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Ældrepolitik på afveje

Den tidligere socialminister, forskningsleder, kommissionsformand, økonomisk vismand, professor
m.m.m. Bent Rold Andersen har gjort det igen.
Nys fyldt 70 har han udgivet en bog, som er endnu en intellektuel kraftpræstation. I en tid, hvor
politikeres politikformulering oftest er overfladisk, usammenhængende og populistisk (se f.eks.
nuværende socialminister Karen Jespersens seneste bog), er det en lise for sjælen at se et stort poli-
tikområde behandlet engageret, dybtborende, sammenhængende, og under inddragelse af alle rele-
vante data og problemstillinger. BRA trækker på viden og erfaringer fra nationaløkonomi, social-
psykologi, ældreforskning, administrationsteori, institutionsforskning, og kendskab til kommuner-
nes styring og organisation.  Og så er bogen sprogligt elegant og let læselig.

I denne omtale af "Ældrepolitik på afveje" skal jeg forbigå de fleste af de problemstillinger, som er
behandlet af J. Lange Jacobsen, og koncentrere mig om to aspekter af bogen: pensionsopsparingen
og efterløn/seniorpolitik.

BRA er tilhænger af den skattefinansierede folkepension og modstander af pensionsordninger, base-
ret på skattelettede opsparingsfondsordninger. Den ene bevæggrund for BRA er ønsket om større
lighed i befolkningen, og her er en ensartet folkepension, finansieret via en progressiv beskatning,
den mest lighedsskabende ordning.  Den anden bevæggrund er BRA's ønske om en demokratisk
gennemskuelig styring af samfundsøkonomien, og her er  pensionsfondsordningerne med de store
formuer, styret i diskrete direktionslokaler og forsvaret med grundlovens ejendomsret, problemska-
bende. De danske pensionsfondsordningerne er i den henseende endnu værre end de tyske (Bis-
marckske) socialforsikringer, som jo ikke indebærer fondsdannelse.

BRA gør omhyggeligt rede for de fremtidige styringsproblemer, som pensionsfondsordningerne
stiller politikerne over for. Han skitserer såmænd også de bortforklaringer, som fremtidens politike-
re må levere, som følge af nutidens politikeres beslutninger. Bag BRA's problembeskrivelse ligger
dels en forventning om, at vanskelighederne ved at røre ved pensionsfondsmedlemmers privilegier
vil få politikerne til at skære i den folkepension, som vil være de ringest stilledes forsørgelses-
grundlag, og dermed øge den økonomiske ulighed og mindske solidariteten i samfundet, dels en
frygt for, at problemerne vil blive så store, at uomgængelige politiske indgreb yderligere vil øge
befolkningens mistillid til politikerne. Ikke mindst mistilliden hos de grupper med de mindste pen-
sionsfondstilgodehavender.  For en gammel kommunalpolitiker og nationaløkonom er det patetisk
at se en så tydelig problembeskrivelse og problemfremskrivning – og samtidig opleve den larmende
tavshed med hvilken de bestemmende politikere i regeringspartierne møder advarslen. Måske skyl-
des tavsheden, at de socialdemokratiske og radikale strudse har hovedet så langt nede i ørkensandet,
at de ikke hører profeten, der råber i ørkenen.

I BRA's diskussion af efterløn og seniorpolitik forekommer det mig, at han overser en vigtig pro-
blemstilling. Den historiske beskrivelse af motiverne til efterlønsordningen er – selvfølgelig! – kor-
rekt, ligeledes beskrivelsen af den faktiske udvikling af beskæftigelsesmønstrene omkring efterløn-
nen.  MEN: BRA argumenterer nærmest som om man kunne afskaffe efterlønnen igen, og dermed
mindske "forsørgerbyrden". Her mangler en dimension:  den voldsomme tilslutning til efterlønnen



var i 1979 og er den dag i dag antagelig i høj grad betinget af et stadig mere opskruet arbejdstempo i
den private og især i den offentlige sektor.  Mange 60-årige ville opleve det ganske lidelsesfuldt at
skulle fortsætte i 5-7 år i almindeligt job.  Tilgangen til invalidepension (førtidspension) havde jo
også før efterlønnens indførelse bidraget til sænkelse af den faktiske tilbagetrækningsalder til et
pænt stykke under 67 års folkepensionsalderen.  Den frihed, som efterlønsordningen gav de over 60
årige til at vælge sig fri af et for slidsomt job, uden at skulle gennem en stemplende førtidspensions-
ansøgning, er antagelig den største livskvalitetsforbedring, som den ældre del af befolkningen har
opnået inden for de seneste 25 år. BRA's "løsningsforslag": at hæve efterlønsalderen gradvis til
f.eks. 62 år, kombineret med en bedre adgang til førtidspension på social indikation (s. 237) vil væ-
re netop: at TVINGE. En sådan tvang vil ramme de i forvejen nedslidte og trætte mest. Forslaget
om at lette adgangen til socialt betinget førtidspension vil forudsætte en kvalitativ nyorientering i
kommunernes førtidspensionssagsbehandling.

BRA har en kortfattet diskussion af en "nødvendig job-re-design" fra virksomhedernes side. Hvis
regeringen lod pensionister og efterlønmodtagere have deres indtægt i fred for "200 timers regler"
og andet bureaukrati, så ville de >60 årige antagelig udbyde en del flere arbejdstimer, og oveni
kunne virksomhederne lægge sig lidt mere i selen for at gøre det tiltrækkende for de ældre at arbej-
de nogle timer.  Arbejdet ville da for de ældre være en del af "frihedens rige", ikke "nødvendighed-
ens tvang".

Afslutningskapitlet TILBAGE PÅ SPORET er en tillidserklæring til folket og en erklæring af min-
dre tillid til politikerne.  Kapitlets lille afsnit "Jeg vil være marginalvælger" i dag blevet flammende
aktuelt med BRA's meddelelse om, at han har meldt sig ud af Socialdemokratiet. Begrundelsen er
bl.a. partiets medvirken til at sætte statsligt "management", styring af befolkningen, i stedet for tje-
ner-sind over for befolkningen. BRA anviser en svær vej for politikerne: vil de gøre sig fortjente til
befolkningens tillid, skal de i gang med at nedbygge de fordomme, de selv har skabt hos befolknin-
gen.  Men hvad, hvis politikerne ikke vælger BRA's anviste snævre sti?  Tjah – så forbliver det vel
forståeligt, at mange vælgere anser Pia Kærsgård som lige så (lidt?) troværdig som Nyrup og Lyk-
ketoft.  Måske kan politikernes lyst til at tage de svære diskussioner aflæses i det forhold, at Aktuelt
har mødt Bent Rold Andersens bog med ingen omtale.

"Ældrepolitik på afveje" er som sagt et utroligt væsentlig udgivelse. Den indbyder til enighed og
uenighed, applaus og modsigelse.  Bogen har en god indholdsfortegnelse, som kan blive endnu bed-
re, hvis næste oplag blev udstyret med nummerering af kapitlerne.  Det vil også øge bogens anven-
delighed som opslagsbog til brug i et intens og kvalificeret debat og til brug i undervisningssam-
menhæng, hvilket den fortjener.
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