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”…I Danmark har jeg kun f… Gud og kommunen…”
(Ahmed Abdulsadig på vej til sit nye arbejde)

O.

motivation

...Ahmed sad i en kattepine, da han var på vej til sit nye arbejde i .
Jobkonsulenten havde fundet jobbet til ham og kørte ham af sted til arbejdspladsen for at han kunne møde til tiden.
Jobkonsulenten mente, at det egentligt var et godt jobmatch for en ufaglært
fyr som Ahmed. Han ville gerne arbejde i autobranchen, gerne som chauffør,
måske endda mekaniker – men allerhelst som autoelektriker. Klargøring af
brugte biler var et godt sted at starte... Og så var der lige det, at Ahmed ikke
skulle have mulighed for at brænde konsulentens aftaler af... igen.
Det var revolverpædagogik. Der var ingen vej ud. Ahmed kunne ikke længere
vælge selv. Rammen for hans valg blev entydigt defineret af kommunen.
Ahmed var alene i Danmark. Han var familiesammenført til sin hustru, der var
født og opvokset i Danmark. Hun havde en videregående uddannelse og en
stor herboende kreds af familiemedlemmer. Men han følte sig i klemme i en
svigerfamilie, som han mente, havde svigtet ham.
Han slog ikke til i hjemmet; hustruen hånede ham og familien formulerede
religiøse forskrifter, som han aldrig havde hørt om før eller været underlagt
hjemmefra. Han havde haft lidt sort arbejde nu og da hos slagteren, og det
var blevet til lidt smårapserier – mest tøj for at se ordentlig ud og bringe hustruen en gave i ny og næ. Han havde taget sine domme.
Så Ahmed havde kun ’...fucking Gud og kommunen...’
Han var afhængig af begge, men han var dybt i tvivl om, hvorfra han ville
kunne hente support til at opnå selvstændighed og blive herre i eget hus.
Den morgen på vej til arbejde var han godt i gang med at formulere sig i opposition til det danske samfund med base i religionen og svigerfamiliens strategier. Gud måtte han leve med, når kommunen lukkede kl. 15:00.
Han vidste godt den dag, at han var på vej til at blive ’modborger’.
Dagen efter skred han; ’alle danskere er f... racister, mand...’

I.

hvor svært kan det være?

’Mangfoldigheden på arbejde’ er en undersøgelse af barrierer, metoder og
dilemmaer for aktører i ’integrationsindustrien’ under arbejdet med at sikre
etniske minoriteters integration og varige tilknytning til arbejdsmarkedetii .
Hvordan bidrager vi, de professionelle aktører i integrationsindustrien, til at
sikre den karikerede hovedperson Ahmed et dansk medborgerskab i forhold til
barrierer, som han, integrationsindustrien og virksomheden står overfor?
I Danmark er medborgerens rettigheder knyttet til pligten til at arbejde.
Gamle medborgeres respekt for nye medborgeres civile, politiske og sociale
rettigheder afhænger af, om de nye medborgere yder til fællesskabet.
Første del af undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ handler om de etniske minoriteters inklusion i samfundet ud fra en afdækning af mulighedsbetingelserne for at kunne indfri pligten til at yde til fællesskabet.
Anden del af tager afsæt i integrationsindustriens aktører og diskuterer forskellige barrierer i indsatsen. Der samles eksempler på ’best practice’ og gives
anbefalinger til værktøjer, som kan styrke den virksomhedsrettede indsats for
afklaring, opkvalificering, integration og fastholdelse af etniske minoriteter i
arbejdsstyrken.
Afdækningen af Ahmeds mulighedsbetingelser affødes af et paradoks:
På den ene side står Danmark på linie med størstedelen af det øvrige Europa
over for en markant aldring af befolkningen i årene fremover. Velfærden og
kvindernes introduktion i arbejdsstyrken har givet faldende fødselstal siden
1960’erne. Danmark oplever nu en situation med negativ tilgang til arbejdsstyrken; en udvikling, som vil forstærkes væsentligt efter 2010, hvor efterkrigsårgangene fra 1940’erne træder ud af arbejdsstyrken. Skattegrundlaget
vil smuldre og forsørgerbyrden stige markant for de tilbageværende erhvervsaktive.
På den anden side står mange indvandrere og efterkommere iii fortsat uden for
arbejdsmarkedet på overførselsindkomster og er til belastning for de offentlige finanser. Gennem årene er det gang på gang blevet påvist, at de etniske
minoriteter i Danmark – særligt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande iv - er en økonomisk belastning for samfundet.
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Fra midt i 1990’erne faldt arbejdsløsheden under de gunstige konjunkturer og
som resultat af en aktiv uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik. Der har siden
været knæk på kurven i 2002 og 2003. Konjunkturerne gik fløjten og arbejdsløsheden steg, da gassen gik af IT-ballonen og New York lå i ruiner v .
Men det ændrer ikke det faktum, at der sker en forskydning i befolkningens
alderssammensætning i disse år, samtidig med, at etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret i statistikken over modtagere af offentlig forsørgelse. Ifølge Integrationsministeriet (september 2004) udgør andelen af kontanthjælpsmodtagere fra ’ikke-vestlige lande’ godt 27% af alle
modtagere af langvarig kontanthjælp i kommunerne.
Regeringens tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark
konkluderer i oktober 2002 entydigt, at hvis indvandringen ikke bringes ned,
så stiger forsørgelsesbehovet til, ’… at der fra og med 2005 skal spares 14,3
mia. kr. på de offentlige budgetter hvert år’ (INM, 2002:8). De senere år har
rapporter og forskning dokumenteret, at integrationsindsatsen ikke går efter
forventning. Den lave beskæftigelsesfrekvens på 48% for personer med baggrund i ikke-vestlige oprindelseslande må op i nærheden af de 77%, som er
beskæftigelsesfrekvensen for den øvrige befolkning (INM, 2003b:138).
Er indvandrerne årsagen til eller et symptom på et strukturelt problem?
Er indvandrerne selve problemet eller en del af løsningen?
Det officielle Danmark har erkendt problemets karakter: Vores fremtidige velfærd er truet, hvis ikke vi får flere i arbejde. Problemets løsning ligger ikke i
et stop for indvandring eller en tvungen udvandring. Problemet er større og
kan kun afhjælpes gennem en massiv tilgang af arbejdskraft i størrelsesordenen 60.000 til 80.000 personer alene frem til år 2010, hvis velfærden skal opretholdes (Finansredegørelsen 2000, 2002, 2004).
Med lavere erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenservi er de etniske minoriteter
måske den eneste tilgængelige arbejdskraftreserve Danmark kan mønstre.
Senest har Rockwoolfonden (igen) bekræftet tidligere undersøgelser (f.eks.
OECD, 1999), at Danmark er relativt dårligere end andre lande i den industrialiserede verden til at sikre integrationen på arbejdsmarkedet.
Hvorfor er integrationsprocessen så vanskelig i Danmark?
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I.a Fokus
Igennem årene har forskningen bidraget til en afdækning af, hvad det er, som
gør integrationen så vanskelig i Danmark. Bidragene er ofte tematiseret omkring familie- og bolig, sociale forhold, sprog- og uddannelsesbarrierer, kulturmøde- og religionsforhold, diskriminations- og menneskerettighedsproblematikker, marginalisering og kriminalisering samt politisk deltagelse og tilknytning til arbejdsmarkedet (jævnfør litteraturlisten).
Vi lever i vi et multietnisk samfund med alle de nye situationer og udfordringer, som dette afføder. Meget går godt. 40 år med indvandring til Danmark
har lært os meget. Men det er også åbenlyst, at vi lever i et nyt ’grænseland’,
hvor vi betræder ny jord dagligt i mødet med ’de andre’.
Det er derfor også en fortsat udfordring for integrationsindsatsen at sikre inklusionen af medborgere og undgå marginalisering af etniske minoriteter.
Fokus:
Hvor svært kan det være? – at sikre den karikerede hovedperson Ahmed
forudsætningerne og muligheder for at blive en ydende medborger i
Danmark gennem afklaring, opkvalificering, integration (indslusning) og
fastholdelse på arbejdsmarkedet?
Debatten om indvandrere og efterkommeres deltagelse på arbejdsmarkedet er
det sidste år blevet aktualiseret, dels i forbindelse med evalueringen af kommunernes indsats, efter at de har overtaget integrationsforpligtelsen med Integrationsloven i 1999 (INL 1999), dels i forbindelse med tiltag i den aktive
beskæftigelsespolitik, herunder da Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
(LAB) trådte i kraft i 2003 vii .
På den ene side er der huller i vores viden om, hvordan vi skal afhjælpe situationen (INM, 2002a:16-17). På den anden side sker der en de-kobling imellem
den eksisterende viden og den måde vi handler på.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ afdækker; dels begrænsninger i
mulighedsbetingelser, som kan fastholde individet i en afhængighed, dels utilsigtede effekter og uhensigtsmæssig praksis, som kan føre til eksklusion og
modborgerskab formuleret i (selv-)erkendelsen af en marginalisering.
Undersøgelsen tilrettelægges videre som en opsamling af metoder og redskaber til kvalificering af det professionelle arbejde. Der tages afsæt i indsatsen
for at sikre arbejdsmarkedsparate indvandrere og efterkommere visitation,
motivation, kompetenceafklaring, opkvalificering, integration og fastholdelse
i arbejdsstyrken.
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’Mangfoldigheden på arbejde’ har til formål at bidrage til fremme af etniske
minoriteters inklusion som danske medborgere. Rapporten bygger derfor på en
række normative fordringer:
!
!
!

det mangfoldige samfund er en ufravigelig præmis
integrationen bør tilpasses virksomhedernes efterspørgsel
de offentlige aktører skal sikre empowerment ved at stille krav viii

I.b Disposition
Det er denne rapports samlede mål at bidrage til at gøre dele af den viden,
som allerede ligger på forskningsområdet, anvendelig på praksisniveau.
Der har været vanskeligheder i forbindelse med opbygning af rapporten, hvilket skyldes, at undersøgelsen både har til formål at være en videnskabelig
analyse af erkendte og ikke-erkendte barrierer for integrationen – og samtidig
udgøre en anvendelsesorienteret erfaringsopsamling til brug for aktørerne,
herunder AF og kommunerne.
Præmissen for, at undersøgelsen blevet til, er dobbelt:
! behovet for mere forskning på området (jævnfør INM, 2002a)
! behovet for praksisnær videndeling og kvalificering af indsatsen
Der synes at være en de-kobling mellem videns- og praksisniveau i indsatsen:
dels hober projektrapporterne sig op hos aktørerne uden at blive læst, dels
ligger der forskning, som ikke bliver brugt til at kvalificere indsatsen med.
Citat:
”… vi har ikke brug for flere teoretiske rapporter, der stiller spørgsmål; vi har brug for svar og løsninger…”
(AF Konsulent i Storkøbenhavn)
Meldinger fra både private og offentlige aktører over det ganske land er klar;
der er hverken tid eller ressourcer til at sikre videndeling og metodeudvikling
i det daglige.
Modsat ’Mangfoldigheden på arbejde’ også en barriererapport, der har til
formål at stille spørgsmål, afdække og udfordre barriererkomplekser for integrationen på arbejdsmarkedet.
Af hensyn til bidrag til såvel problematiseringen af mulighedsbetingelserne for
integration som til kvalificering af praksis, deles rapporten i to:
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Bind I: Undersøgelsen af mulighedsbetingelserne som
ramme for spørgsmålet ’Integration - medborger eller
modborger?’ Indholdet bygger på økonomiske, politiske
og demografiske aspekter, der definerer medborgeren
i forhold til samfundet.
Bind
!
!
!
!
!
!
!

!

I afdækker:
Rapportens optik og afgrænsning af empiri
Begreberne ’integration’ og ’medborger’
Indvandringens historie og demografi
Tilknytningen til arbejdsmarkedet
Forskydningen i befolkningssammensætningen
Mangfoldighedsledelse som strategi i forhold til
’det rummelige arbejdsmarked’
De erkendte barrierer med vægt på strukturelle
problemer omkring incitamenter, offentlig forsørgelse og aktivering
Diskussion af ’medborgerskabet i forhold til den
altid iboende stillingtagen til ’den anden’

Bind II: ’Best Practice’ samler eksempler på konkrete
metoder og interaktionen mellem aktører med henblik
på at diskutere spørgsmålet ’hovedperson eller klient?’
Bind II indeholder:
! Placering af begreberne ’hovedperson’ og ’klient’
i forhold til den offentlige sagsbehandling og udviklingen af beskæftigelsesrettede foranstaltninger
! Redegørelse for aktørmodellen i forhold til de
professionelle aktører i integrationsarbejdet
! Identifikation af barrierer på praksisniveau
! Anbefaling af foranstaltninger, metoder, forløb,
værktøjer, procedurer mv. der virker til sikring af
målgruppens:
" Visitation
" Kompetenceafklaring
" Opkvalificering
" Udslusning/integration på arbejdsmarkedet
" Fastholdelse
!

Hovedperson eller klient?

Afdækning af ’erkendte barrierer’ er genstandsfelt i begge bind. Der følger en
niveaudeling jævnfør undertitle rne, hvor:
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!

bind I: ’Medborger eller modborger?’ handler om mulighedsbetingelser og
strukturelle barrierer for hovedpersonen Ahmed, for aktørerne i integrationsindustrien og for virksomhederne på det globale plan. På baggrund
af karikerede barriereforløb (baseret på konkrete cases) og belysning af
strukturelle barrierer i den offentlige forvaltning og på arbejdsmarkedet,
adresserer bind II barrierekomplekser, der udfordrer forskningen og metodeudviklingen i integrationsindustrien.

