterer FTF-
formand Bente Sorgenfrey og fortsætter:

»Målingen viser jo intet om, hvorvidt vores
medlemmer mener, FTF skulle være gået med. Da
jeg forlod forhandlingerne, var der øremærket
syv milliarder kroner til LO og en milliard kroner
til FTF, selv om vi repræsenterer hver tredje of-
fentligt ansatte. Det var simpelthen for ringe, og
det tror jeg godt, at FTF’s medlemmer kan se.« ■

Af Iver Houmark Andersen, ha@lo.dk

Trepartsaftalen kan ses på
www.kvalitetsreform.dk

Trepartsaftale med torne
Halvdelen af fagbevægelsens medlemmer er tilfredse med, at LO gik med i trepartsaftalen
om at løfte den offentlige sektor. Der er dog nogle tændte advarselslamper, mener professor.



BLÅT EUROPA De røde faner møder stiv mod-
vind på det europæiske kontinent i disse år. Hvor
11 af 15 regeringsledere i de »gamle« EU-lande
var venstreorienterede ved udgangen af 1998, er
det i dag blot seks. Og i det nye udvidede EU med
27 lande er blot 10 til venstre for midten, viser
A4’s kortlægning. Samtidig er EU-Kommissio-
nens formand José Manuel Barroso og et flertal i
hans kommission højreorienterede, og Europa-
Parlamentet har også klart borgerligt flertal.

De europæiske socialistpartier og socialde-
mokratier kan fortsat glæde sig over at sidde på

magten i store lande som Storbritannien, Italien
og Spanien, men det kan hurtigt ændre sig. I alle
tre lande har de regerende partier tabt lokalvalg
inden for de seneste måneder, og meningsmå-
lingerne er dyster læsning for de tre regeringsle-
dere Gordon Brown, der i går blev ny leder af det
britiske socialdemokrati Labour, Romano Prodi i
Italien og José Luis Rodríguez Zapatero i Spani-
en. Og den røde farve i Europa kan blive yderli-
gere udvisket, når spanierne senest til marts skal
til valgurnerne.

Anderledes ser det ud i de store borgerligt le-
dede lande, Tyskland – hvor socialdemokraterne
dog sidder med i regeringen – og Frankrig. Den
tyske konservative kansler Angela Merkel har
gjort det overraskende godt, og i Frankrig har de
borgerlige netop vundet komfortabelt ved både
præsident- og parlamentsvalg.  

Den blå bølge er ikke alene skyllet ind over de
fleste EU-lande, men har også ramt EU-syste-
met. Da regeringslederne udpeger EU-kommis-
særerne, er det ikke nogen overraskelse, at EU-
Kommissionen er borgerligt domineret med den
liberale Barroso, tidligere portugisisk minister-
præsident, for bordenden. Men også det folke-
valgte Europa-parlament er overvejende »blåt«
og har været det siden valget i 1999. 

Kampen står på midten
Men en ting er skiftende farvenuancer i europæ-
isk politik. Noget helt andet er, hvad det egentlig
betyder for den konkrete politik i medlemslan-
dene og i EU. Ifølge Morten Kelstrup, professor i
international politik på Københavns Universitet,
har det i hvert fald ikke betydet nogen borgerlig
revolution i Europa som helhed:

»Det reelle politiske skred er ikke så stort, som
det kan se ud. Man kan roligt sige, at der er kamp på
midten i disse år. Og det nye er måske mest, at de
borgerlige har forstået det,« siger Morten Kelstrup.

EUROPÆISK POLITIK I�
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De borgerlige sidder 
på magten i EU
Europa har skiftet farve. Den venstreorienterede dominans i slutningen af 1990’erne er afløst
af »Det blå Europa«, hvor et klart flertal af regeringslederne er borgerlige, ligesom EU-Kom-
missionen og Europa-Parlamentet er domineret af højreorienterede. I forhold til den politik,
der føres, har det kun betydet et mindre højresving, mener eksperter. Magten ligger i langt de
fleste lande på midten.

