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§aggrumdcn for behovet f,or kritik

Det er afgørende,at socialpolitikkens aktuelle udformning og udvikling

ikke betragte, ,orn nog"t'selvfølgeligt eller noget indiskutabelt' men

røbende diskuteres. ,ii", der flårelrunde tir. For det første ændrer

samfundet ,ig, ."nn"'k"' -nd'"' sig' og ikke mindst de sociale pro-

blemer ændr"r. ,ig. o"in'avenaiggøt afuikling eller ændring af traditio-

nelle tiltag og udviHinf 'f "V"' 
iilaet.andet betyder hver ændring af

socialpolitikk"n og huå-nytiit"g ændringer' der potentielt kan hjælpe'

støtte eller rehabilitere borgere, der for en periode eller mere perma-

nent befinder sig I en 'otilt 
udsat position' Men tiltagene kan også

forværre deres situatio n-' g""dem flttige' diskriminere eller stigmati-

sere dem' I den situationir det vigtigt' at disse borgere ettellr:11er

af borgere, der bliver ramt af probLmer' enten selv eller gennem inte-

resseorganisationer, d;; ;;åt"nterer. de ramte' forsøger at påvirke

lovgivningen. f,gfor."ning"rne er stærke organisationer','der kæmper

t"ri"iråoelseftil'yg"ill"' nedslidte fagforeningsmedlemmer' men

der er også socialt ,d*tt" borgere' som er for ressourcesvage til selv

al gøreopmærksom fa a"'"t.[r.oblemer og forsvare deres interesser'

De har heller ikke stærke medlemsorganisationer' der varetager deres

interesser. Disse gruppers interessevaretagelse er derfor afh'ængig af'

at der er unor" p""ål!i g"pp"t beuægei-ser eller organisationer' der

er solidariske ,"a aå*,' 
"gø' 

opmæ'ksom på deres behov og kæmper

for tiltag, der kan bedre deres situation'

Stænke interesse-

organisationers

solidaritet med

andre gruPPer

Baggrunden for velfærdsstatens
og s-ocialPolitikkens udvikling

Man kan anlægge to syn påvelfærdsstatens udvikling' Man kan enten

u"t'ugi" å;;ffi 
'otlurporiti'rte 

udvikling' og dernæst udviklingen af

velfærdssamfundet, ,o, ,aift for statslige tiltag' der er nødvendig-

gort- ai-ramrundsudviklingån1 o", er en iunktionalistisk analyse, der

To syn på u"d";;Å;'' 'iat to"t"Itig" ordningerbliver iværksat for at undgå

velfærdsstatens problemei der true-y,t"*E* stabilitlt' Et andet synspunkt er' at det

udvikling er aklører,klasser, eller andre interessegrupper, der gennem forskel-



lige former for pression fremtvinger ordninger, der tjener deres fælles

interesser og kan sikre dem sikkerhed ogtryghed. Det var dog ikke bare

opfoldelsen af snævre egeninteresser, der var knyttet til arbejdernes

aktuelle job- og familiesituation, men også periodevis en oplevelse af

samhørighed med andre underpriviligerede, der førte til solidaritet og

en forpligtelse om at tage sig af dem uden for fagbevægelsen, der af

forskellige grunde har det endnu værre.

Der er sjældent enkle forklaringer på samfundsmæssige fænomener,

og der er derfor inden for socialvidenskaben brug for både en funhio-

nalistisk forklaring og en aktørforklaring på udviklingen af den social-

politik, der sigter mod at løse både gamle og nyopståede sociale pro-

blemer. De skandinaviske velfærdssamfund er formet af en udvikling,

som bedst kan forstås som forårsaget af både samfundets tendens til at

opretholde en ligevægt, men i lige såhøj grad af en tendens til at blive

formet af bevægelser, der kæmper for at få fælles interesser imødekom-

met, som det er sket med fagbevægelsens og arbejderpartiers krav om

tryghed gennem sikring af forsørgelse, når arbejdere blev gamle, syge

eller arbejdsløse. Enkeltpersoner, sociale bevægelser og humanitære

organisationer har tillige gjort opmærksom på sårbare grupper, som ikke

selv har haft ressourcer til at danne interessebaserede fællesskaber, og

har med udgangspunl« i social indignation kritiseret manglende rettig-

heder og omsorg for disse grupper. Kritikken har ofte ført til, at udsatte

grupper er blevet omfattet af solidaritet, der har ført til ordninger, der

også inkluderede de aller svageste.