!

bind II: ’Hovedperson eller klient?’ oplister barrierer på praksisniveauet
og afdækker udvalgte barrierekomplekser i forbindelse med de enkelte
indsatsområder (foranstaltninger) og det lokale samarbejde mellem aktørerne i integrationsindustrien. Bind II udgør en ’best practice’ rapport
for, hvordan den beskæftigelsesrettede indsats konkret kan styrkes med
nye eller forstærkede metoder og værktøjer på de enkelte områder for
afklaring, opkvalificering, integration (indslusning) samt fastholdelse på
arbejdsmarkedet.

Appendiks til hvert bind rummer litteraturoversigt, kildefortegnelse, anvendt
statistisk tabelmateriale og originalt bilagsmateriale – i form af værktøjer og
metodemateriale.

Afrunding
’Mangfoldigheden på arbejde’ har undertitlen ’hvor svært kan det være?’ som
en henvisning til det paradoks, der ligger i, at der på den ene side står mange
mennesker uden for arbejdsmarkedet og på den anden side er behov for flere
i arbejde.
Rapporten er ethundrede procent normativ, og således lever den ikke op til
det klassiske krav til samfundsvidenskaben om at adskille ’er’ fra ’bør’. Den
er ikke bare en beskrivelse af samfundsvirkeligheden, men en udfordring til og
anvisning på, hvordan man bør forholde sig til samme virkelighed.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ italesætter en dagsorden for
metodeudviklingen i integrationsindustrien, som to af integrationsindustriens
aktører, nemlig AKADEMOS og Foreningen Nydansker, søger at fremme. Det
langsigtede mål er eksplicit at styrke mangfoldighedsledelse i Danmark og inklusionen af etniske minoriteter i et mangfoldigt dansk medborgerskab.
Indvandringen er både nødvendig og ønskværdig for at sikre et rigt Danmark i
fremtiden. Rapporten har eksplicit til formål at bidrage til en kvalifikation af
debatten om nye medborgeres mulighedsbetingelser i Danmark, samt til en
styrkelse af deres forudsætninger for integration på arbejdsmarkedet.
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I.2 Sammenfatning
Hvor svært kan det være? – at sikre den karikerede hovedperson Ahmed forudsætningerne og muligheder for at blive en ydende medborger i Danmark
gennem afklaring, opkvalificering, integration (indslusning) og fastholdelse på
arbejdsmarkedet?
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ har været motiveret af det paradoksale ved den historiske situation, som Danmark står overfor:
!
!

På den ene side udfordrer forskydningen i befolkningssammensætningen,
EU’s udvidelse og globalisering den danske velfærdsmodel.
På den anden står medborgere af anden etnisk herkomst end dansk fortsat udenfor arbejdsstyrken og er stadig en byrde for samfundet.

I det perspektiv burde der være behov for Ahmed; hvor svært kan det være?
Situationen er kilde til, at debatten om integration i Danmark de senere år
også har handlet om, hvorvidt flygtninge, indvandrere og efterkommere er
’årsag til’ eller ’løsning på’ fremtidens velfærdsmodel. Det er dokumenteret,
at andelen af etniske minoriteter, som står på sidelinien i øjeblikket, udgør
den største arbejdskraftreserve, der kan mobiliseres på kort sigt.
Efter de seneste officielle redegørelser vil der alene være en nettoafgang på
54.000 erhvervsaktive frem til 2010, hvor presset fra de aldrende krigsårgange
for alvor vil skabe forskydninger i befolkningssammensætningen. For at bevare
det nuværende vækst- og velfærdsniveau vil der være behov for en tilgang til
arbejdsstyrken på hen ved 60.000 erhvervsaktive.
Med en indvandrerpopulation – og særligt efterkommergeneration, i vækst er
det derfor også rimeligt, at anskue etniske minoriteters succesfulde integration på arbejdsmarkedet som en central del af problemets løsning.
Hvorfor er det så svært at få integrationen til at lykkedes?
Af spørgsmålet følger en afdækning af de forudsætninger og mulighedsbetingelser, som en flygtning, indvandrer eller efterkommer måtte have for at blive en ydende medborger i Danmark. Dermed sættes der også lighedstegn i
rapporten mellem ’arbejde’ og ’medborger’. Gennem de seneste 10-15 år er
medborgerskabsdiskussionen blevet aktualiseret paralle lt til debatten om den
dårlige arbejdsmarkedsintegration.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ overtager koblingen mellem begreberne om ’integration’ og ’medborgerskab’ udfra den klassiske velfærdste-
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ori om fordelingen af rettigheder og pligter i forhold til evnen til at yde. Som
sådan er det samfundets opgave at tilvejebringe mulighedsbetingelser for individets deltagelse. Empowerment – eller ’mægtiggørelsen’ og ’myndiggørelsen’ af Ahmed er forudsætningen for, at han kan træffe sit eget valg om deltagelse og udnytte de mulighedsbetingelser, som samfundet tilb yder ham.
Principielt er han inkluderet som medborger – altså omfattet af de fælles beslutninger, når han har forudsætningerne for at deltage.
Mulighedsbetingelserne for etniske minoriteters integration på arbejdsmarkedet bliver i denne undersøgelse afdækket indenfor den ydre strukturelle
ramme sat af forligsaftaler på arbejdsmarkedet – samt lovgivning på det social-, integrations og beskæftigelsespolitiske område.
Fordi den karikerede hovedperson er på kontanthjælp, tager afdækningen af
medborgerens mulighedsbetingelser og forudsætninger for at indgå i samfundet – sit udspring i belysningen af incitamentsstrukturerne på arbejdsmarkedet, - samt i de motivationsbegrænsende effekter af offentlig forsørgelse.
I al sin enkelthed ville det være lettere, hvis incitamentet også var til stede.
Det er det langt fra altid. En afdækning af incitamentsstrukturer og den gensidige forsørgelsespligt viser, at der kun er et begrænset incitament til at
fastholde lønnet arbejde på lavtlønsområdet.
Hvor svært er det? – når det ikke kan betale sig at arbejde…
Med den markante stigning i andelen af etniske minoriteter i Danmark efter
midten af 1980’erne og en overrepræsentation i arbejdsløshedskøen lige siden
flytter fokus også over på ’pligterne’ som medborgere. Denne rapport bruger i
den forbindelse medborgerskabsbegrebet til at belyse beskæftigelsesindsatsen
på integrationsområdet. I velfærdsstaten handler medborgerskabsbegrebet
ikke kun om sikringen af individets sociale rettigheder – som allerede er sikret
materielt – men ofte om forvaltningen af pligten til at arbejde.
Og i velfærdssamfundet kan man ikke længere tage det for givet, at viljen til
at yde for fællesskabet er til stede. Særligt ikke, når incitamentet kan være
negativt. Belysningen af incitamentsstrukturer udgør den ydre ramme for undersøgelsen af metoder og effekter af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. I det offentlige er hovedpersonen en ’klient’ som gerne skal afsættes
til en arbejdsgiver.
Hvor svært kan det være – for forvaltningen og integrationsindustrien at sikre
den rette afklaring, opkvalificering, integration (indslusning) og fastholdelse
af Ahmed på arbejdsmarkedet?
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Undersøgelsen inddrager herefter en analyse af motivationseffekten ved den
aktive arbejdsmarkedspolitik med henblik på at trække barriereanalysen ned
på aktørplanen. Aktørmodellen inddrager forholdet mellem 4 parter; medborgeren, som er en ’vare’, virksomheden som er ’kunden’ samt forvaltningen og
integrationsindustrien.
Fra praksisniveauet er der fundet eksempler og cases frem for barriereforløb,
hvor utilsigtede effekter bevirker at integrationsindsatsen kan fejle. I samspillet mellem forvaltning, aktører i integrationsindustrien, og virksomhederne
kan barrierekomplekser opstå utilsigtede - ganske af sig selv ud af detaljen,
tilfældigheder og ventetid. Barrierer for afklaring, opkvalificering, integration
(indslusning) og fastholdelse på arbejdsmarkedet er opstillet udfra kendskabet
til praksisniveauet.
Adresseringen af mere og mindre kendte barrierer på praksisniveauet udfordrer indsatsen og fordrer en empirisk afdækning, der ligger udenfor rammen
af undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’.
’Hvor svært kan det være?’ – når virkeligheden bliver kompliceret….
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ samler i sidste del (sektion IV)
bud på helt enkle og banale bud til løsninger for indsatsen. ’Løsningerne’ er
kun svar på spørgsmålet ’hvor svært kan det være?’ i kraft af udfordringer og
anbefalinger til aktører i integrationsindustrien. Det viser sig måske, at enkle
valg er vanskelige at træffe og leve ud. Dertil er der ingen ’lette løsninger’.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’, bind I bidrager til metodeudviklingsarbejdet med formulering af tre områder omkring kunden, organisationen
og produktet:
!

!
!

Tage afsæt i ’mangfoldighedsledelse’ som kundens mulige strategi i
fremtiden sat i forhold til ’rummeligt arbejdsmarked’ med henblik på at
arbejde udfra åbenlyse sammenfald i interesser.
Synliggøre den tolerante udelukkelse og ikke-tilsigtede effekter af handling forbundet med mødet medborger.
Fordre en af-etnificering af kulturbegrebet med henblik på at styrke dialogen og metoder, der sikrer mægtiggørelse og myndiggørelse.

Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ giver lette svar, men svære løsninger. Denne rapports konklusioner er i og for sig banale: ”…selvfølgelig kan
vi gøre det bedre …”
Udfordringerne til handlinger og indsatsområder ligger lige for i forhold til den
fremtidige globale situation, EU’s udvidelse og forskydningen i befolkningssammensætningen. Ret enkle modeller kan benyttes som skabeloner til illustration af overvejelser i valg af metoder og redskaber.
Bind I: Medborger eller modborger?
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Derimod er anbefalingerne til nye tankebaner måske er mere komplicerede,
fordi det handler om vores egne indgroede vaner og forestillinger. , som imidlertid også kan forventes at være vanskelige at mestre i virkningernes verden,
fordi de omhandler en erkendelses- og læringsproces omkring vores egen selvforståelse..Men det handler også om ’deres’ indgroede vaner og forestillinger
om ’os’.

Handlingen kan styrkes ved, at…
! Udvikle den arbejdsmarkedsrettet integrationsindsats ud fra virksomhedernes fremtidige behov for opkvalificering som en præmis.
! Sikre konsistens, synlighed og dokumentation i samspillet mellem
forvaltningen, aktør i integrationsindustrien og virksomheden.
Metoden bør styrkes ved, at…
! Bruge den personlige relation til at skabe pejlemærker og vise ansvarsfordeling i processen.
! Tage hånd om hovedpersonen og gøre processen overskuelig med
afsæt i hovedpersonens forudsætninger for at indgå i lærings- og
erkendelsesprocesser.
Tanken kan udfordres ved, at…
! Erkende eksistensen af kynisme og fordomme i dialogen som
grundlag for at tale om ligheder frem for at bekræfte forskelle.
! Søge at ’af-etnificere’ vores og deres identitets- og kulturforståelse med henblik på at give tavsheden stemmer.

… først udfordringerne
Vi står fortsat med arven fra 1960’erne og 1970’erne: integrationen af indvandrere og efterkommere er præget af en etnisk arbejdsdeling i forhold til
brancher og vanskeligheder med at sikre gruppen indtræden i arbejdsstyrken.
Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er forsat ikke beskæftiget i et omfang som den øvrige befolkning. Først i 1990’erne var integration
på arbejdsmarkedet stærkt begrænset. Situationen efter 2000 er den, at etniske minoriteter i Danmark i nogen udstrækning har valgt – eller været nødt til
at vælge en levevej, der i nogle lokale områder har udviklet sig til parallelsamfund, som fungerer uafhængigt af det øvrige samfund.
Arven efter 40 års indvandring til Danmark udfordrer dansk selvforståelse af
begreber om medborgerskabet og integrationen på arbejdsmarkedet.

Side 12

Bind I: Medborger eller modborger?

Arven:
! Indvandrere og efterkommere er overrepræsenteret inden for
brancher, hvor kvalifikations- og lønkravene er lave. Den etniske
arbejdsdeling har konsolideret sig siden midten af 1990’erne. Under halvdelen af alle kvinder med oprindelse i ikke-vestlige lande
er fortsat uden for arbejdsstyrken.
! Samtidig ser vi nu positive tendenser til branchespredning og betydelig vækst i beskæftigelsen inden for bl.a. service-, detail-, pleje, transport- og sundhedssektorerne. Det vidner om øget rekrutteringsbehov i brancher med faglige kvalifikationskrav og større forventninger til kontakten og kommunikationen med det omkringliggende samfund.
! Udviklingen går begge veje: både mod etnisk segregering på dele
af arbejdsmarkedet, men bestemt også i retning af inklusion og accept i offentligheden og på arbejdspladsen.
! De kommende år med den øgede forsørgerbyrde vil vise, om vi
formår at lære af historien, eller om vi lader den arbejdskraftefterspørgsel, som vi kan imødese, æde efterslæbet eller om globaliseringen bevirker, at danske arbejdspladser flytter ud i et omfang,
så der ledigheden stiger.