I Borgerlig dominans i EU

17 af de 27 nuværende EU-lande har borgerlige regeringsledere, der til sammen står i
spidsen for 268 millioner europæere. De 10 »røde« ledere repræsenterer tilsammen 225
millioner mennesker. Landene kan inddeles i fire »stuer« efter regeringens politiske orien-
tering.

Blå stue Har i dag borgerlige regeringer.
Lyseblå stue Har i dag regeringskoalitioner med både borgerlige og venstreorientere-

de partier, hvor et borgerligt parti er »storebror«.
Lyserød stue Har i dag regeringskoalitioner med både borgerlige og venstreorientere-

de partier, hvor et venstreorienteret parti er »storebror«. 
Rød stue Har i dag venstreorienterede regeringer.

Mørkeblå stue

* Frankrig
* Polen 
* Rumænien 
* Grækenland 
* Tjekkiet 
* Sverige 
* Danmark 
* Finland 
* Irland 
* Letland 
* Slovenien 
* Cypern 
* Malta 

Lyseblå stue

* Tyskland 
* Belgien 
* Estland
* Luxembourg 

Lyserød stue

* Ungarn 
* Østrig 
* Bulgarien 

Mørkerød stue

* Storbritannien 
* Italien 
* Spanien 
* Holland 
* Portugal 
* Slovakiet 
* Litauen 

Kilde Ugebrevet A4 på baggrund af Udenrigsministeriets hjemmeside, diverse hjemmesider og avisartikler.



Han hentyder til sidste halvdel af 1990’erne,
hvor succesrige socialdemokrater som blandt
andre tyske Gerhard Schröder, britiske Tony
Blair og danske Poul Nyrup Rasmussen netop sad
ved magten med en meget midtersøgende kurs.
Og den kursændring var formentlig en væsent-
lig del af forklaringen på, at socialdemokraterne
havde medvind i 90’erne og dermed gjorde op
med den borgerlige dominans i årtiet inden.

Der er dog stadig politiske forskelle på, hvor-
dan en socialdemokratisk eller en borgerlig re-
gering agerer. Det har man på det seneste blandt
andet set i Sverige, hvor den ellers på mange må-
der midtsøgende borgerlige statsminister Fred-
rik Reinfeldt til fagbevægelsens store utilfreds-
hed har gennemført markante ændringer af
dagpengesystemet, som ville være utænkeligt
for socialdemokraterne.

Også i EU spiller det en rolle, hvem der spiller
på klaveret i de nationale regeringer:

»Den partipolitiske linje i nationalstaterne slår
også igennem i EU-politikken, men EU skal jo
samarbejde med alle og kommer derfor nær-
mest per definition til at føre en midterpolitik,
som så måske er drejet lidt mod højre i disse år.
Man kan godt se en højredrejning på de dagsor-
dener, som EU-Kommissionen sætter. Barroso
taler om resultaternes Europa og Lissabon-pro-
cessen med fokus på økonomisk vækst frem for
det sociale Europa. Det kan man godt se en bor-
gerlig tendens i,« siger Morten Kelstrup.

Thatcher var stærk medicin
Han mener, det er svært at finde generelle for-
klaringer på, at de borgerlige partier er på euro-
pæisk fremmarch i disse år. Det er først og
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Kilde Udenrigsministeriets hjemmeside, diverse hjemmesider og avisartikler.

I Fra rødt til blåt

Ved udgangen af 1998 var 11 af regeringslederne i de 15 lande, der dengang udgjorde EU, socialdemokrater eller til venstre for midten. I dag er
kun seks ledere i de 15 lande »røde«.

31. december 1998 25. juni 2007
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fremmest specifikke forhold i de enkelte lan-
de, der afgør valgene. Men han vil dog ikke afvi-
se, at der er en vis afsmitning fra andre lande, så-
dan at medvind for de borgerlige i et land giver
andre lande mod på den samme medicin. Det
samme gælder i forhold til USA, hvor den europ-
æiske venstrefløj stod stærkt, mens demokraten
Bill Clinton var præsident. Og modsat har de
europæiske borgerlige haft fremgang, mens re-
publikanske George W. Bush har været ved mag-
ten i USA.

