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Kan du forhandle
Så kan du få

Men kan du ikke…
De der kan forhandle kan få. Anderledes er det med, de der ikke kan forhandle. 
De må ofte gå med uforrettet sag. Reelt betyder det, at de der er stærke, fysisk og 
psykisk, og har indsigt og menneskeligt overskud, kan få del i velfærden, mens de 
der virkelig har brug for hjælp har langt sværere ved at få hjælp.
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Katrin Hjort holder
oplæg om Farvelfærdsstaten
på årsmødet for Ligeværds

skoler og uddannelsessteder
i Vingstedcenteret den

6. og 7. november

------------------------------

------------------------------

Professor Katrin Hjort, Institut for Kulturvi-

denskaber ved Syddansk Universitet, har 

fået antaget sin doktordisputats ”Farvel-

færdsstaten”. Hun tegner et billede af et 

velfærdssystem, hvor de der kan forhand-

le har størst chance for at få del i velfærds-

ydelserne, og hvor kommuner i meget høj 

grad definerer det konkrete indhold i vo-

res velfærdssystem. ”Farvelfærdsstaten” 

bekræfter på mange måder de oplevede 

erfaringer, som unge med særlige behov, 

og deres forældre, har fra deres kontakt 

med kommunerne. De skal argumentere 

og slås for hver en krumme.

Titlen ”Farvelfærdsstaten” antyder i 

den grad, at vores kendte system er ved at 

skride i en anden retning – konkurrencesta-

ten - end den vi har kendt og været stolte 

af. Økonomien er presset, og der foregår 

en stadigt skarpere prioritering. Hvordan 

skal vi prioritere den enkelte gruppe og det 

enkelte individ?

I den bedste verden ville der ikke være 

brug for Ligeværds bisiddere, men dagens 

velfærdssystem er ikke den bedste af ver-

dener. Den enkelte borgers evne til at for-

handle er blevet afgørende. Populært sagt: 

Den der er god til at snakke for sin "syge 

moster" har større chancer, end den der ik-

ke kan. Den gruppe, der kan forhandle, 

kan få en større andel af velfærdsydelser.

Det at kunne forhandle kræver indsigt i 

rettigheder og personlig styrke og over-

skud. Konsekvensen er, at en ung med lavt 

selvværd, og måske svage læsefærdighe-

der, er meget vanskeligt stillet. Det tyder 

på, at des mere frisk du er på alle planer, 

des flere velfærdsydelser får du, fordi du er 

handlekraftig fysisk og psykisk. Omvendt 

betyder det, at mennesker, der har det 

største behov og mest brug for hjælp, ikke 

altid kan få den hjælp, de har brug for.

Velfærden bliver i høj grad defineret 

konkret i kommuner, på den enkelte insti-

tutioner og hos den enkelte ansatte i kom-

munerne: Hvilke gruppe skal vi prioritere? 

Hvem skal have opmærksomhed? 

Vi mangler en samfundsdiskussion om, 

hvad vi vil med velfærden. Det er for stort 

og vigtigt et spørgsmål til at overlade til til-

fældigheder eller til enkelte kommunernes 

eller menneskers prioriteringer og beslut-

ninger. Katrin Hjort peger på, at der ikke er 

særlig stor indsigt i de forskellige sektorer i 

velfærdssystemet. Det kommer kun kort-

varigt, når der er en mediesag, men det vil 

være synd, hvis vi vågner en dag og opda-

ger, at de velfærdsgoder, vi prioriterer og 

er glade for, er væk.

Denne artikel er bygget på samtaler på 

Danskernes Akademi på DR. Katrin Hjort 

siger blandt andet:

- En af de ansvarlige for velfærden min 

gamle hjemby Aarhus har udtalt ”at det 

gjaldt faktisk om at holde borgeren væk 

fra det offentlige system”. Det er en 

besynderlig grundtanke, at det of-

fentlige system, der er til for at 

hjælpe, nu er ændret til at 

holde borgerne væk. 

Det er positivt at hjæl-

pe mennesker til at 

kunne hjælpe sig selv, 

men hvad nu hvis de 

ikke kan?

- Nogle gange kan det 

næsten lyde som om, der 

sidder en masse kriminelle 

personager. Unge studeren-

de der spekulerer i velfærds-

systemet. Der er skabt et sær-

ligt og negativt billede af 

klienten. Billedet kommer 

af utryghed og uviden-

hed. Det er ikke, som jeg 

troede, der må være no-

gen der nasser.

Danmark er ved at bli-

ve opdelt i et A og et B-

hold. Teoretisk kan vi alt, 

men der sker en polarise-

ring mellem det Katrin 

Hjort kalder Excellenceste-

der, hvor det ypperste ydes, 

og en række institutioner, 

hvor det mildt sagt er dis-

count. Hun bruger dette ek-

sempel: Der er en enorm 

modsætning mellem ydelsen 

på Rigshospitalets hjerteafde-

ling og på sygehuse, hvor vi har ældre 

mennesker liggende på gangen og udskri-

ver dem, før der er sikkerhed i hjemmet og 

de kan klare sig selv. Det vil reelt sige, at 

når vi snakker velfærd kan du enten have 

dårligt problem eller et godt problem.

Du finder samtalerne med Katrin Hjort 

på denne webadresse:

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+ 

akademi/Akademiet_paa_P1/velfaerdssta-

ten-katrin-hjort.htm

Hendes doktordisputats kan købes ved 

henvendelse til Syddansk Universitet. 