Men det går fremad!
Ledigheden har været faldende siden 1995 og rekrutteringen på lavlønsområder viser, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kommer i
arbejde. De seneste opgørelser viser klare tegn på, at det indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som forlader ledighedsstatistikkerne og
køerne ved serviceskranken i kommunerne. Det går godt.
Der er fortsat et efterslæb fra 1990’erne. Og indvandrerpopulationen er stadig overrepræsenteret i alle ledighedsstatistikkerne. 2002 og 2003 har bekræftet, at etniske minoriteters tilknytning til arbejdsmarkedet er følsom
over for konjunkturudsving. Isoleret set har opbremsningen i 2002-2003 afstedkommet en acceleration i tendenser til globalisering og udflytning af arbejdspladser fra Danmark.
De seneste tal fra Storkøbenhavn viser dels, at det etnisk delte arbejdsmarked
er en realitet indenfor. Det forhold er sig fortsat sådan, at relativt mange indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige oprindelseslande bliver beskæftiget i brancher med begrænsede kvalifikationskrav. Samtidig ser det ud til, at
disse brancher optager en stadig større andel etniske minoriteter i arbejdsstyrken. Parallelt hertil kan der samtidig dokumenteres en tendens til branchespredning og øgede kvalifikationskrav. Etniske minoriteter er fortsat beskæftiget på lavtlønsområdet, men nu med faglig opkvalificering. Der er ’højdespringere’, som giver indikationer for en tendens til branchespredning med
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stigende kvalifikationskrav i takt med øget rekrutteringsbehov. Der er fortsat
tale om brancher inden for lavtlønsområdet, men feltet bredes ud.
Til gengæld er det evident, at brancher med et større kvalifikationskrav halter voldsomt bagud. Det gælder særligt i den offentlige administration og undervisningssektoren.

Incitamenter og motivation
Udviklingen i andelen af etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande på henholdsvis offentlig forsørgelse og dagpenge er karakteriseret ved to modsatrettede aspekter: På den ene side at der er en positiv udvikling i gang: stadig
flere indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande forlader kontanthjælpskøen. På den anden side kan vi imødese en vækst i andelen af ledige
dagpengemodtagere fra ikke-vestlige lande.
Med henblik på at styrke incitamentet for kontanthjælpsmodtagere til at fastholde arbejde (også på lavtlønsområdet) - ville det være interessant at se beregninger på, hvorvidt der i lovgivningen kunne reguleres, så den ene ægtefælle fik et forbedret incitament for ordinær beskæftigelse, hvorimod den
anden ægtefælle havde et incitament for at forblive udenfor arbejdsstyrken
på en lavere ydelse.
Man kan forudse en forstærket ’svingdørseffekt’ på arbejdsformidlingerne,
fordi de etniske minoriteter med et jævnt lønudviklingsmønster har begrænset incitament til at fastholde beskæftigelse. Tager man analysen af nettokompensationsgraden med ind i den samlede vurdering, viser det sig, at der
har været en negativ udvikling i økonomisk tilskyndelse til at tage arbejde på
lavtlønsområdet.
Sat i forhold til de individuelle forudsætninger som hovedpersonen måtte have for at indtræde i arbejdsstyrken, så er der indikationer for, at uddannelsesniveauet sammen med erhvervserfaringen har betydning for incitamentsstrukturen. Derimod understøtter den gensidige forsørgerpligt og det høje niveau for sociale ydelser ikke tilskyndelsen til at tage lønnet arbejde for borgere med begrænsede forudsætninger.
Deres situation kommer til at køre i ring: deres begrænsede kvalifikationer
udelukker dem fra arbejdsmarkedsuddannelserne, hvilket igen fastholder
mange på offentlig forsørgelse.
Når analyser af motivationseffekten af offentlig aktivering de senere år har
vist, at der ingen effekt er af indsatsen, så sættes der en stor parentes om
indvandrere fra ikke-vestlige lande. Alle former for kompetenceafklaring, opkvalificering, virksomhedsrettet foranstaltning (ikke mindst privat jobtræning)
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har signifikant betydning for deres indtræden i arbejdsstyrken. Det viser sig
fra analyser, at alle former for offentlig aktivering af indvandrere fra ikkevestlige lande virker. Selvfølgelig, kunne man tilføje. Førstegenerationen af
en indvandrerpopulation vil have behov for at vide, hvordan de basale ting i
deres nye land fungerer; det behøver en 25-årig dansker (efterkommer eller
ej) ikke.
Således er det ikke motivationseffekten – eller ’angsten for aktivering’, der
har effekt – men derimod programeffekten, altså selve indsatsen, der har betydning for opnåelse af succes. Der er stik imod tendenser, der ses af de beskedne effekter af offentlig aktivering, som kan aflæses i forhold til øvrige
danske dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, herunder efterkommere.

Opfordring til samarbejder
Begrænsende incitamentsstrukturer på arbejdsmarkedet og i den offentlige
forvaltning kan udgøre væsentlige barrierer for integration og fastholdelse.
Rapporten har videre problematiseret, at der i situationer kan være muligheder i en lovgivning, som ikke understøttes af forpligtelser for den offentlige
aktør. I kombination med en omlægning til en incitamentsstyret indsats, kan
det udløse negativ konsekvens for prioriteringen i kommunen. Ud over at have
følger for mulighederne for at sikre flygtninge, indvandrere og efterkommere
på offentlig forsørgelse den rette afklaring og opkvalificering, skaber det en
uensartet indsats på tværs i landet.
Der er blevet benyttet eksempler fra konkrete forløb på praksisniveauet for
diskussionen af barrierer for afklaring, opkvalificering, udslusning og fastholdelse. Aktørmodellen er brugt i relation at vise kompleksiteten af samarbejdet – herunder også interessemodsætninger. Eksemplerne tjener til synliggøre
erkendte og mindre erkendte barrierer med henblik på en videre empirisk afdækning og udvikling af indsats.
På skyggesiden
Man kan på praksisniveauet i møde kendte barriereforløb omkring f.eks.
1) forvaltning og udmøntning af en lovgivning,
2) sikring af dokumentation ude på virksomhederne,
3) møde barrierer for opkvalificering affødt af manglende tilbud
4) møde en uheldig intern konkurrence mellem offentlige aktører.
På solsiden
er der også set en række udfordringer og muligheder, som ligger foran til udviklingen af området; der er bl.a. behov for samarbejder om afklaring og opkvalificering med henblik på rekruttering kalder på opmærksomhed.
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’Mangfoldighedsledelse’ inddrages med henblik på at integrationsindustriens
’kunder’ i stigende omfang er interesseret i at samarbejde med en offentlig
eller privat aktør om rekruttering af nye medarbejdere. Set i forhold til de
udfordringer som erhvervslivet står overfor i nær fremtid præsenteres de
grundlæggende principper for, hvordan mangfoldighedsledelse kan fungere i
en organisation, der ønsker at tilpasse sig de globale mulighedsbetingelser.
De offentlige aktører må tilpasse indsatsen for det rummelige arbejdsmarked
de mulighedsbetingelser, som virksomhederne står overfor. Der kan derfor
være behov for, dels en styrkelse af jobkonsulenternes viden om og indsigt i
virksomhedsdrift, dels en styrket indsats for at vise virksomhederne, at de
også for deres part kan drage gensidige fordele af et samarbejde med det offentlige. Målrettet rekruttering til virksomheden gennem forløb med:
!
!

Afklaring af arbejdsevne i offentlig regi,
Praksisnær kompetencevurdering i virksomheden,

!
!

Opkvalificering på uddannelsesinstitution eller virksomheden, samt
Integration (indslusning) i trainee positioner, gennem mentor forløb mv.
er oplagte anbefalinger til en grundmodel.

Det er derfor væsentligt, at de offentlige (og private) aktører integrationsindustrien er gearet til at møde udfordringerne og virksomhederne på virksomhedernes præmisser. Det skal dog dertil fremhæves, at virksomhederne ikke
nødvendigvis ved bedst. De er ofte ikke deres behov eller metode bevidst.

Udfordring for samarbejdet med virksomheden:
Er det private erhvervsliv klædt på til at matche opgaven med at afklare den ledige – som muligvis fremover vil have flere problemer og mere
begrænsede forudsætninger?
Det er i den forbindelse afgørende at kunne arbejde fremsynet med koblingen
af den offentlige og den private aktivering. I en lang række tilfælde, vil den
offentlige aktivering ikke kunne løfte medborgeren hele vejen til det faglige
niveau, hvor virksomheden står og kan bruge manden. Det er ikke alene et
spørgsmål, om hvorvidt en subsidiering er stor nok, men om der er foretaget
en afklaring og opkvalificering, som matcher virksomheden.

… så anbefalingerne
Vi kan ikke forvente, at hovedpersonerne altid er specialister i deres egen integration. Det er en eksisterende floskel i af integrationsarbejdet, at flygtningen eller indvandreren ved bedst selv. Måske - men hvis ikke hovedpersonen

Side 16

Bind I: Medborger eller modborger?

kan formulere det, endsige reflektere det op imod de rammer, som han eller
hun skal fungere i – så er der ikke meget ’ekspert’ tilbage.
Vores karikerede hovedperson er kendetegnet ved, at han ikke kender formen. Der er behov at tilrettelægge forløb, som mægtiggør og myndiggør på
en opbyggelig måde, der respekterer medborgerens forudsætninger for deltagelse. Herunder, at der i erkendelses- og læringsprocessen tages hånd om
medborgeren ved synlighed og afgrænsning. Undersøgelsen ’Mangfoldigheden
på arbejde’ benytter en simpel model af ’klasseværelset’ som billede på situationer, hvorunder hovedpersonen de-kobles fra deltagelse. Vi forventer deltagelse, men tager ikke hånd om den erkendelses- og læringsproces, men skal
sikre hovedpersonens deltagelse.

En undren over valg af metoder i indsatsen:
Som professionelle aktører må vi stille os selv spørgsmålet, om vores
nye medborgere - hovedpersonerne – har de forudsætninger, det kræver
at indgå i de læringsprocesser, som vi tilrettelægger for dem.
Når resultaterne af vores bestræbelser er minimal – måske til tider negativ - er det så fordi, at vi til stadighed behandler efter ideologi om
læring, som fordrer, at medborgeren er ’mægtiggjort’ og ’myndiggjort’?
Vi tilrettelægger modulbaserede, integrerede og problemorienterede
forløb, som forudsætter, at ’klienten’ allerede kan deltage i processen.
Vi forudsætter, at alle ved hvad ’gruppearbejde’ og ’dialog’ indebærer.
Vi – der har været igennem det danske uddannelsessystem – har en automatik indbygget, som gør, at vi kan genkende læringsdiskurser og tage
aktivt del. Det kan vi, hvad enten vi i øvrigt er selvstændige, kommunale, forskere eller ’bistandsklienter’.
Der anbefales en metodemodel for, hvordan aktører i integrationsindustrien
bliver opmærksomme på den lærings- og erkendelsesproces, hvorunder hovedpersonen mægtiggøres og myndiggøres.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ anbefaler dertil, at vi i større
omfang inddrager forskning og erfaring fra fremmedsprogsundervisningen til
at kvalificere den beskæftigelsesrettede indsats. Som sådan er sproglærerne
en faggruppe, der (også) hævder deres ret til metodefrihed i undervisningen.
Det følger af forskelle i faglige profiler, at der på undervisningsområdet er en
længere tradition for forskning i individets læringsprocesser fra metodeforskningen, end der er på det socialfaglige område.
Der lægges op til, at vi skal turde diskutere religion med de religiøse ud fra en
aktør-tilgang. Der lægges op til, at vi initierer debatten i de etniske miljøer
og stille talerør til rådighed. Der er behov for at få etniske grupper i tale på
Bind I: Medborger eller modborger?
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deres forudsætninger – også med henblik på at synliggøre nuancerne og udfordre ’kultur’ på selvopfattelsen – ikke på den individuelle ret til at bære en
identitet som er være ’kulturel’ eller ’religiøs’. Hvis vi skal aktivere motivationen, så skal vi turde røre ved svære kulturelle debat områder. Indsatsen tilrettelægges specifikt med henblik på at få ’selvforståelses boblen til at briste’, hvilket kan være indgangen til medborgeren.
Svaret ’Medborger og modborger!’ samler undersøgelsen ’Mangfoldigheden på
arbejde’ i en udfordring af kulturel selvforståelse på ’begge sider’. Hvis ikke
Ahmeds ’modborger’ handling skal vedblive at være mis-erkendt som ’kultur,
religion eller traditionelle familiemønstre’, så må vi ’af-etnificere’ vores kulturforståelse. Ahmed kan ikke blive ’dansker’ i sin levetid – han kan inkluderes
blive dansk medborger – også når han vender kommunen ryggen

... at nå målet:
Det er et mål i sig selv, at hovedpersonen mægtiggøres og myndiggøres
for at kunne træffe bevidste valg om sin inklusion i samfundsprocesser.
Undersøgelsen ’Mangfoldighed på arbejde’ hævder dertil, at
!

!

…det ikke nødvendigvis er den bedste løsning at placere Ahmed i
fleksible læringsmiljøer og selvstudier. Det er målet, at han lærer
at mestre det, men det kan samtidig være midlet. Det svarer til at
bede ham om at løfte sig selv op ved håret….
…det ikke entydigt styrker Ahmeds selverkendelse og kvalifikationer at inducere ham med dansk kulturel og historisk selvforståelse.
Ahmed skal ikke – og kan ikke blive ’dansker’. Men han skal kunne
mestre sin livssituation og fungere som medborger i Danmark – også
når han er modborger.

