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ØKONOMI

Arla er ikke ene om at lide tab som følge af Muhammedkrisen. De mindre mejerier kan heller ikke komme af
med deres smør og ost. Det skyldes bl.a., at de leverer
produkter gennem Arlas salgssystem. For eksempel har
det uafhængige private mejeriselskab Nordex i Nordjylland fyret 15 ud af 200 medarbejdere. (Ritzau)
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LO: Det
bliver et
hedt forår
Alle er enige om, at der skal justeres, men
velfærdsforhandlingerne kan blive et opgør
om ’det skæve Danmark’, siger LO’s
næstformand Tine Aurvig-Huggenberger.

Interview
Af Stig Andersen
Det bliver et varmt forår, forudser LO’s næstformand, Tine Aurvig-Huggenberger. Og
de
velfærdsforhandlinger,
som politikerne på Christiansborg nu skal i gang med,
bliver vanskeligere, end det
umiddelbart ser ud til. Ikke
mindst fordi alle de gamle
linjer, vi kender i den politiske verden, er i opbrud i
øjeblikket.
Det bliver vanskeligere, end
det ser ud til. Hvordan ser det
ud?
»Vi har alle ventet på velfærdsoplægget og regeringens udspil. Og der tegner sig
et billede af en eller anden
form for konsensus. Alle er jo
enige om, at der skal justeres
på knapperne. Men det politiske billede på Christiansborg er ekstremt slået itu.
Konstellationerne går på
kryds og tværs. Det kan give
statsministeren nogle manøvremuligheder, men det
kan også gøre det meget vanskeligt at skabe resultater«.

Grundbitterhed
Hvad er det, du ser?
»Jeg ser blandt andet Socialdemokraternes meget visionære udspil i denne uge.
Og jeg ser det krydsfelt, der
er mellem de konservative og
Dansk Folkeparti, som jeg
tror kan gøre det vanskeligt
at skabe et bredt og holdbart
forlig i velfærdsforhandlingerne«.
Når du siger krydsfelt, mener du så konfliktfelt?
»Ja. Og tonen mellem de to
partier er jo blevet væsentligt skærpet. Der er basis for
en god portion grundbitterhed mellem konservative og
Dansk Folkeparti«.

Men i det hede forår, du
forudser, hvor står LO så?
»Vi står jo sådan set som
dem, der er ophavsmænd til
ønsket om velfærdskommissionen. Og det har været ud
fra devisen om, at hvis man
skal bevare og udvikle velfærdssamfundet, så er man
også nødt til at justere på det
og kigge det efter i sømmene.
Om det virker, som det skal.
Og der er for LO en række
felter, hvor der ligger nogle
voldsomme
udfordringer.
Det gælder ikke mindst udviklingen i befolkningssammensætningen. Men også inden for uddannelsesområdet
og inden for den sociale marginalisering«.

Det skæve Danmark
Den sociale marginalisering?
»Ja, det er skræmmende
at se på et samfund som det
danske, hvor vi bliver rigere
og rigere alle sammen, men
hvor der samtidig er en gruppe mennesker, som ikke er
med på arbejds- og boligvognen, og som derfor bliver
skubbet længere og længere
væk fra de muligheder, som
samfundet har. De mennesker føler og oplever afstanden som større og større«.
Du taler om, at vi har fået et
skævt Danmark?
»Ja«.
Hvor skævt – hvad snakker
vi om?
»Som udgangspunkt snakker vi om de ca. 900.000
mennesker på overførselsindkomster. Men det er jo et
totalt sløret tal, for der er
både efterlønnere og førtidspensionister. Men der er også gruppen af kontantlønsmodtagere og folk på langvarige sygedagpenge. Der er
ingen tvivl om, at for de mennesker, der opleves det tog,
der hamrer af sted med fede
ture til udlandet, gode bolig-