Morten Kelstrup mener ikke nødvendigvis, at
europæerne grundlæggende er blevet mere
borgerlige det seneste årti, selv om det i dag pri-
mært er borgerlige politikere, der sidder ved
magten. Men han mener, at eksempelvis hold-
ningen til et spørgsmål som privatisering af of-
fentlige virksomheder har ændret sig funda-
mentalt i mange lande. Det er ikke længere en
ideologisk strid, som giver enorm debat, men en
mere konkret afvejning af fordele og ulemper i
den enkelte sag.

Ian Manners, britisk seniorforsker på Dansk
Institut for Internationale Studier, mener også, at
den væsentligste pointe i nutidens europæiske
politik er, hvor lidt politisk forskel der egentlig er
på venstre- og højrefløjspartier i de fleste lande:
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»Det er vanskeligt at forestille sig »ægte« soci-
alistiske eller borgerlige regeringer mere. De af-
gørende stemmer ligger på midten. For de bor-
gerliges vedkommende var Margaret Thatchers
regering i Storbritannien noget af det mest bor-
gerlige, Europa har set i årtier, og det har skræmt
andre fra at gå den vej,« siger Ian Manners.

Efter knap et årtis betænkningstid er det kon-
servative parti i Storbritannien også selv nået til
den erkendelse. Når det klarede sig godt i det se-
neste lokalvalg og ligger flot i meningsmålinger-
ne, skyldes det efter al sandsynlighed, at den
konservative leder David Cameron har rykket
partiet kraftigt ind mod midten. 

Terror kan ændre billedet
Ian Manners har dog i de seneste år set tegn på,
at klassisk venstrefløjspolitik i form af mere re-
gulering af markedskræfterne indimellem er
sluppet op til overfladen:

»Den globale økonomi og udflytningen af ar-
bejdspladser kan måske godt provokere en klas-
sisk venstrefløjspolitik, som vi i et vist omfang
har set det i Frankrig og USA. Men det er allige-
vel næppe realistisk. Det er vanskeligt at skrue ti-
den tilbage, og mange steder har man jo eksem-
pelvis gennemført mange privatiseringer, som
man ikke bare kan omgøre,« siger Ian Manners.

Professor Morten Kelstrup tror sagtens, der
kan komme nye tendenser i europæisk politik,
som flytter fokus fra kampen om midten:

»Lige nu er vi en i bølge, hvor politikken for
alvor føres på midten. Men der kan komme ud-
viklinger, som kan gøre venstre og højre meget
aktuelt igen. Det kan være nye terroranslag, en
økonomisk nedtur, en uventet udvikling i USA
eller noget helt andet og uforudsigeligt.« ■

Af Søren Kudahl, sku@lo.dk

Venstreorienterede
Løsgængere
Borgerlige

1999
2007

I procent

47,3               5,9                46,8

38,2                       60,1

1,7

Kilde Ugebrevet A4 på baggrund af Udenrigsministeriets
hjemmeside og Europa-Parlamentets informationskontor.
Note  Venstreorienterede defineres i 1999 som medlemmer
af den socialdemokratiske gruppe, De Grønne, Den Europæ-
iske Venstrefløjs Fællesgruppe og Europæiske Radikal Allian-
ce. I dag er sidstnævnte gruppe opløst. De borgerlige define-
res i 1999 som Det Europæiske Folkeparti, Det Europæiske
Liberale og Demokratiske Parti, Union for Nationernes Eur-
opa og Uafhængige for Nationernes Europa. I dag er sidst-
nævnte gruppe opløst. Til gengæld er der kommet to nye
grupper: Gruppen for Selvstændighed/Demokrati og Gruppen
for Identitet, Tradition og Suverænitet.

I Det blå parlament 

Europa-Parlamentets flertal vippede til den borgerlige
side ved valget i 1999. Grafikken viser sammensæt-
ningen af parlamentet på en højre-venstre skala
umiddelbart inden valget i juni 1999 og sammen-
sætningen i dag.