Afdækning af barrierer og forudsætninger ved arbejdsmarkedsintegration fører til diskussion af forskelle i medborgerskab. Sidste del om medborger og
modborger! stiller fordringer for en af-etnificering af kulturbegrebet med
henblik på at styrke udvikling af metoder, der sikrer mægtiggørelse og myndiggørelse og inklusionen i et mangfoldigt medborgerbegreb.
I den udstrækning at en af-etnificering i vores behandling af medborgerne er
mulig, er det også ønskværdigt. Der lægges derfor op til, at metoder i højere
grad skal tage afsæt i de (forskel-)ligheder, der er frem for at afgrænse os fra
mødet ved at hævde den forskel(-ligheder), som altid genkendes og bekræftes. Aktører i integrationsindustrien bør være opmærksomme på den mulige
værdi af at iværksætte medierende processer, som gør interesse modsætninger indenfor de enkelte grupper synlige. Det er forudsætningen for at åbne
kontakten til det omkringliggende samfund.
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I.3 Metodologi
Rapportens optik – eller metodologi – er lagt an, dels som en strukturel analyse af mulighedsbetingelserne for integration i Danmark år 2004, dels som en
aktøranalyse til anbefaling af anvendelsesorienterede metoder og redskaber.
Når man spørger ’hvor svært kan det være?’ må man nødvendigvis også redegøre for ’bruges til hvad?’ - med hvilket formål og forventet resultat.
’Bruges til hvad?’
For at øge beskæftigelsesfrekvensen blandt nye medborgere af anden
etnisk herkomst end dansk skal indvandrere og efterkommere sikres varig beskæftigelse på ustøttede vilkår. Midlerne til at nå målet er udvikling af metoder til sikring af kompetenceafklaring, opkvalificering, integration og fastholdelse af nye medarbejdere i arbejdsstyrken.
Introduktionen åbnede for det perspektiv, at integration på arbejdsmarkedet
er en proces, hvor alle aktører har aktive roller i forhold til sikringen af selvforsørgelse for indvandrere og efterkommere.
I rapporten bliver de professionelle aktører omtalt under fællestermen ’integrationsindustrien’, som ikke skeler til enkelte aktører eller grupper af aktører under andre fællesbetegnelser.
Rapporten benytter henholdsvis begreberne ’etniske minoriteter’ og ’indvandrere og efterkommere’, når gruppen er objektiveret i bred forstand. Der benyttes det officielle Danmarks distinktioner mellem ’danskere’ og ’ikkedanskere’ og der tales om ’oprindelseslande’ efter kildens anvendte landefordeling.

I.3.a Objektet ’Ahmed’
Som aktive hovedrolleindehavere i aktøranalysen afgrænses indvandrere og
efterkommere til at omfatte de forsikrede ledige og ledige på kontanthjælp,
som er til rådighed for arbejdsmarkedet.
Samtidig anlægges et anvendelsesorienteret ’driftsøkonomisk’ perspektiv på
den beskæftigelsesrettede indsats, hvor:
!

’kunden’ er de virksomheder, der ansætter de nye medarbejdere af anden etnisk herkomst end dansk

!

’produktet’ eller ’varen’ er de ledige flygtninge, indvandrere og efterkommere, som skal afklares, opkvalificeres, udsluses til og fastholdes
på arbejdsmarkedet, og
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!

’integrationsindustrien’ er den institutionelle organisering af integrationsarbejdet på tværs af private og offentlige aktører.

Konsekvensen af at anlægge et sådant aktørperspektiv vil uundgåeligt afføde
nogen modstand – måske særligt blandt forskere og (offentlige) aktører, som
er optaget af socialfagligt og pædagogisk integrationsarbejde.
Det er ikke – og har ikke gennem årene – været god tone at se på den ledige
som en ’vare’, der skal afsættes på et marked. Den kritiske forskning har siden 1960’erne været optaget af at afdække individets socialisering i det moderne samfund som produktet af en fremmedgørende proces styret af kapital
og produktionsforhold: Forskning i medborgerens sociale rettigheder fører ofte til ensidig kritik af den institutionelle klientgørelse.
Det er ikke er uproblematisk at objektivere etniske minoriteter som en vare,
men tilgangen er med til at vende indsatsen på hovedet og anskue processen
ud fra en produktiv tankegang om efterspørgslen efter arbejdskraft.
Det er med til at skærpe fokus på ’hvor svært det kan være’ at producere hovedpersoner og medborgere frem for klienter og potentielt modborgere.
I sin karikatur er Ahmed Abdulsadig rapportens case, der tjener det formål, at
synliggøre virkeligheden på praksisniveauet under diskussioner af, hvad og
hvor det kan gå galt i, når den beskæftigelsesrettede integrationsindsats udmønter sig i virkningernes dagligdag.
Den karikerede figur er en langtidsledig mandlig kontanthjælpsmodtager midt
i 30’erne, som er indvandret fra et ikke-vestligt land. Han er forsørger med
begrænsede erhvervskompetencer og uddannelsesmæssige kvalifikationer.
Historien Ahmed Abdulsadig bygger på sammenfald og fragmenter fra sagsforløb i forfatterens job som virksomhedskonsulent i en kommune.
Historien om Ahmed repræsenterer ikke mangfoldighed af medborgere i Danmark, der har anden etnisk herkomst end dansk. Det er med fare for at stigmatisere hver eneste medborger i Danmark, der har en anden etnisk baggrund
end dansk, at Ahmed er indsat som billede på én indvandrer, som ikke er blevet en solstrålehistorie. Endnu.
Undersøgelsens ’Mangfoldigheden på arbejde’ tager ikke afsæt i alle succesoplevelserne, men udspringer af den daglige bekræftelse af alle barriererne
på praksisniveau. Dér, hvor vi må se i øjnene, at ikke alle sager får en lykkelig
udgang – selvom vi har gjort alt i den bedste mening.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ har til formål at afdække barrierer – og komme med anbefalinger til kvalificering af indsatsen.
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Rapporten træder derfor med Ahmed over i ’skyggelandet’ til dér, hvor vi i
det daglige godt ved, at vi ikke altid lykkedes med vores handlinger – også selv
om vi gerne ville.
Fordi historien om Ahmed ikke er en solstrålehistorie kan den tjene til en synliggørelse og erkendelse af de detaljer, der kan føre til barrierer og eksklusion
af hovedpersonen.

I.3.b Identitet
Det er en grundlæggende filosofisk tanke om mennesket, at handling er baseret på oplysning og fornuft. Når individet opnår erkendelse af sin praksis og
(fejl-)handling, kan praksis ændres efter det bevidste valg af den rigtige (moralske) handling.
Hvordan reagerer vi på det faktum, at vi i vores arbejde som professionelle
aktører i integrationsindustrien uvilkårligt vil komme til at medvirke til en
reproduktion af mekanismer, i et samfund, der udefra set skaber marginalisering og ulige forhold, selvom vi er tolerante?
Den tjekkiskfødte filosof Slavoj Zizeks udfordrer det erkendelsesmæssigt paradoks, at ’jeg ved, at det jeg gør er forkert, og dog bliver jeg ved med at
gøre de’ – og siger, at jeg gør det’ (Zizek, 1989, 1994). I ’Mangfoldigheden på
arbejde’ bruges hans kobling af begreber om ideologi og identitet som værktøj til at reflektere spørgsmålet ’hvor svært kan det være?’
Fordi, vi er tvunget til at leve med vores egne fejl, må vi også fortælle en historie om os selv henover erkendelsen af, at vi er utilstrækkelige. Hvad Zizek
taler om vores identitet som en ideologisk illusion. I den tankerække er individet drevet af at søge en ideologi der i og for sig selv, der bekræfter illusionen om ’identitet’, som essens af subjektet. I yderste konsekvens af logikken
forkastes identitet som iboende essens. Identiteten er derimod en flygtig
struktur omkring et ingenting. I den zizekske tanke er subjektet et arvæv af
lapper, der hele tiden skal plejes og rimpes sammen hen over en traumatiseret kerne af frygt for tomhed og fragmentation ix .
Brudstykker til identiteten genkender subjektet ved spejlingen i ’den anden’ –
dvs. at vi gennem den blotte genkendelse af forskelle i form, ubevidst får bekræftet en eksistens, som er forskellig fra ’den anden’. Anerkender man tankerækken, følger det, at der ikke eksisterer tradition, religion og kultur som
essens. Det gør derimod forestillingen, strukturerne og institutionerne omkring ’tradition’, ’religion’ og ’kultur’. Nedgroede forestillinger om ’dem’ og
’os’ kan som bekendt være meget virkelige i virkningernes verden x .
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Tanken anvendes radikalt: Ahmed Abdulsadig brugte for sin part sin stemme
til at formulere sig imod ’kommunen’ og ’danskerne’. Ved at formulerede sig
som et ’offer’ for systemet, kunne han bekræfte sin meningsfulde identitet,
som slørede en hans mis-erkendelse af hans ansvar for fejltrin.
Alle aktører har en stemme – og kan svare igen. Men det er ikke givet, at alle
aktører har den samme kognitive perception af virkeligheden – eller har ens
forudsætninger for at svare i den form, den herskende diskurs fordrer.
Der er livstruende situationer, hvor et ’nej’ kan resultere i virkelig død og
hvor manglende forudsætninger for inklusion kan føre til øget objektgørelse.
Det er derfor ikke en naiv forestilling om individets frie position, men en pointering af det altid dialektiske forhold mellem ’tilslutning’ og ’afvisning’.
Der skal så at sige også være et offer, som formulerer sig som ’offer’, hvis vi
skal kunne identificere et offer for processen.

Objektet er i og for sig selv et subjekt
Undersøgelsens analyseobjekt udgøres af enkeltindivider eller grupper
med indlejrede dispositioner og formulerede strategier for handling i
forhold til de øvrige aktører. Det objektiverede ’produkt’ svarer igen.
Bliver Ahmed:
! Medborger eller modborger?
! Hovedperson eller klient?
Denne rapport har ingen ambitioner om at afsløre, om at fordømme den viden, vi allerede besidder. Derimod er det en klar ambition at bidrage til, at
den eksisterende viden anvendes på en ny og konstruktiv måde til gavn for
den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

I.3.c Aktørmodellen
Aktørmodellen viser, hvordan den beskæftigelsesrettede integrationsindsats
er i spil mellem tre aktørgrupper:
!

Virksomhederne, som ansætter nye medarbejdere, og som består af de
private arbejdsgivere, men også de offentlige arbejdsgivere og en række
halv-offentlige organisationer, kulturinstitutioner og foreninger m.fl.

!

Det offentlige system – AF, kommunerne og amterne - der har forsørgerog myndighedsforpligtelse i forhold til hovedpersonen
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!

De øvrige aktører, private som offentlige, hvilket vil sige sprogcentre,
erhvervsvejledningscentre, uddannelsesinstitutioner, kursusudbydere,
fagforbund, rekrutterings-firmaer, konsulentvirksomheder m.fl.

Aktørmodellen
Institutionelle samarbejder:
Sniflader mellem aktørerne

Offentlige aktører
med myndigheds-

Arbejdsgivere og vir ksomheder, der ansætter

forpligtelse ift. målgruppen

målgruppen
!

Private

!

AF

!

Offentlige

!

Kommune

!

Organisationer

Amt

Øvrige aktører, der
tilbyder forløb for
målgruppen
!

Private

!

Offentlige

!

Projekter mv.

Produktet:
hovedpersonen, medborgeren

Denne rapports bind I er afsat til at diskutere hovedpersonen som medborger i
samfundet. Bind II belyser indsatsen i forhold til hovedpersonen som målgruppe for integrationsindsatsen. Det vil især være i forhold til rapportens eksempelsamling, at aktørmodellen bliver brugt.
Der vil i et givent forløb for hovedpersonen være flere aktører i spil med afklaring, opkvalificering, integration og fastholdelse i forhold til arbejdsmarkedet. Tidligere har det primært været en to- eller treparts-relation mellem
AF/kommune (før 1999 Dansk Flygtningehjælp), uddannelses-/kursussted samt
arbejdspladsen.
Den offentlige udlicitering på området og stadig flere projekters finansiering
via fondsmidler har bibragt området en række nye aktører.
Offentligt finansierede institutioner er i dag enten blevet kontraktstyrede via
resultatorienterede incitamenter eller omlagt til private kursusudbydere og
Bind I: Medborger eller modborger?
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aktiverings-virksomheder. Videre udbyder en stribe rent private aktører nu
forløb med virksomhedsrettet aktivering, praksisnær kompetenceafklaring,
dansk på arbejde, sidemandsoplæring og meget andet.
Når der i rapporten således tales om ’integrationsindustrien’, så henvises der
til det komplekse fletværk af aktører og projekter, der udgør organiseringen
af indsatsen. Hver aktør har egne kerneydelser x i i forhold til hovedpersonen,
men der er snitfladeproblematikker både internt og eksternt.
Den samlede indsats til sikring af den varige tilknytning til arbejdsmarkedet
indebærer samarbejder og afklaring af ansvarsområder mellem aktørerne.
I den forbindelse skal det siges, at ’integrationsindustrien’ også kan omfatte
en række af de virksomheder, der aktivt går ind i indsatsen for at udvikle deres egen organisation, så den kan rumme mangfoldigheden. Når virksomheden
går ind i et socialt partnerskab eller direkte i et konsortium med det offentlige, så udviskes den stereotype rollefordeling.
Det er også evident, at det offentlige gennem tiden har gjort brug af diverse
offentlige arbejdspladser, halv-offentlige organisationer/foreninger og kulturinstitutioner til individuel jobtræning. Med et øget politisk pres for at erstatte
den offentlige aktivering med praktik i private virksomheder, vil der være stigende behov for træningspladser for borgere, der ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, men har behov for praksisnær kompetenceafklaring.
Feltet af de aktører, som udbyder forløb for indvandrere og efterkommere, er
voksende. Dermed fragmenteres også den viden, der eksisterer om området.
Den øgede konkurrence skærper initiativ og fokus på redskaber, som kan sikre
resultater, men kampen om kunder og projektmidler medfører samtidig en
tendens til, at man værner om sin viden, frem for at dele den med konkurrenterne.