Tre forsketlige typer kritik
Overordnet kan kritikken af velfærdsstaten og særlig socialpolitikken

opdeles, alt efter hvad der er udgangspunldet eller grundlaget for kri-

tikken. Der kan skelnes mellem tre typer, der dog ofte alle indgår, men

med forskelligvægt, når individer, grupper eller organisationer kritiserer

den førte socialpolitik. De tre former er:

1 . ldeologisk, religiøs eller værdibaseret kritik, der retter sig mod social-

politikkens manglende hensyntagen til bestemte værdier eller men-

neskesyn. Det kan fxvære lovgivningens manglende hensyntagen til

men neskerettigheder eller retssikkerhed, uti lstrækkelig omsorg for

svage grupper, umyndiggørelse af klienter, diskrimination af mino-

ritetsgrupper.

2. lnteressebaseret kritik, der retter sig mod politik' der imødekommer

en bestemt gruppes eller klasses interesser med hensyn til at opnå

økonomisk og social tryghed. Det kan fx være arbejderklassens krav

om forsørgelse i sygdoms- og barselsperioder, eller fagforeningers

Tre typer: Værdi-,

interesse- og
videns-/forsknings-
baseret kritik



SocialPolitiske
spørgsrnål

orndefineret
til arbejds-

markedspolitiske

Forestillingen orn

'nødvendighedens
politik'

påpegning af nedslidningsproblemer og manglende anerkendelse af

tda* sÅ arbejdsskader, der berettiger til erstatning'

3. Undersøgelses- eller forskningsbaseret kritik' der ud fra undersøgel-

sesresultaterogteorirettersigmodsocialpolitikkensorganisering

"g 
J* professlonelle og frivill'rge sociale arbejde' der udføres' Det

kan fx være forskeres på'isning af oversete sociale problemer eller

manglende effekt af bestemte foranstaltninger' påvisningen af nye

befrådlingsmetoders højere succesrate' påvisning af den mang-

lende interne kritik af arbejdsmetoder inden for kommunen' eller

påpegning af myter eller andre typer fe.ilopfattelser blandt profes-

sionelle.

Trusler mod kritikken

Alletreformerforkritikvigtigeforsocialpolitikkensudvikling.Debidra-
ger nemlig til at holde oe,.,"rJ.lrtpolitiske diskussion levende. lmidlertid

s"ke, de, på nogle væsentlige områder en form demontering af kritikken

af socialpolitikten, som 
"i 

f"tlg for de dårligst stillede' for sammen-

hængskiaften i samfundet og for den globale udvikling'

For det førsle er socialpolitiske spørgsmål blevet omdefineret til

arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål' Denne omdefinering er blevet

undårstøttet af , atforsørgelseipolitikken er flyttet fra Socialmini_steriet

til Beskæftigelsesministefet' Det betyder' at det er hensynet til at få

arbeldsmarfedet til at fungere optimalt ift. arbejdsstyrkens fleksibilitet

ogrittigt","atilatsøgedå-rligtlønnetogusikkertarbejde'Socialpoli-
tiske mål om at forhindre m"ennesker i åt blive fattige overtrumfes af

mantraet »Det skal kunne betale sig at arbejden' der fremføres i enhver

sammenhæn g, når forsørgelsesydelsernes niveau diskuteres' som om

det var 
"n 

,Jrfrlg"ligheJ, at aile kan arbejde og finde ansættelse på

et marked med fri kÅkurrence' Diskussionen er kommet til at dreie

,,g o, hvis skyld det er, når mennesker ikke har arbejde i stedet for

ut-dr.j. sig om at sikre mennesker tryghed' når de ikke kan forsørge

sig selv.

For det andet er nogle formerfor politik' og deriblandt mest udpræget

socialpolitik, blevet ofertrumfet af forestillingen 66 'den nødvendige

politik«, der knytter sig til tanken om at Danmark' for at kunne klare sig i

den internationale korikurrence, bliver nødttil at afuikle nogle formerfor

socialpolitik og erstatte dem med en arbejdsmarkeds- og vækst-politik'

der skal stimuleres gennem konkurrence på alle planer' Det betyder' at

der ogsåtilst ,æbesitørreeffektivitet inden for det sociale arbejde, og at

serviåforringelser og forringelser i det sociale arbejde fremhæves som

et nødvendift ø;ebllfkeligt Inde for på sigt at have råd til netop disse

former for service og socialt arbejde'
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For det tredje er der på det socialpolitiske område med begrebet
oden sociale investeringsstat« introduceret et nyt »velfærdsparadigmen,

som trods navnet udgør en trussel mod kritikken, diskussionen og ud-
viklingen af socialpolitikken. Dette kan lyde paradoksalt, fordi det kan