»Det reelle politiske skred er ikke så
stort, som det kan se ud. Man kan ro-
ligt sige, at der er kamp på midten i
disse år. Og det nye er måske mest, at
de borgerlige har forstået det.«

MORTEN KELSTRUP, 
professor i international politik.
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KVALITETSREFORM Forleden fremlagde statsministeren sit bud. Og der er
ingen tvivl: Middelklassen vil få sin helt egen kvalitetsreform. Reformudkastet
er skrevet i middelklassens ånd, logik og sprog og henvender sig til bankfunk-
tionæren og ingeniøren med appeller som: Nu vil vi sikre dig præcise kontrak-
ter og varedeklarationer i forhold til serviceydelser. Vi vil give dig klare rettig-
heder i forhold til sygehuse, børnehaver og skoler. Vi vil foretage bruger-
undersøgelser. Og du skal naturligvis også kunne vælge mere frit på alle hylder. 

Dermed ligger regeringens kvalitetsreform fuldstændig i forlængelse af
den debat, der har lagt op til reformen. Og den giver mindelser om den nyligt
overståede debat om Familie- og Arbejdslivskommissionen, der også tog af-
sæt i den stressede middelklassefamilies behov. Middelklassen er blevet om-
drejningspunktet for velfærdsdebatten.

Det er der flere forklaringer på: Det er her, folketingsvalgene afgøres. Det
er her, debattører og politikere kommer fra. Hertil kommer, at politikere i
mange år har forsøgt at puste den indre middelklasseforbruger op. Det gælder
i særdeleshed borgerlige regeringer, der konsekvent har henvendt sig til dan-
skeren, som var han en kunde i butikken. Derfor burde det ikke komme bag
på nogen – og slet ikke regeringen – at tusindvis af forældre i efteråret gik på
gaden for at kræve mere velfærd. Her taler vi også om borgerlige kernevæl-
gere med attachémappen hjemme i entreen, der bare var utilfredse med vare-
sortimentet i velfærdsbutikken. Dér var den igen: Middelklassens behov! 

Men er det nu galt? Er der ikke behov for et markant løft i kvaliteten i børne-
haver over skoler til hospitaler og ældreforsorg? Bestemt. Men når den politiske
projektør rettes ét bestemt sted hen, er der andre, der står ude i mørket. For hvor
er de ressourcesvage, som ikke er i stand til at formulere krav? Som ikke kerer
sig om varedeklarationer, brugerundersøgelser og flere valg på velfærdshylder-
ne? Hvor er børnene og de unge i de sociale reservater? De udstødte? Og den
enlige mor på kontanthjælp og førtidspension? Kort sagt alle dem, der er 100
procent afhængige af den offentlige sektor? Når de ikke omtales i »kvalitetsde-
batten«, er det næppe af ond vilje. Der er bare ikke tænkt på dem. 

Men det kunne være, at man skulle begynde på det. For eksempel kunne
det være oplagt at overveje en særlig offentlig indsats over for de mest res-
sourcesvage, der kan bryde den sociale arv. Og få målrettet velfærdsydelserne
mod danskerne med størst behov og lade de velstillede betale lidt selv. I det
hele taget er det på tide at få en debat om, hvordan velfærdsmodellen kom-
mer tilbage på Robin Hood-sporet. 

Men vil en sådan øvelse ikke netop få middelklassen til at løbe skrigende
bort? Tja, hvis middelklassens opbakning til velfærdsstaten kun er et spørgs-
mål om at kunne trække en SU- eller børnecheck ud til sig selv og sine børn,
står det sløjt til med sammenhængskraften i Danmark. Heldigvis holder den-
ne »bestikkelsesteori« formentlig heller ikke. Undersøgelser viser nemlig, at
middelklassen faktisk gerne vil omfordele og målrette velfærdsydelser mod
de svageste. 

Men hvor er de politikere, der tør sætte dén dagsorden?  ■

Middelklassen vandt … igen
Når kvalitetsreformen lefler for middelklassen, er der andre, der overses.
For hvad med de ressourcesvage, der har brug for andet end varedekla-
rationer, brugerundersøgelser og flere valg på hylderne?