I.3.d Forskningens de-kobling fra praksis
De mange aktører producerer enorme mængder materiale, hvoraf meget ganske enkelt bliver læst for lidt – endsige brugt i praksis.
Derfor må ’integrationsindustrien’ stille sig selv det kritiske spørgsmål: Hvad
vil vi med den viden, der akkumuleres, og er den overhovedet anvendelig?
Der er to væsentlige udfordringer for udviklingen af integrationsindsatsen i
forbindelse med fragmenteringen af viden. Dels sker der en de-kobling af viden mellem det teoretiske niveau og det praktiske niveau; dels afføder pro-
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jektformen, at viden ofte forsvinder sammen med projektmedarbejderne, når
projektet er slut og de søger nye græsgange.
Under indsamlingen af empiri til ’Mangfoldigheden på arbejde’ dukkede der
stribevis af rapporter frem, som ved hjælp af begrænsede resultater eller enkeltstående ’solstråle-historier’ dokumenterede, hvordan forskellige enkeltprojekter havde været en ’succes’. Men man kan næsten altid stille spørgsmålstegn ved, om det var ’ …på grund af…’ eller ’… på trods af …’ indsatsen,
at resultaterne blev opnået.
Dernæst kan det konstateres, at projektrapporter anvendes til legitimering af
projektfinansieringen. Det er en præmis for projektarbejdsformen, hvad enten projekterne finansieres ved hjælp af offentlige eller private bevillinger.
Aktøren har nødvendigvis brug for legitimitet i forhold til bevillingen og for
referencer, som kan skaffe nye opgaver. Det er en iboende betingelse, som
understøtter initiativ og skærper udvikling af metoder i konkurrence mellem
aktørerne. Men det afstedkommer en barriere for videndeling og forstærker
tendensen til, at aktørerne efterstræber bevillingerne og de samme metoder
og ’buzz-words’, som udløser bevillingerne.
Til trods for, at omfanget af empirisk materiale er stort, så eksisterer der kun
en begrænset afdækning af – i detaljen - hvilke redskaber, der virker, hvordan
og til hvad.
En deling af viden kan reelt være med til at forringe konkurrencesituationen.
Projektcyklen risikerer at blive et lukket cirkus, hvor den virkningsfulde viden
er bundet op på flygtige ildsjæle, og hvor projekternes afrapportering primært skal sikre aktørernes referencer uden reel dokumentation for resultaterne.
Inkonsistensen samler sig om flygtigheden og konkurrencesituationen.
Det er en tendens, som antages at blive forstærket i takt med, at stadig flere
aktører byder ind på integrationsopgaver, som tilsvarende i større omfang
sendes i udbud. Projekter er processer, som anskues som lukkede forløb, hvor
overdragelsen og kontinuiteten i driften efterfølgende er en væsentlig hindring for at opnå en varig effektxii .
En række nye initiativer, som de fem regionale videnscentre for kompetenceafklaring og en vifte af portaler på nettet, er sat i søen til at afhjælpe fragmenteringen af den samlede viden på området. Der er massivt behov for initiativer i den retning. Antallet af projekter er stigende, og dokumentationskravene til de enkelte projekter omfattende. Det får omfanget af materiale til at
vokse ganske enormt.
Bind I: Medborger eller modborger?
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For 15 år siden kunne nogle enkelte publikationer give et overblik over forskning og indsatser rundt i landet. I dag er formidlingen nærmest kaotisk. Alene
på socialfondens database er der links til 500 igangværende eller afsluttede
projekter, hvoraf der løseligt kan optælles 55-60 igangværende projekter
målrettet til flygtninge, indvandrere og efterkommere, og yderligere 35-40
projekter, som omfatter de etniske minoriteter som en del af målgruppen ’ledige’ (http://www.socialfonden.net/default.asp?ID=33)xiii .
Projektdatabasen har kun godt et halvt år på bagen. De enkelte projekter er
derfor ikke veldokumenterede på websitet, men ved direkte henvendelse til
projekterne bekræftes det, at der er begrænset adgang til dokumentationen
for anvendelsen af konkrete metoder og værktøjer.
Under indsamlingen af empiri til denne rapport, har der været kontakt til godt
og vel 50 aktører med praktisk ’hands-on’ erfaring i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. En jobkonsulent fra AF Storkøbenhavn, udtrykker det
klart i et telefoninterview:
Citat:
” … som du må forstå, så er vi mere praktikere i AF; vi går ikke i
det daglige og skriver vores metoder ned – vi taler selvfølgelig
sammen og holder møder, og vi handler i vid udstrækning ud fra
vores beslutninger, men det skrives ikke ned ...”
Ved den direkte kontakt til aktørerne bekræftes det tifold ’…at der er brug
for løsninger, ikke spørgsmål …’. Betragtet fra ’gulvet’, så er verdensfjerne
akademikere ude af stand til at være handlingsorienterede.
Der tages derfor generelt forbehold overfor akademiske analyser, som ikke
siger noget om virkningernes hverdag, som praktikeren står i, men som jobkonsulenten tilføjer, så sker de-koblingen mellem teori og praksis også som
konsekvens af, at praksisniveauet ikke gøres tilgængeligt for analysen. Der er
så at sige adgangsbegrænsning for udefra kommende i arbejdet.
Adgangsbegrænsning:
Det er et fåtal af aktører, der har viljen til at udstille egne fejltagelser og gøre dem til genstand for en analyse af virkemidlerne i indsatsen.
Der ligger iboende hos den enkelte praktiker en latent uvilje mod at blive kigget over skulderen og gjort til genstand for en objektivering. Det er en almen
anerkendt barriere, som der vendes tilbage til i bind II (se i øvrigt Mik-Meyer,
2004 og Thomsen & Kjeldgård, 2002)
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Reelt hindrer en de-kobling af teori fra praksis en kvalificering af analyserne,
hvilket får den konsekvens, at akademikernes rapporter (igen) bliver uanvendelige i praksis.
Der tages efterfølgende forbehold for vanskeligheder ved vurderingen af de
enkelte metoders virkning i forhold til den beskæftigelsesrettede integrationsindsats som følge af begrænsningerne i adgang og dokumentation for anvendelsen af den viden, som er spredt mellem aktørerne.
Rapporten kommer med anbefalinger og diskuterer gode eksempler fra indsatsen, men en detaljeret afdækning og analyse af metodeanvendelsen bør tilrettelægges som et feltarbejde. Det ligger udenfor rapportens ramme at kunne yde et feltarbejde retfærdighed.

Afrunding
Redegørelsen for rapportens metodologiske antagelser har haft til formål at
placere rapportens udsagn i en bredere videnskabelig tradition.
Der er modsat fra ministeriel side blevet identificeret et behov for mere
forskning på effekten af metodeanvendelsen (INM, 2002a).
Med undertitlen ’hvor svært kan det være?’ er undersøgelsens formål at afdække barrierer for arbejdsmarkedsintegration. Herunder at samle en undersøgelse af indvandrere og efterkommeres mulighedsbetingelser for indtræden
i arbejdsstyrken samt diskutere den konkrete effekt af de anvendte metoder
til sikring af afklaring, opkvalificering, integration og fastholdelse af indvandrere og efterkommere i arbejdsstyrken.
Tilgangen fordrer imidlertid en adgang til en detaljering i empirien, som det
har vist sig vanskelig at grave frem inden for rammerne af undersøgelsen.
Der er i metodologien blevet opstillet en aktørmodel og en afgrænsning af
empirien, hvorunder der konstateres barrierer
!

mellem aktørerne som følge af en iboende tendens til at dække over

!

fejltagelser for at sikre legitimitet i forhold til den bevilgende instans
mellem den virkelighedsnære praksis og en teoretisk refleksion af selv
samme praksis, hvilket delvist forårsages af en begrænset grad af dokumentation for metode-anvendelsen på praksisniveauet

Det kan med få undtagelser konstateres, at der i integrationsarbejdet ikke er
en stor tradition blandt aktørerne på tværs af grupperne for at reflektere udvikling og anvendelse af metoder og gøre dem til genstand for analyse.
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Rapportens bind I må derfor for store dele bygge på sekundær litteratur og
tidligere publiceret forskning med afsæt i de senere års bidrag med risiko for,
at der ligger ældre materiale, som ikke ydes retfærdig gennemgang.
Begrænsninger i dokumentation af konkrete metoder i integrationsarbejdet
har forårsaget, at det ikke har været muligt at lave kvantitative målinger på
redskaber og værktøjers reelle virkning i forhold til sikring af selvforsørgelsesgraden.
Hvor det har været muligt at finde detaljerede beskrivelser af konkret metodeanvendelse er dette medtaget. De fleste studier af metodernes effekt på
området er kvalitative. Det er begrænset, hvad der eksisterer af kvantitativ
forskning ud over enkelte analyser af fastholdelseseffekt for aktivering (bl.a.
Rosholm & Svarer, 2003) og effekt af løntilskudsordninger. Der er i givet fald
tale om analyser ud fra relativt små populationer (f.eks. Thomsen, 2002).
Primære kilder til undersøgelsen afgrænser sig til at omfatte professionelle
praktikere i det offentlige og hos en række private aktører. Ingen nævnt, ingen glemt. Der er inddraget repræsentanter for alle aktørgrupper: AF, kommuner, sprogskoler, kursusvirksomheder, fagforbund, branche- og interesseorganisationer m.fl.
Informanter omfatter hovedpersoner, AF-konsulenter, sagsbehandlere, sproglærere, forskere, private konsulenter, arbejdsgivere, mentorer m.fl..
Af hensyn til den tid, der er afsat til undersøgelsen, afgrænses empirien til
Storkøbenhavn og Sjælland med inddragelse af fynske og jyske erfaringer i det
omfang, de er umiddelbart tilgængelige og/eller er veldokumenterede i forhold til en diskussion af best practice.
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Noter
i

Ahmed er en karikatur…, der hentet fra den virkelige hverdag i en kommune. Der er tale om en
case til brug for at spille forskningsmæssige sammenhænge op af den oplevede verden igennem
undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’. Dermed tjener casen det formål, at synliggøre
kompleksiteten af virkeligheden i diskussioner af, hvad og hvor det kan gå galt i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Historien om Ahmed er ikke en objektiv repræsentation af den
mangfoldighed af medborgere i Danmark, der har anden etnisk herkomst end dansk. Den karik erede figur er en stereotypi for en mandlig indvandrer fra et ikke-vestligt land med få eller begrænsede erhvervskompetencer og uddannelsesmæssige kvalifikationer. Karikaturen bygger på
sammenfald og fragmenter fra tre konkrete sagsforløb fra forfatterens job som virksomhedskonsulent i en kommune.
ii

Undersøgelsen ’Mangfoldighed på arbejde’ henviser med begrebet ’integrationsindustrien’ til
organiseringen og institutionaliseringen af (sam-)arbejdet omkring den arbejdsmarkedsrettede
integrationsindsats. Der er tale om et komplekst fletværk af private og offentlige aktører og pr ojekter, som bryder med den klassiske ’offentlig vs. privat’ rollefordeling.
iii

Danmarks Statistik indførte i 1991 – efter norsk forbillede – en ny statistik over indvandrer populationen. I forbindelse med afgrænsning af ’indvandrere og efterkommere’, skal det nævnes,
at officielle tællinger foretages efter cpr -nummer i henhold til tilhørsforhold/statsborgerskab og
ikke efter opholdsgrundlaget. Der er derfor ikke muligt via kørsler i Danmarks Statistik at føre
statistik i forhold til f.eks. ’flygtninge’, ’familiesammenførte’ eller ’illegale’.
Man er ifølge Danmarks Statistik at regne for ’dansk’, såfremt man selv og mindst én forældre er
født og opvokset i Danmark som dansk statsborger. ’Indvandrer’ er man, hvis man er født i udlandet af forældre med andet statsborgerskab end et dansk, og man er ’efterkommer’, hvis man er
født i Danmark af forældre, som ikke er født og opvokset i Danmark som danske statsborgere.
Forældrenes fødested er altså afgørende for personens ’danskhed’. En forældres danske statsborgerskab kan ikke alene godtgøre, at man er at regne som dansker.
Er forældrenes identitet ukendt, er pågældende person ’dansk’, hvis personen er født og opvokset i Danmark med et dansk statsborgerskab, ’indvandrer’, hvis personen er født i udlandet, og
’efterkommer’, hvis personen er udenlandsk statsborger, men født i Danmark (Pedersen,
1999:263, INM, 2003b:11).
iv

Statistik over befolkningen opgøres afhængigt af kildens oprindelse efter landeopdelinger, som
kan v ære opstillet på forskelligt grundlag. I rapporten benyttes den til enhver tid benyttede landeopdeling fra kilden. Sammenligning mellem kilder er derfor ikke altid mulig.
I internationale statistikker – f.eks. fra Europarådet og FN – har man benyttet landeopdeling efter
geografiske zoner på kontinenterne. For eksempel deles Europa i et Nord-, Vest-, Øst- og Sydeuropa, Asien i Central-, Vest-, Øst- og Sydøstasien, Amerika i Nord-, Mellem- og Sydamerika samt
et Oceanien med Australien og New Zealand (Coleman & Wadensjö, 1999:65-67).
Danmarks statistik har frem til 2004 benyttet en opdeling af Danmarks befolkning, som afspejler
differentieringen mellem mere eller mindre udviklede lande. Modsat har Integrationsministeriet
benyttet en mere simpel landeopdeling, der kun skelner mellem ’Norden, EU og Nordamerika’ og
’tredjelande (øvrige lande)’. Dog er der undtagelser (f.eks. INM, 2002d).
Integrationsministeriet oplyser, at gældende landeopdelingen fra maj 2004 lyder:
#

Vestlige lande: EU-lande (inkl. nye medlemmer pr. 1. maj 2004), samt Island, Norge,
Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, USA, Canada, Australien og New Zealand.