forekomme indlysende, at sociale investeringer udgør en klog form for
form for socialpolitik, hvor ,lappsløsningern afvises. Kloge investerin-
ger i forebyggende tiltag fremmes, hvilket skulle føre til, at mennesker
på længere sigt får det bedre og dermed også bliver selvforsørgende,
og at investeringerne derfor har været rentable. Der kan være en pointe
i at anlægge denne form for tankegang, når man udvikler velfærdssam-
fundet gennem daginstitutions-, skole- og uddannelsespolitik samt når

man udvikler arbejdsmarkedsuddannelser. Men de socialpolitiske ind-
satser burde først ogfremmest udgøre et værn mod følgerne af at nogle
mennesker umuligt kan forsørge sig selv, hvis de skal finde job på et
arbejdsmarked præget af hård konkurrence. Socialpolitikkens kerneop-
gave burde være at sikre, at udkonkurrerede borgere bliver forsørget
på et niveau, så de kan få et værdigt liv. Kernen i denne socialpolitik kan

aldrig blive en investering. Socialpolitikken skal rette sig mod netop den
gruppe, som det ikke kan betale sig at investere i. Hvis det kunne betale
sig at investere i dem, kunne vijo bare overlade det til markedet. Det er
derfor en afsporing af diskussionen om socialpolitik, når ideerne om den
sociale investeringsstat gØres til et ideal for socialpolitikkens udvikling.
Denne investeringstankegang er særlig farlig, fordi den på en måde

har grobund i os alle sammen. Vi vil alle sammen gerne se håndgribe-
lige resultater af vores arbejde, og det gælder selvfølgelig også for de
professionelle inden for socialt arbejde, som kan blive fristet til at gøre
arbejdets succes op i, om de har sikret, at en borger bliver selvforsør-
gende, eller at kommunen ikke behøver at bruge så mange penge på

forsørgelse eller behandlingaf et individ, en familie eller en gruppe. Det
erfint, når noget sådan lykkes, men det er ikke socialpolitikkens kerne-
opgave. Socialpolitikkens kerneopgave er at sikre menneskers velfærd
og livskvalitet, når dette netop er umuligt gennem selvforsørgelse.

For det fjerde mangler der diskussionsfora for kritik, diskussion og
udvikling af en socialpolitik, som retter sig mod såvel spørgsmålet om
et anstændigt niveau for forsørgelsesudgifter til de mest udsatte som

spørgsmålet om grØn omstilling og modtagelse af flygtninge. Der er ikke
nogen umiddelbar forbindelse mellem de tre områder, men derimod er
udviklingen på netop disse tre områder nødvendig for, at vi kan bevare
solidariteten med de svageste, samtidig med at vi medtænker, at det
skal ske på en måde, hvor socialpolitikken fremmer bæredygtighed med
hensyn til både det fysiske og det sociale miljø.

Der er god grund til at være bekymret for socialpolitikkens udvikling,
eller snarere tendenser til afvikling, og der er derfor gode grunde til at

inrie<f arinøer

- tillokkende,
rnen probieniatisk

iVlangler fora
fcr kritik, debat
og udvikling
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Arbejder-
bevægelsens

interesser
indsnævres

Forskningens
fokus ændres

Sociale bevægelser
mest loveride

holde øje med - og kritisere - samfundets rnåde at håndtere svage og

udsaite gruppers sociale problemer. Problemet er, at arbejderbevægel-

sens organiseringer på baggrund af fælles vilkår og interesser er blevet

svagere, og udviklingen er gået i retning af, at det kun er medlemmer-

nes egne snævre interesser eller varetagelsen af individuelle ønsker,

der er ifokus hos fagforeningerne, mens solidaritet, der rækker ud mod

mennesker, der er dårligere stillet bliver sjældnere. Noget tilsvarende

gør sig gældende for forskningen, hvor forskernes interesser i forsk-

ningsbevillin ger fører til at forskningens fokus rettes mod afdækningen

af arbejdsmarkedsproblemer og sociale investeri ngers afkast (evidens

for effekt i form af selvforsørgelse og billigere behandling), som er de

to områder, der nyder godt af rigelige statslige bevillinger, mens forsk-

ningen i de mest udsatte menneskers sociale problemer og det sociale

arbejde i forhold til dem forsømmes. Mest lovende for udviklingen af

kritikken er sociale bevægelser, der på baggrund af et bredere engage-

ment i påtrængende lokale og globale spørgsmål stiller kritiske spørgs-

mål til den eksisterende kortsigtede snævre interessebaserede politik

og kræver løsninger, der er solidariske med mennesker lokalt og globalt.

Morten Ejrnæs er lektor ved lnstitut for Sociolagi ag Sacialt Arbeide

på Aalborg lJniversitet. Han forsker bl.a. i sociale problemer herunder

fattigdom tværprofessionelt samarbeide og anvendelsen af begrebet

socia! arv i forskning og sacialt arbeide og har skrevet bøger ag artikler

am de nævnte amråder.