�LEDER I Af Per Michael Jespersen, redaktør, pjs@lo.dk

Hvor er de børn og unge,
der bor i sociale reserva-
ter? De udstødte? Og
den enlige mor på kon-
tanthjælp og førtidspen-
sion? Kort sagt alle dem,
der er 100 procent af-
hængige af den offent-
lige sektor? 

’
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Villy Søvndal
Uddannet lærer

Formand for Socialistisk Folkeparti
55 år

DJØF erobrer dansk politik
SF’s partiformand Villy Søvndal er uddannet lærer og en af de af få tilbageværende
ikke-akademikere i dansk toppolitik, efter at lærerkollegaen Marianne Jelved har
overladt ledelsen af Det Radikale Venstre til en ny ledelse med akademiske uddan-
nelser. SF-formanden råber vagt i gevær: »Djøfiseringen« er farlig for demokratiet.

– Villy Søvndal, stifterne af Ny Alliance og
den nye ledelse i de radikale er DJØF’ere
hele bundtet. Hvad betyder det, at der er ble-
vet meget langt mellem ikke-akademikerne i
toppolitik?

»Det er ikke i sig selv problematisk, at
folk uddanner sig. Det har vi stræbt efter i
årtier. Men det er klart et problem, hvis
sammensætningen i Folketinget bliver for
ensidig. Livet og de socioøkonomiske for-
hold er vidt forskellige for folk med korte
og lange uddannelser, og derfor er det
uhyre vigtigt og et bredt ønske, at Folke-
tinget afspejler hele befolkningens sam-
mensætning.«

Der er snart overtal af politikere med
universitetsgrad i politisk og økonomi. Er po-
litik ved at udvikle sig til en profession, for-
beholdt eksperter?

»Ja, det er der desværre en klar tendens
til. Og det er en meget farlig udvikling,
hvis helt almindelige arbejdere og ansatte
i den offentlige sektor ikke længere føler
sig repræsenteret i det politiske system.«

Unge politikere er generelt højtuddannede.
Er den jævne mand på vej helt ud af tinge?

»Det håber jeg virkelig ikke. Vi skal lade
være med at gøre politik mere komplice-
ret, end det er. Grundlæggende er der tale
om nogle valg, som alle kan forholde sig

til. Uanset uddannelsesbaggrund kan man
have en kvalificeret holdning til de væ-
sentligste politiske spørgsmål: Lighed, skal
vi have en stor offentlig sektor eller pri-
vatisere, skal Danmark i udenrigspolitik-
ken følge EU eller USA, vil vi have et de-
batterende demokrati eller lade spindok-
torer dreje verden efter deres forgodtbe-
findende, og hvordan forholder vi os til
klimatruslen. Politiske emner, som LO-ar-
bejderen har en lige så relevant holdning
til som akademikeren.«

Hvad kan man mere konkret gøre for at
dæmme op for djøfiseringen?

»Det er klart noget, partierne skal arbej-
de med. Vi skal gøre det attraktivt for al-
mindelige mennesker uden særlige for-
udsætninger at deltage i det politiske liv.
Vi skal kommunikere og diskutere i et
sprog, der er til at forstå, og tilrettelægge
vælgermøder og opstilling af politiske
kandidater, så man ikke behøver at have
læse alenlange notater for at føle sig i
stand til at deltage.«

Er DJØF’ernes fremstormen udtryk for,
at politik er blevet så kompleks, at det kræ-
ver stort akademisk kørekort?

»Nej, jeg er ikke selv akademiker.«
I er ikke mange skolelærere tilbage i poli-

tik på topniveau. Er det aldrig et problem for
dig personligt at forhandle med folk, der har
lange universitetsuddannelse?

»Nej, det synes jeg ikke. Jeg er ikke viden-
fornægter. Men det er vigtigt at sikre, at det
ikke bliver elitært. Politik skal også være for
helt almindelige lærere og LO-arbejdere.« ■

Af Marie Preisler

Om DJØF

Forkortelse for Danmarks Jurist- og Økonom-

forbund, der tæller cirka 50.000 samfundsvi-

denskabelige og erhvervsøkonomiske stude-

rende og kandidater. 

Udtrykket »djøfisering« anvendes bredt om

det fænomen, at der bliver flere højtuddannede.
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