#

Ikke-vestlige lande: Alle lande i Afrika, Syd- og Mellemamerika og Asien (i henhold til
geografisk opdeling i Vest-, Central-, Øst-, og SydøstAsien), endvidere Oceanien (undt agen Australien og New Zealand) samt Balkan og Sydøsteuropæiske lande, herunder Rusland, Ukraine, Hviderusland, Rumænien, Bulgarien, Serbien-Montenegro, Jugoslavien,
Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Albanien, Tyrkiet, Aserbajdsjan, Usbekistan, Kasakhstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Georgien og Armenien
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Australien og New Zealand tilhører ikke længere gruppen af ’tredjelande’, men derimod gruppen
af ’vestlige lande’, mens Japan ikke længere regnes i gruppen af ’vestlige lande’, men kategor iseres som ’ikke-vestlig’ under henvisning til de kulturelle forskelligheder.
Det bemærkes, at der i forhold til Integrationsministeriets omlægning af deres registrering i landeopdeling er ca. 14.000 færre personer registreret under ’ikke-vestlige lande’, jævnfør tidligere
registrering under ’tredjelande’. Den nye landeopdeling har derfor en tilbøjelighed til at påvirke
statistik i nedadgående retning (Kilde: INM og DST).
v

I takt med, at Danmark mobiliserede sig mod stigende arbejdsløshed og terrorisme, var int egrationsdebatten et par år drejet over på behovet for stramninger over for flygtninge, indvandr ere og efterkommere – f.eks. i forbindelse med stramningerne af reglerne om familiesammenføring, debatterne om ghetto-dannelser, tvungen repatriering, stop for modersmålsundervisning
etc.
vi

Erhvervs-/beskæftigelsesfrekvensen angives i procent. Erhvervsfrekvensen angiver andelen af
personer i en given population (’befolkningsgruppe’), som står til rådighed for arbejdsmarkedet
(m.a.o. indgår i arbejdsstyrken). Beskæftigelsesfrekvensen angiver andelen af beskæftigede personer i en given population (INM, 2003b:136).
vii

Med planerne for etablering af et enstrenget beskæftigelsessystem efter hollandsk model og
kraftige revisioner af socialpolitikken, vil integrationsindsatsen fortsat være i debattens søgelys.
viii

I den danske kontekst anvendes begrebet empowerment med fokus på ’mægtiggørelse’ og
’myndiggørelse’.
ix

Zizek formulerer sin metateori med afsæt i psykoanalysen og Jacques Lacans opgør med Sigmund Freud.
x

Zizeks tankegang har omkring årtusindskiftet bl.a. været anvendt som forklaringsmodel i studier af religiøs fundamentalistiske bevægelsers fremmarch i 1990’erne, fremkomsten af nye nationalromantiske forestillinger efter Berlin murens fald og voldelige etniske udrensninger.
xi

Danskundervisning, familie- og social omsorg, uddannelse, etc.

xii

Projektformens akilleshæl er de ’hvide elefanter’ – et begreb hentet fra bistandsarbejdets
projekter i 1970’erne og 1980’erne, hvor projekter bogstaveligt talt strandede i det mørke Afr ika. Der er utallige eksempler på, at nøgleklare fabrikker er forfaldet hurtigere, end de blev opbygget efter overdragelsen til lokal befolkningen. Helt basale infrastrukturelle forhold, sikring af
afsætning, organisation og arbejdskraft har der ikke været taget højde for i projekterne. Som
konsekvens heraf ligger tomme fabriksbygninger – rippet for værdier – som store elefantskeletter
tilbage efter tyve års delvist fejlslagen bistandsarbejde.
xiii

Ved optællingen er det ikke verificeret, hvorvidt der på de projekter, som eksempelvis har
’alle ledige’ som målgruppe, reelt deltager personer med anden etnisk herkomst end dansk.
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II.

Integration og medborgerskab

Sektion II er en historie om indvandringen til Danmark og den debat, den har
affødt. Den er samtidig et ’status quo’ over indvandringen med vægt på demografiske fremskrivninger og de etniske minoriteters tilknytning til arbejdsmarkedet.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden i arbejde’ udspringer af den forforståelse for
indvandringens udvikling, som sektion II udgør i rapporten. Belysningen bruges
til diskussioner af flygtninge, indvandrere og efterkommeres mulighedsbetingelser for at blive eller forblive medborgere i Danmark med varig tilknytning
til arbejdsmarkedet.
Sektion II.1 introducerer til begreber om ’integration’ og ’medborgerskab’.
Indvandringens historie præsenteres i sektion II.2.
Indvandrerne var først ’gæster’ for siden hen at blive ’fremmede’. Det blev
evident i 1980’erne, at ’de’ ikke tog ’hjem’ igen – danskerne måtte forholde
sig tanken om indvandrerne som medborgere i Danmark. Det er derfor også
først med flygtningestrømmene, at debatten om medborgerskabets rettigheder bliver synlig.
Sektion II.c og II.d belyser indvandrerpopulationens demografiske udvikling og
den historiske tilknytning til arbejdsmarkedet. Udviklingen efter 1985 belyses
med fokus på den etniske arbejdsdeling på arbejdsmarkedet.
Rapporten har samlet et materiale på baggrund af tilgængelige statistiske kilder for at præsentere forskellige træk og tendenser ved afgrænsede undersøgelsesgruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Parametre som køn, etnicitet,
generationsforskelle, forudsætninger og opholdstiden længde er adopteret fra
kilderne.
Belysningen af indvandringens historie fører frem til i sektion II.5 at fremlægge de senere års prognoser for demografiske udvikling, som dokumenterer, at
vi i de kommende år vil se forskydninger i befolkningssammensætningen.
!
!

På den ene side ældes den danske befolkning markant i disse år, hvilket
vil medføre en stigende forsørgerbyrde for de erhvervsaktive.
På den anden side vil vi på kort sigt opleve et etnisk befolkningsboom
med et fertilitetsniveau, som er signifikant højere blandt kvinder af anden etnisk herkomst end dansk.
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Den stigende forsørgerbyrde diskuteres i forhold til regeringens finansredegørelser og arbejdskraftreserven i lyset af den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden om ’det rummelige arbejdsmarked’.
Analysen i sektion III af forvaltningsmæssige og strukturelle barrierer for integrationen på arbejdsmarkedet – og dermed for inklusionen af nye medborgere
i det danske samfund – bygger på fremstillingen i sektion II.

Side 32

Bind I: Medborger eller modborger?

II.1 Integration og medborgerskab
At tale om ’integration’ giver ingen mening, hvis man ikke samtidig opstiller
mål for graden af integration – eller stiller spørgsmålet: integration til hvad?
Dansk statsborger, dansker eller medborger…?
Debatten om gæstearbejdere, fremmedarbejdere, indvandrere, flygtninge og
efterkommeres integration har bølget henover årene. Det handler i bund og
grund om registrering af ’de andre’ som flygtninge, indvandrere og efterkommere.
Hvem er danskere og hvem er ikke?
Statsborger kan man blive på 9 år, men det tæller ikke rigtigt. I statistikken
bliver man nemlig ikke regnet for dansker før i tredje generation, så i det
regnestykke går der måske 100 år, før man er dansker. Men hvornår er man
medborger?
Afsnittet samler rapportens placering i forhold til begreberne integration og
medborgerskab, som ikke kan tænkes uafhængigt af hinanden.

II.1.a Medborgerskabet
Baggrunden for valg af medborgerskabsteorien er, at medborgerskabsbegrebet
overordnet handler om relationen mellem borgere og stat og det enkelte individs sociale integration i et større fællesskab.
Medborgerskabsbegrebet har sine rødder i det moderne industrisamfunds opblomstring efter 2. verdenskrig. Den engelske sociolog T.H. Marshall tegner i
1949 et rids af en medborgerskabsteori under forelæsningen ’Citizen and Social Class’i
!

uddannelsen af arbejderklassen til duelige borgere ud fra et ideal om

!

den engelske 1800-tals ’gentleman’, men samtidig
anerkendelsen af den sociale ulighed i samfundet som konsekvens af kapitalismens stratificerende tilbøjelighed.

Marshall ser medborgerskab som den særlige status, der tilkendes alle fuldgyldige medlemmer af et nærmere defineret fællesskab, hvilket er en minimal definition, der ligger tæt op af ’inklusionsprincippet’. Det vender vi tilbage til nedenfor.
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Anerkendelse i fællesskabet sker igennem et sæt rettigheder og pligter og en
institutionalisering af disse i en fælles, forpligtende lovsamling.
Marshalls medborgerskabsbegreb bliver med formulering af medborgerens rettigheder og pligter en af de betydeligste ideologiske grundsten i det moderne
social-liberale velfærdssamfund.

De tre medborgerrettigheder:
A. De civile rettigheder: den personlige frihed, som borgeren fik
B.

C.

med nye lovgivningsprincipper i det 18. århundrede. Domstolene
blev sat til at sikre ytrings-, tros- og organisationsfrihed mv.
De politiske rettigheder eller den politiske frihed, som i det 19.
århundrede gav (nogle) borgere mulighed for at stemme og deltage i demokratiske processer. Den nye institution var de nationale
og lokale parlamenter.
De sociale rettigheder, som dækker en uens fordeling af sociale
velfærdsydelser til borgerne i det sene 20. århundrede. Institutionerne er baseret på de individuelle behov; af de tidligste rettigheder kan nævnes alderspension, retten til fri uddannelse og det offentlige sundhedsvæsen.

Medborgerskabet er det universalistiske, egalitære statusprincip, der konstituerer ’solidaritet’ på tværs af traditionelle statusbarrierer. For Marshall vil
den sociale integration af arbejderklassen i medborgerskabet føre til en udligning af de sociale uligheder. Alle kan være forskellige med hensyn til velstand, profession og religion, men alle er lige som medborgere.
Pligterne er vagt beskrevet, men obligatoriske og formelle pligter omfatter
pligten til at arbejde, betale skat, gøre militærtjeneste og uddanne sig. Samtidig angives de uformelle og ’bløde’ sociale og moralske forpligtelser, der
omfatter ”… the general obligation to live the life of a good citizen, giving
such service as on can to promote the welfare of the community…” (citeret
fra Meier Jæger, 2001:223).
Man skal som en god borger leve og yde efter evne til fremme af velfærden
for fællesskabet. Med tiden er det blevet synonymt med frasen ’yde efter evne og nyde efter behov’. Men pligten til at arbejde er det fundament, der udløser de civile, politiske og sociale rettigheder.
Marshalls brede medborgerskabsbegreb tydeliggør på en måde, at alle borgeres ret til basale sociale ydelser i velfærdssamfundet – altså ’de sociale menneskerettigheder’ – er afgørende for, at der ikke sker polariseringer i samfundet (Ejrnæs, 2004:174). Det fordrer imidlertid et fælles bånd, en særlig følelse af at være medlem af et fællesskab baseret på loyalitet over en civilisation, som er fælles (Marshall i Meier Jæger, 2004:60).
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Velfærdsstaten fremstår på den baggrund som samfundets buffer mod kapitalismens tendens til at skabe social polarisering og fattigdom.
Mads Meier Jæger peger i den forbindelse på inkonsistens i Marshalls logik:
For det første er det store problem med teorien, at konflikter mellem individ
og samfundet ikke medtænkes. Medborgerskabet kræver fælles bånd og en
følelse af samhørighed i et ’homogent fællesskab’ Marshall ser ikke den sociale konflikt, men anlægger et funktionalistisk perspektiv med vægt på homogene og stabile samfund.
Heraf følger, at Marshall heller ikke medtænker medborgerskabets kulturelle
dimensioner. Hverken kvinder, kriminelle eller indvandrere har fået plads som
aktører med særlige interesser i opposition til fællesskabet.
Historien må have lært os, at samfund er hverken homogene eller stabile,
men fyldt med aktører, der vil indfri deres interesser.

