
"Red velfærdsstaten" - men ikke meget om hvordan! 

 

I 1946 skrev Erik Ib Schmidt "Fra kapitalistisk til socialistisk økonomi". Dengang mente han bl.a. 2 

ting: at " 1) Grundfaktoren i den privatkapitalistiske prisdannelse er kampen for at opnå profit for 

den enkelte driftherre, eller pænere udtrykt: muligheden for at gennemføre en rentabel forretning. .. 

2) afvigelser herfra gøres i visse offentligt drevne virksomheder, der i øjeblikket indtager en speciel 

stilling som fremmedelementer midt i det private erhvervsliv .. på områder, hvor det socialt set har 

været tvingende nødvendigt at erstatte profithensynet med sociale hensyn". 

 

Siden 1946 er nr. 2 ændret, så en del offentlige virksomheder er blevet "privatiseret", og de "sociale 

hensyn" sat væk til fordel for Post Danmarks indtjening. 

 

Erik Ib Schmidts bog er en meget ujævnt skrevet. 

 

For det gode skal fremhæves en del af kapitel 2 "Sådan blev den til" (altså velfærdsstaten), hvori 

EIS afliver myten om "velfærdsstaten som et socialdemokratisk efterkrigsprojekt": folkepensionen 

blev nærmest til imod Socialdemokratiets ønsker (selvom de endte med at stemme for), og hvori 

han påpeger, at i socialdemokratisk økonomisk tankegang var økonomisk vækst nærmest sat lig 

med velstand og velstand nærmest sat lig med velfærd. Desværre omtaler EIS ikke arbejdsmarkeds- 

og socialreformerne i slutningen af 1960'erne og 1970'erne. Det ville have været interessant at få 

"Perspektivplan"-bagmandens belysning af, hvorvidt nogle af reformernes bagmænd havde en 

sammenhængende samfundsopfattelse, der lå til grund for reformerne. Ej heller omtaler han beslut-

ningerne bag væksten i så vigtige velfærdsstatsordninger som daginstitutioner og hjemmepleje.  

 

For det gode skal også fremhæves kapitel 3 "Nogle grundlæggende velfærdsprincipper". Heri fore-

tager EIS en rangordning mellem velfærdspolitiske tiltag: 1) det er bedre at forebygge end efterføl-

gende at reparere eller helbrede, 2) Det er bedre at helbrede end at yde omsorg eller forsorg, 3) Hvis 

det ikke lykkes at forebygge eller helbrede, er det bedre at assistere med omsorg end med forsorg, 

og endelig 4) hvis det hverken lykkes at forebygge eller helbrede, og hvor omsorg ikke er tilstræk-

keligt, er det nødvendigt at andre f.ex. familien eller velfærdsstaten, forsørger de ramte. I forlæn-

gelse af denne rangordning argumenterer EIS for statslig indsats "øverst" i rangordenen.  

 

Men efter den klare og overskuelige opstilling henfalder EIS til lidt almindelig jammer over "for-

sørger-staten", hvor han med næsten Fogh Rasmussensk simpelhed forklarer "forsørgerstatens" op-

ståen med, at politikerne mener "det er langt det letteste at stikke folk nogle penge.." (snarere end 

komme med en forebyggende indsats). Få ansøgere til førtidspension oplever, at man "bare stikker 

dem nogle penge .." 

 

EIS gør i kap. 5 kort rede for nogle af samfundets ulighedsskabende mekanismer: både dem på ar-

bejdsmarkedet og dem, der fordeler formuer og kapitalgevinster. Klart, og utilstrækkeligt. Et citat: 

"Markedsmekanismen bygger på .. at ens indsats betales med samme løn eller indkomst. ..(og) at 

betaling for uens indsats gradueres efter, hvordan markedet til enhver tid vurderer pengeværdien af 

de konkrete forskelle i arbejdstid, -tempo, -kvalitet osv.." Mindst lige så vigtigt er det vel, hvad an-

dre er villige til at arbejde for. f.ex. aktiveringspersoner eller irere eller estere. 

 

Med nogen spænding kaster man sig over kapitel 6 om "Overførsler fra aktive til passive" (som 

også handler om overførsler fra aktive til aktive!). Men skuffes. Kapitlet beskriver ordninger. Men 



problemformuleringerne er uklare, og der er ingen konsistente reformtanker. EIS synes at mene, at 

et "lavere skattetryk" kan øge "foretagsomheden". 

 

Kapitlet "gratisydelser, privatisering og brugerbetaling" graver heller ikke dybt. Og når EIS hævder, 

at "Når folk kan få noget gratis, virker det stærkt stimulerende på efterspørgslen", er det bare for 

fladt. Monstro EIS ville kræve hæmningsløst ind af tandrodbehandlinger eller kosmetiske ansigts-

løftninger, hvis de ikke skulle brugerbetales? Mon småbørnsfamilier i Århus ville kræve mange 

flere vuggestuepladser, hvis de ikke skulle betale 2773 kr. pr. måned? Måske nogen. Men det er så 

langt fra det eneste eller det væsentligste efterspørgselsmotiv. 

 

"Der er arbejde til alle" er overskriften på kapitel 9. EIS giver i kapitlet ikke nogen overbevisende 

forklaring på, hvordan.  

 

Tilsyneladende skal den væsentligste del af svaret findes i 10. og sidste kapitel om det politiske 

styringssystem. Og her er det enkleste middel, EIS anviser, at hæve spærregrænsen, så der bliver 

færre partier! Derudover har han nogen lidet dybtborende overvejelser om ministeriernes organi-

sering og ministrenes vilkår som ledere. 

 

Han nævner intet om EU's monetaristiske og arbejdsløshed sikrende politik, som jo dog for tiden er 

en overordnet betingelse for danske regeringers økonomiske politik. 

 

Egentlig giver EIS i bogen ikke ret meget bud på, hvad i Velfærdsstaten der skal reddes, eller hvor-

dan. Der er for mange almindeligheder og for lidt sammenhæng. Når han om dagpenge- og bi-

standssystemerne (men ikke pensionssystemerne?) foreslår omlægning, så "det kan betale sig at 

arbejde frem for at leve på overførselsindkomst" (s. 105), er det til ulidelighed set og hørt før. Han 

skriver intet om tempo-opskruning og nedslidning af mennesker på offentlige og private arbejds-

pladser som de seneste 20 års dominerende arbejdsklimafaktor. Han skriver intet om, hvordan of-

fentlige og private arbejdsgivere sorterer arbejdskraft i effektivitetens navn. Og dermed frasorterer 

nogle af arbejdskraftens bærere, menneskene. Han har tidligere skrevet en spændende bog med tit-

len "Behøver vi at nå det hele?". Den del af svaret, som må søges i de private og offentlige arbejds-

giveres stræben efter "effektivitet" og overskud (Post Danmark, Tele Danmark), kan såmænd for-

klares med hans egne ord fra 1946. Dem savner vi i 1997. 
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