VED TIL BÅLET? »Når man vil skære ned på dagpengene over for de ledige og over for kontanthjælpsmodtagerne, og når man indfører starthjælp for nogle af de allersvageste, nemlig flygtningene, så gør man det
ud fra en økonomisk tankegang, der siger, at hvis vi slår folk hårdt nok, så går de sikkert derhen, hvor vi gerne vil have, at de går hen«, siger LO’s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger, som her er i gang med
forårets havearbejde. Hun forudser et drabeligt slagsmål om velfærdsreformer og frygter, at mellem 100.000 og 200.000 mennesker bliver hægtet af. – Foto: Jan Grarup
er, nye biler og fladskærme,
som en skævhed. De ting er
jo ikke en del af deres hverdag«.
Hvor stor er den tabergruppe?
»Jeg synes måske, det er
råt at kalde det en tabergruppe. Der er mange af de
mennesker, som sådan set
har ressourcer. Men jeg tror,
det drejer sig om mellem
100.000 og 200.000 mennesker, som bliver hægtet af«.
Vi har jo lige set en opgørelse, der siger, at der er 80.000
ledige job i Danmark i øjeblik-
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ket. Og at arbejdsløshedstallet
er det laveste i årtier. Man
kan vel godt sige, at regeringen har gjort det meget godt?
»Jamen, der er da ingen
tvivl om, at Danmark har
højkonjunktur.
Men
de
100.000-200.000, der hægtes
af, er udtryk for en forkert
politik. Det er mere og mere
tydeligt, at en forudsætning
for, at man hænger på, er, at
man kvalificerer sig. Og det
er for mange mennesker en
tåget diskussion, fordi de siger: Ja, det er godt med dig,
men hvad er det, jeg skal
kvalificere mig til. Hvad er
det for et job, der står til mig
rundt om hjørnet, hvis jeg
gør sådan eller sådan«.
Er det ond vilje hos politikerne, der gør, at så mange
hægtes af?
»De mennesker, som er på
arbejdsmarkedet og som løbende opkvalificerer sig, de
hænger jo på. Men det er
åbenlyst, at regeringens beskæftigelsespolitik
fejler
markant, når man f.eks. foreslår at halvere dagpengene
for de 25-29-årige. Det er rystende tåbeligt, når man på
intet tidspunkt har kunnet
tage regeringen i at opfylde
rettighederne for den gruppe
ved at give dem uddannelsestilbud og den aktivering, som
de har krav på«.
Tror du, regeringen er enig
i det?
»Nej, selvfølgelig er den ikke det. Men de tørre tal viser
jo, at det er sådan, det er. At
der skal uddannelse, kurser
og løbende opkvalificering
til. Men mange af de med-

lemmer, jeg repræsenterer,
finder det ikke bare tåget,
hvad det er, de skal kvalificere sig til. Der er også mange, der har problemer med
uddannelsessystemet, fordi
de har læse- og staveproblemer. Og har man først siddet
på en skolebænk og oplevet
de nederlag, så synes man
ikke, det er noget, man kaster sig over«.

»LO har jo peget
på, at efterlønnen
skal være en
rettighed. Når
vore medlemmer
har slidt og slæbt
på arbejdsmarkedet i 40 år,
så skal de altså
ikke stå på
socialkontoret og
tigge om at få lov
til at gå på
efterløn«

Rasmussen eller Claus Hjort
Frederiksen, så ønsker de sig
også sådan et samfund?
»Selvfølgelig vil de sige
det. Men man må jo bedømme dem på handlingerne.
Når man vil skære ned på
dagpengene over for de ledige og over for kontanthjælpsmodtagerne, og når man indfører starthjælp for nogle af
de allersvageste, nemlig
flygtningene, så gør man det
ud fra en økonomisk tankegang, der siger, at hvis vi slår
folk hårdt nok, så går de sikkert derhen, hvor vi gerne vil
have, at de går hen. Det er jo
mærkværdigt, at man siger,
at man skal løse fremtidens
problemer, men at man bruger sådan nogle fortidige instrumenter ... lidt a la ridefogeden«.
Men det er altså i en borgerlig regerings tid, vi ser det
laveste arbejdsløshedstal og
80.000 ledige job?
»Men netop når det går så
godt, har vi jo en særlig forpligtelse til at tage hånd om
dem, det ikke går så godt
for«.