Afrunding
Denne rapport benytter alligevel begrebet – netop fordi det undlader at tænke i kultur, men derimod i funktionalitet i forhold til individets rettigheder og
muligheder for at yde indflydelse på samfundet.
Men hvor Marshalls medborgerskabsbegreb tog afsæt i borgerens universelle
rettigheder i forhold til den sociale integration af borgere i stabile og homogene samfundet, så er rapportens affødt af paradokset: hvorfor er det så
svært for nogen at blive aktive medborgere?
Inddrages ’kultur’ til aktør- og konfliktanalyse i medborgerskabsbegrebet
skærpes undersøgelsen ikke alene i forhold til samfundets pres på individet,
men også i forhold til individets ’empowerment’ elle r magt i samfundet.
I denne rapport er empowerment begrebet af begreberne ’mægtiggørelse’ og
’myndiggørelse’. Mægtiggørelse henviser til tilvejebringelsen af politiske
handle- og indflydelsesmuligheder i kraft af civile, politiske og sociale rettigheder. Myndiggørelse henviser til den individuelle erhvervelse af kompetencer, faglige som personlige. (Schwartz, 2002:14).
Den enkelte borgers inklusion i samfundsprocesser afhænger af bevidstheden
om deltagelse. Den bevidste medborger kan vælge deltagelsen (tilslutningen)
eller modborgerpositionen gennem en udøvet magt (afvisning). Begge kan være formulerede og synlige strategier.
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Da Marshall skrev om medborgerskab var det for at sikre individets sociale rettigheder mod markedets økonomiske skævvridninger. Han forudsatte, at individet havde evnen og viljen til at yde til fællesskabet – på denne tid havde
man ganske enkelt ikke råd til at sige ’nej tak’ til arbejde.
Denne rapport bruger medborgerskabsbegrebet i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet, og i velfærdssamfundet kan man ikke
længere tage for givet, at viljen til at yde til fællesskabet er til stede pr. automatik. I velfærdsstaten handler medborgerskabsbegrebet ikke så meget om
sikringen af individets sociale rettigheder – som allerede er sikret – men i stedet om forvaltningen af pligten til at arbejde.

Medborgerskabsteoriens fordringer:
A.
B.
C.
D.
E.

Den konstante anerkendelse og krav om:
1.
personlige rettigheder og sociale forpligtelser
2.
social lighed og kulturel mangfoldighed
- at medborgerskab omhandler aktørernes interesser og muligheder for at få adgang til og indflydelse på beslutningsprocesser
i det moderne samfund
- at medborgerskab involverer deltagelse i magtkampe gennem
civilsamfundets frivillige organisationer, som er uafhængige af
statens magt
- at medborgerskab etableres i en inkluderende, gensidig og pluralistisk proces – og ikke ved at man internaliserer værtslandets
kultur
- at medborgerskab er et løfte om inklusion i samfundet – hverken majoritetens trussel om udgrænsning eller en trussel om
selvbestaltet segregering i opposition.

II.1.b Integration
Det følger af udredningen af medborgerskabsbegrebet, at ’integration’ må
forstås som en proces og ikke et endemål. ’Integrationen’ er så at sige i spil
og til forhandling konstant; det er til stadighed en ’inklusionsproces’. Det er,
som Flemming Mikkelsen skriver, ’… en mangesidet proces, hvor nogle kræfter fjerner grupper og individer fra hinanden, mens andre rykker dem tættere sammen…’ (Mikkelsen, 2001:13).
Med mellemrum er debatten om selve begrebet ’integration’ dukket op i forbindelse med forskningen på området. Der vil altid inden for forskning blive
ført diskussion om begrebernes afklaring. Ruth Emerek samler i artiklen ’Integration – eller inklusion? Den danske diskussion om integration’ (2003) en
oversigt over de senere års anvendelse af begrebet i forskningen. Denne rap-
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port hæfter sig ved, at der i debatten om ’integration’ ofte veksles mellem
en dynamisk processuel og en funktionalistisk tilgang. Typisk vil en anvendelsesorienteret forskning have en konkret brug af termen i forhold til arbejdsmarkedsintegration.
Sådan bruges begrebet også i denne rapport.
Når rapporten benytter ’integration’ som term, henvises der til konkrete
sammenhænge i forbindelse med f.eks. indtræden på arbejdsmarkedet. Derimod benyttes termen ’inklusion’ i forbindelse med refleksioner over de gensidigt konstituerende processer, som påvirker individets identifikation med
samfundet.
Debatten om ’integration’ handler derfor også altid om, hvordan ’vi’ ser på
’dem’. Det kun i virkningernes verden, at vi stadig kan finde reminiscenser af
en outdated assimilationstankegang. De færreste vil i dag anerkende det som
en mulighed, at forskelle og fordomme kan udlignes.
Men når vi vil sige noget om verden – ’om det, som det er værd at vide noget
om’ – så er vi også for-bundet til at tale ud fra for-domme og for-skelle. Vi
benytter altid distinktioner, der af sig selv reproducerer ’os’ og ’dem’.
F.eks. refererer rapporten fra statistikker, som definerer, hvem der er – og
hvem der ikke er - ’danskere’.
Det er, som det hedder, ”… en rent statistisk definition af indvandrere, efterkommere og danskere …” (f.eks. INM, 2002:29). Nuvel. Statistikken giver
alligevel et klart eksempel på, at vi officielt definerer ’den danske medborger’ efter princippet om forældres statsborgerskab. Som dansker med indvandrerbaggrund betegnes man først ’dansker’ i tredje generation, såfremt statsborgerskabet erhverves i første generation.
Samtidig registreres et stadig stigende antal naturaliserede borgere med
udenlandske statsborgerskaber, hvilket imidlertid medfører en reel opdeling,
som diskriminerer medborgere i ’denizens’ og ’citizens’ (Ejrnæs, 2004). Tallet
vil stige i årene frem, hvilket udfordrer inklusionsprincippet i forhold til ideen
om medborgerskabet baseret på fælles rettigheder og pligter.
I de sammenlignende analyser af grundlaget for inklusionen i medborgerskabet, som har været brugt som kildemateriale til denne rapport, har man arbejdet ud fra forskellige parametre til vurdering af enkeltfaktorer som henholdsvis ’negative’ eller ’positive’ for integrationen (f.eks. Emerek 2003, Mikkelsen 2001).

Bind I: Medborger eller modborger?

Side 37

Om en proces kan siges at være negativ eller positiv i forhold til integrationen
kommer an på formålet. Hvordan er en indvandrer inkluderet – formelt set og
i forhold til de reelle muligheder for adgang til medborgerrettighederne?
Medborgerskabsregimer har i den forbindelse tidligere været formuleret som
f.eks. ’eksklusive’ (begrænset inklusion og stor segregation i samfundet), ’assimilatorisk/republikansk’ (let adgang, men krav om kulturel tilpasning) samt
’multikulturelt/pluralistisk’ (let adgang formelt og omfattende kulturelle rettigheder).
Lise Togeby opstiller på den baggrund en model for komparativ karakteristik
af medborgerskabsregimer baseret på fire idealtyper; ’etnisk segregation’,
’etnisk assimilation’, ’republikansk monisme’ samt ’pluralistisk medborgerskab’ (Togeby, 2004:28-29).
Den ene akse er et mål for, hvor let (eller svært) det er for en indvandrer at
opnå statsborgerskab, og for hvor mange rettigheder en stat tildeler ikkestatsborgere. I den ene ende finder man det ’etno-territoriale’ regime, i den
anden det ’borgerterritoriale’ regime ii som et mål for, om adgangen til statsborgerskab er forankret i et nationalt begreb om folket eller i et civilt begreb
om individet. På den anden akse er den kulturelle dimension, hvor modsætninger udgøres af henholdsvis ’kulturel monisme’ og ’kulturel pluralisme’ som
mål for den reelle åbenhed over for kulturel forskellighediii .
Kulturelle forpligtelser forbundet med statsborgerskabet
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Modellen bruges komparativt til beskrivelse af enkeltlandes placering i forhold
til idealtypologien, men kan også anvendes ved belysning af udviklingen af et
enkelt lands medborgerskabsideologi. Landene er forsynet med vektorer ud
fra de bevægelser, der tolkes i forhold til det enkelte lands udvikling i de senere år.
Det fremgår, at Danmark er placeret i forhold til andre europæiske lande.
F.eks. placerer Togeby Tyskland tæt på idealtypen for ’etnisk segregation’ på
baggrund af de tidligere meget stramme regler for opnåelse af statsborgerskab. De etniske minoriteter tildeles til gengæld store frihedsgrader i forhold
til formulering og udøvelse af deres kulturelle egenart.
Frankrig ligger diametralt modsat med en let adgang til statsborgerskabet,
men et relativt stort krav den kulturelle tilpasning til ’La France’. Der er ikke
tale om en etnisk tilpasning, men en borgertilpasning. Den seneste tids røre
om racismelovgivningen kan på den baggrund synes at have karakter af statssekularisme. Sverige, Holland og England hører til en gruppe af lande med
lempelige vilkår for opnåelse af statsborgerskab såvel som vide beføjelser og
kulturel åbenhed. I Holland er der i disse år en bevægelse i retning af mindre
støtte til kulturel forskellighed, og i gruppen generelt er der bekymring over,
at de etniske minoriteter mangler incitamenter for deltagelse i samfundet.
I dette billede placerer Togeby Danmark i nærheden af Frankrig på baggrund
af den relativt lette adgang til opnåelse af statsborgerskab og de betydelige
civile og politiske rettigheder, som er til stede. På den anden akse mener Togeby, at der eksisterer gode rammer for multikulturelle udfoldelser (f.eks.
muligheder for muslimske friskoler og oprettelse af integrationsråd), men at
der samtidig kan identificeres et faktisk pres for, at indvandrerne assimilerer
sig kulturelt.
Togeby mener, at Danmark på baggrund af de senere års stramninger og en
øget spænding mellem den formelle åbenhed og en kulturel lukkethed i disse
år er i bevægelse længere mod venstre af den vandrette akse og længere opad på den horisontale akse (Togeby, 2004:30-32) iv .
I denne rapport er modellens opgave at synliggøre de formelle rammer for
medborgerskabsregimet, som indvandrerne er underlagt. Det ligger uden for
rapporten at komme med kvantitative mål for den eksakte indplacering.
Umiddelbart vil jeg antage, at Danmark med en tæt idé-historisk tilknytning
til nationalromantikken, herunder ideer om folket og kulturen fra det 19. århundrede, ville placere sig tættere på den tyske position end på den franske
med dens kontinentale ideer om borgeren.
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Afrunding
Følger vi Lise Togebys formulering af inklusionsprincippet, så er medlemmerne af fællesskabet alle borgere (medborgere), der er omfattet af de fælles
beslutninger. Hendes minimal-definition er i samme boldgade som Marshalls –
men som det fremgik af kritikken af Marshall, så er det ikke nok at have ret til
at deltage i det offentlige rum, hvis ikke borgerne samtidig har mulighederne
og forudsætningerne for at deltage.
Diskrimination handler på den ene side om, at ’de anderledes’ ikke får de
samme muligheder for at gøre brug af deres rettigheder som medborgerne –
især, hvis man ikke er dansk statsborger (Ejrnæs, 2004)v . På den anden side
afføder inklusionsprincippet et generelt spørgsmål om, hvordan medborgere
af fremmed herkomst udnytter deres muligheder?
Der er ikke tale om en pligt til lige deltagelse, men er deltagelsen meget
skæv fordelt, er mulighederne det måske også. Begrænsninger i muligheder
kan vi tale om som barrierer eller måske diskrimination i processen.
Togeby rejste spørgsmålet om mulighederne for deltagelse i det offentlige
rum – og må delvist til sin egen forundring, men meget modsat den almindelige antagelse, konkludere - at de etniske minoriteter for så vidt angår politiske
rettigheder faktisk har gode muligheder for at deltage. Hun peger på, at problemerne ikke handler om manglende formelle politiske rettigheder, men derimod om forudsætningerne for at bruge de tildelte rettigheder (Togeby,
2004:87).
Det skal dog omgående tilføjes, at det ikke følger som logisk konsekvens af
denne tankegang, at det er legitimt at fratage medborgere deres civile, politiske eller sociale rettigheder, hvis de mangler personlig autonomi og fornødne forudsætninger for deltagelse i inklusionsprocessen.
Det ville være en fundamental overtrædelse af det grundlæggende princip for
medborgerskabet: at medlemmer af fællesskabet er alle, som er omfattet af
de fælles beslutninger.
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II.2 Indvandringens historie
For at kunne afdække eksisterende dilemmaer og barrierer for aktører i integrationsarbejdet, må vi forstå udviklingen i den danske selvforståelse og identitetsopfattelser blandt danskere, politikere og aktører i integrationsdebatten.
Sektion II.2 sammenfatter et overblik over indvandringens historie.
Fra slutningen af 1960’erne ændres indvandringsmønsteret til Danmark.
Indtil da kom den primære indvandring fra Norden, England, Tyskland og USA
og bestod for en stor dels vedkommende af hjemvendte danskere eller efterkommere af danske immigranter. Kun enkelte grupper af sæsonarbejdere og
flygtninge bryder dette billede.
Midt i 1960’erne steg efterspørgselen efter arbejdskraft som følge af den økonomiske vækst og forskellige ændringer i erhvervsstrukturen. Det stigende
behov blev delvist dækket af de store efterkrigsårgange og tilgangen af kvinder til arbejdsstyrken, men midt i 1960’erne var der fortsat stigende efterspørgsel efter arbejdskraft.
De danske arbejdsgivere begyndte at invitere gæstearbejdere til landet – i
begyndelsen næsten udelukkende fra Tyrkiet og Jugoslavien, men fra 1970
også fra Pakistan. Der var fra starten altovervejende tale om enlige mænd,
som fik arbejde for så siden hen at få ægtefæller og familie med til Danmark.
Udlændingeloven fra 1952 åbnede muligheder med hensyn til indrejse-, opholds- og arbejdstilladelser for udenlandske statsborgere, der søgte arbejde i
landet.
Der tegner sig tre hovedtræk ved den tidlige gæsteindvandring fra Tyrkiet,
Jugoslavien og Pakistan:
!