Mange hægtes af
Den skævhed, du taler om,
hvad er det for holdninger,
der gør den til et stort problem?
»Det er, hvis vi bliver ligegyldige over for hinanden.
Sådan et samfund ønsker jeg
mig ikke. Jeg ønsker mig et
samfund, hvor man helt bogstaveligt er solidarisk med
hinanden«.
Jeg er sikker på, at hvis
man spørger Anders Fogh

Og så er vi tilbage ved de
100.000-200.000, der hægtes
af?
»Ja, for det er en bærende
værdi, men også en del af
den dynamiske kraft i det
her samfund, at det rent faktisk hænger sammen. At vi
ikke skal bruge massevis af
ressourcer til at hegne boligområder ind, som vi ser det i
forstæderne i Frankrig, fordi
de sociale spændinger bliver

så store, at man ikke kan
leve sammen«.

»Det er skræmmende at se på et
samfund som det
danske, hvor vi
bliver rigere og
rigere alle
sammen, men
hvor der samtidig
er en gruppe
mennesker, som
ikke er med på
arbejds- og
boligvognen,
og som derfor
bliver skubbet
længere og længere væk fra de
muligheder, som
samfundet har«
Tror du helt råt, at Fogh Rasmussen og Hjort Frederiksen
siger: Skidt med de der
200.000?
»Jeg tror ikke, de er født
onde. Jeg tror mere, det
handler om en holdning, der
siger, at hvis ikke de, der er
ved at blive hægtet af, gør,
som vi siger, så er de også
selv ude om det«.
Det aktuelle velfærdsudspil, det udhuler efterlønnen
og pensionsalderen sættes op?
»LO har jo peget på, at efterlønnen skal være en rettighed. Når vore medlemmer

har slidt og slæbt på arbejdsmarkedet i 40 år, så skal de
altså ikke stå på socialkontoret og tigge om at få lov til
at gå på efterløn. Men vi har
samtidig sagt, at når vi alle
sammen bliver ældre og ældre, så kan det ikke nytte
noget, at vi ikke kan skubbe
grænsen. Og med pensionsalderen er det sådan set vores eget forslag, at den skal
vi løbende forholde os til«.
Så en stor del af regeringens velfærdsudspil kan LO
godt skrive under på?
»Der er elementer, som vi
synes er fornuftige«.
Hvor kommer så det varme
forår ind?
»Jeg tror, det bliver svært
at skabe en løsning om efterlønnen. Hvor langt den skal
udskydes. Man skal også
tænke på, at mine medlemmer, de lever 4-5 år kortere
end de højere uddannede. Og
så tror jeg også, at halveringen af dagpengene til de 2529-årige bliver et stort problem«.
»Noget af det, der gør det
danske
arbejdsmarked
unikt, er fleksibiliteten, hvor
folk jo helt af sig selv skifter
job og flytter sig. Men fleksibiliteten fungerer altså ikke,
hvis trygheden forsvinder.
Vi har skabt et system, hvor
folk tør flytte sig, fordi de
ved, at hvis ikke det går, så
ryger de ikke helt på røven.
Det er den tryghed, det drejer sig om. Det er der, kampen kommer til at stå«.
erhverv@pol.dk

Nation 24/7
Danskerne arbejder som gale. Døgnet rundt. Hele ugen. På jobbet, derhjemme, i mobilen og på
computeren. Danmark er blevet en nation af glade arbejdsnarkomaner, der har svært ved at skelne
mellem arbejde og privatliv. Arbejdspsykologer og stress-coaches er kommet på overarbejde.

I påskedagene sætter Politiken fokus på en nation i stress
– læs tirsdag om danskernes ønskeliste til politikerne