Tyrkerne var dårligt uddannede landarbejdere eller bønder fra landsbyer
i de centrale dele af Tyrkiet, hvor der både bor tyrkere og kurdere. Kvin-

!

derne var overvejende hjemmegående med begrænset alfabetisering/
skolebaggrund.
Jugoslaverne kom fra byerne eller industriområderne på landet. De hav-

!

de en grundig skolebaggrund med sig og erhvervserfaring som faglærte
eller ufaglærte arbejdere fra hjemlandet.
Pakistanerne kom overvejende fra i landsbyer i Punjab-provinsen. Det
var unge mænd, som var dårligt uddannede og som tilhørte den fattigere
del af middelklassen.

Bind I: Medborger eller modborger?

Side 41

Gæstearbejderne var – i hvert fald for en tid – kærkomne gæster for den liberale fløj i dansk politik og ikke mindst for arbejdsgivere. Gæstearbejderne var
inviteret af en industri, som havde behov for en arbejdskraft, der kunne sikre
levering af konkurrencedygtige produkter. Ved at importere arbejdskraft kunne man sikre sig imod en lønglidning under højkonjunkturen. Set fra den position, var der arbejde nok til alle. Man kunne ikke få folk nok.
Derfor mente man ikke fra arbejdsgiver side, at gæstearbejderne tog noget
fra de danske arbejdere – og man antog desuden, at ’de’ ville rejse hjem
igen, hvis tiderne skiftede.
Fagbevægelsen, derimod, var kastet ud i et dilemma mellem hensynet til de
danske arbejdere og den internationale solidaritet. I den historiske optik kan
det påpeges, at fagbevægelsen var skeptiske i forhold til ’fremmedarbejderne’, der var at regne som ’løntrykkere’. Fagbevægelsen legitimerede sin position ved at angribe arbejdsgivernes fremskrivning af højkonjunkturen og ved
at give udtryk for en ’solidarisk bekymring’ for en etnisk arbejdsdeling på arbejdsmarkedet.
Fagbevægelsen fik ret: højkonjunkturen måtte knække til sidst, og brancheopdelingen på arbejdsmarkedet har fået etniske tilbøjeligheder. Men det tilslører ikke det faktum, at fagbevægelsen ikke ønskede ’fremmedarbejderne’ i
Danmark. De blev set på som ’løntrykkere’ og var ifølge fagbevægelsen en
trussel for de danske arbejdere.
Den første større indvandringsbølge i nyere tid affødte stramningerne af adgangskravene i 1969/1970. Og fra 1973 indførte man stop for indrejser og arbejdstilladelser fra ’tredjelande’ (lande udenfor Norden, EF og Nordamerika).
Indvandringen blev bremset, men ikke bragt til ophør, fordi familiesammenføringsreglerne for borgere med permanent opholdstilladelse stadig var i kraft.
Tiderne skiftede. Hvor erhvervsfrekvensen for indvandrere havde ligget højt i
1960’erne og starten af 1970’erne, knækkede kurven med oliekrisen og indvandrerstoppet i 1973. Stoppet for en arbejdsindvandring i kombination med
tilstrømningen af familiesammenførte ægtefæller, der ikke kom i arbejde, har
siden bevirket, at indvandrere og efterkommere i statistikkerne fremstår med
en højere arbejdsløshed og lavere beskæftigelsesfrekvens end i den øvrige
arbejdsstyrke.
Fra midten af 1970’erne og frem til 1985 følger en periode med en jævnt stigende indvandrerpopulation som konsekvens af familiesammenføringsreglerne
og en markant højere fertilitet blandt indvandrerne end i den øvrige befolkning. Dertil kommer mindre flygtningegrupper fra eksempelvis Chile og Vietnam.
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Stik imod de oprindelige antagelser, så rejste de første gæstearbejdere ikke
ud af landet igen, da lavkonjunkturerne satte ind med oliekrisen. Kun enkelte
valgte at rejse tilbage til deres hjemland, men langt de fleste havde stiftet
hjem og familie i Danmark.
Sagt meget forenklet, så var livet i Danmark for godt til, at de ville betale
omkostningerne ved at rykke familien op med rode igen. Børnene gik i skole,
og man havde etableret nye netværk og relationer i de lokalområder, hvor
man havde bosat sig.
Indvandringen til Danmark steg markant fra 1983-1985, men til forskel fra tidligere, så var denne indvandring et resultat af flygtningestrømme fra uroprægede områder. I 1980’erne omfattede indvandringen:
!

Iranere, der i brede træk kom fra en veluddannet urban elite af mellem-

!

klasse-funktionærer, sekulariserede akademikere og en vestligt orienteret overklasse
Statsløse palæstinensere fra Libanon med blandet baggrund

!
!

Tamiler fra Sri Lanka
Irakere, primært fra de kurdiske mindretal i Nordirak

Debatten om, hvorvidt Danmark skulle tage imod et stigende antal flygtninge
brød for alvor ud i lys lue under fremsættelsen og vedtagelsen af den nye udlændingelov i 1983. Loven havde til hensigt at gøre det muligt for flygtninge
at komme til Danmark og søge asyl på trods af det gældende indvandrerstop,
der lå udlændingeloven fra 1973. Det blev ikke nogen populær lov.
Bent Jensens gennemgang af 30 års avisdebat om ’de fremmede’ giver et levende billede på samtidens politiske Danmarks historie. Folketinget og offentligheden var kastet ud i kampen om at skulle balancere mellem den internationale humantære forpligtelse og det politiske og økonomiske hensyn til den
danske arbejdsstyrke.
Flygtningestrømmen ramte landet på et tidspunkt, hvor ledigheden var stigende. ’De fremmede’ blev ikke hilst velkommen denne gang.
Debatten gav os en generel mistænkeliggørelse af flygtningenes baggrund for
at komme til Danmark og en række nye gloser til sproget, f.eks. ’hotel-skibe’,
’asyl-centre’, ’bekvemmeligheds-flygtninge’ og ’de-facto flygtninge’.
Danmark kunne bruges som sikker destination – også selvom man ikke var
’flygtning’ i henhold til konventionerne. Danmark var ’lykkelandet’ set i forhold til andre af de omkringliggende lande, som var mere restriktive. Det endte med, at mange blev – også nogle af dem, som måske skulle have været afvist ved indrejsen. Eksempler på lykkeriddere og fiflerier med asylpapirer satte kog i gemytterne i 1984-85. Flygtninge-højkommisær Poul Hartling udtalte,
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at ’… flygtningesager er ikke altid enkle. De kan være fulde af tricks …’ (citeret fra Jensen, 1999:351). Det kom til flere tilfælde af racistiske angreb mod
nyankomne flygtninge, som hentede legitimitet fra de enkeltsager, hvor der
var begået fejl. Bent Jensens analyse af avismediet fra den tid dokumenterer
en kontant og til tider ganske beskidt tone i debatten.
Det var ved årsskiftet 1984/1985, at hendes hendes majestæt dronningen
formanede folket til at holde igen med den danske humor og de ’dum-smarte
bemærkninger’.
Uroen omkring udlændingeloven fra 1983 affødte en revision og en række
stramninger allerede i 1986. Hvor 1983-loven skulle sikre flygtningen en retssikkerhed i Danmark, skulle 1986-loven sikre samfundet dets mulighed for at
afvise asylansøgere, hvis de var indrejst via et andet sikkert land.
Stramningerne i udlændingeloven fra 1986 blev et filter i slusen, så indvandringen ikke løb løbsk, som scenariet tegnede til i andet kvartal af 1986, hvor
flygtningestrømmen satte ny rekord. Alligevel forblev indvandringen på et
højt leje årtiet ud. Fra starten af 1990’erne udvidedes indvandringen til også
at omfatte større grupper fra andre arabisk-talende områder samt flygtninge
fra Afrika. I 1994-1995 kom anden store indvandringsbølge fra ex-Jugoslavien.
!

Somalierne: i første omgang relativt få, men veluddannede. Siden fulgte

!

en stor spredt gruppe af urbane og rurale småfolk med begrænsede midler og forudsætninger til rådighed.
Irakerne: stor blandet gruppe på flugt efter den første Golfkrig, fortsat

!

mange kurdere, men også kristne mindretal og folk fra det sydlige Irak.
Ex-jugoslaverne: modsat tidligere var de nu flygtninge fra Balkankrigene.
Generelt er det en gruppe, som er langt bedre uddannet end andre grupper, men det er krigsfamilier med en tung bagage.

1990’erne giver os diversiteten: indvandrere er ikke længere kun fra Tyrkiet,
Pakistan og Iran. To parallelle spor løber igennem tiåret. Dels kommer der
fokus på ’efterkommerne’ eller ’2. generations-indvandrerne’ fra starten af
1990’erne, dels bliver indvandringen globaliseret mod slutningen af
1990’erne, så den omfatter en individualiseret indvandring fra hele verden.
I 1993 samles indvandrer- og flygtningespørgsmål i Indenrigsministeriet vi og
’Nævnet for Etnisk Ligestilling’ etableres som regeringens rådgivende organ.
Fremlæggelsen af ”Beslutningsforslag om bedre integration og sikring af udlændinges retsstilling i Danmark” (B65 af 18.06.92) er regeringens initiativ til
fremme af integrationen. Man kan for første gang tale om en samlet integrationsindsats med tilbud om danskundervisning, beskæftigelsesrettet aktivering, kurser i samfunds- og arbejdsmarkedsforhold, modersmålsundervisning
og styrkelse af tværkulturelle aktiviteter.
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Der er især fokus på en bedre indslusning på boligmarkedet, og der tages initiativ til en barrierehandlingsplan i forhold til arbejdsmarkedet, men det er
tidligere blevet konkluderet, at det har været ”… vanskeligt at måle, hvor
mange indvandrere og flygtninge arbejdsministeriets handlingsplan har bragt
ud af ledigheden…” (Ole Hammer i Mikkelsen, 2001:41-42).
Handlingsplanen sættes i søen på et tidspunkt, hvor der er lavkonjunktur, og
ledigheden i Danmark når højder, som man ikke har set siden 1930’erne. Den
gennemsnitlige ledighed i perioden 1992-1994 når op over 11%. Og samtidig
søger en ny mængde flygtninge til Danmark.
Debatten i 1992 minder på mange måder om mislydene fra 1984, de enkelte
stereotypier er blot skiftet ud – iranerne er blevet til irakere og de midlertidige flygtninge-lejre er blevet til permanente asyl-centre.
De retoriske forskansninger fra 1980’ernes debat graver igen dybe grøfter
mellem ’de fremmedfjendske’ og ’de kulturradikale’, der for hver deres part
giver kulturen hele skylden per se.
De har hver deres forestillinger om den danske kulturs inderste væsen og væren, og de bliver aldrig enige om, hvorvidt kulturen er årsag til alt det gode
eller skyld i alt det onde. For de fremmedfjendske er et ’clash’ imellem kulturerne uundgåeligt, mens de kulturradikale ser det multikulturelle som en berigende mediering af forskellige værdisæt.
Til debatten i 1990’erne føjes to aspekter:
!

De etniske minoriteter får en stemme i det offentlige rum, først gennem
egne kulturelle foreninger og tværkulturelle paraplyorganisationer, siden
gennem politisk virke og integrationsråd. I deres søgen efter rødder og
fælles identitet i Danmark bliver indvandrerpopulationens tavshed brudt.
Det betyder imidlertid også, at der formuleres oppositioner til det danske samfund med afsæt i en revitalisering af egne kulturelle forestilli nger og religiøse værdier.

!

De kommunale aktører får større vægt i forhold til landspolitikken. En
række borgmestre tager bladet fra munden og sætter lokale problemer
med ledighed, kriminalitet, problematiske familiemønstre og æresdrab
blandt de gamle grupper af indvandrere på dagsordenen. Samtidig melder kommunerne tilbage til landspolitikerne, at man ikke fra ’borgen’
aner, hvor store problemer der er lokalt med boligplacering og integration af flygtningene rundt om i kommunerne.

Tidligere socialdemokratisk indenrigsminister og Århus-borgmester Thorkild
Simonsen kommer i 1994 med en kontroversiel udtalelse, idet han peger på,
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at Mogens Glistrup er ved at få ret i sine advarsler om udviklingen i antallet
af indvandrere og flygtninge i Danmark (Jensen, 1999:380).
Man må formode, at hvis en flygtning, indvandrer eller efterkommer ønsker at
skifte sit statsborgerskab ud med et dansk, så har personen et ønske om at
blive i Danmark. Den anden vej kan man imidlertid ikke slutte, at hvis en person ikke ønsker at skifte statsborgerskabet ud, så er det fordi personen ikke
føler sig hjemme i Danmark.
Sådan forholder det sig med henholdsvis iranere og tyrkere – to grupper, der
føler sig velintegreret i Danmark, men med meget forskellige forudsætninger
og historier i bagagen.
I forhold til undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ et det interessant,
hvordan indvandrerne har oplevet deres møde med Danmark.
Den tyrkiske indvandrergruppe, der har været i Danmark længst, er også den
gruppe, som udpræget gør brug af deres mulighedsbetingelser og politiske
rettigheder. Denne gruppe har en stærk kollektiv mobilisering, men også et
lavt uddannelsesniveau (Togeby, 2004).
Iranerne har i stort omfang skiftet deres statsborgerskab ud med et dansk. De
er modsat tyrkerne beskrevet som åbne og individualiserede, hvor tyrkerne er
lukkede i et stærkere kollektiv.
Ifølge en Cantinét undersøgelse fra 1999 har ca. 19% af iranerne beholdt deres
iranske statsborgerskab i Iran, mens hele 65% af tyrkerne har beholdt deres i
Tyrkiet (Mikkelsen, 2000:51-53). Adspurgt er det kun ca. 47% af iranerne, der
forventer et fremtidigt liv i Danmark, mens hele 67% af tyrkerne påregner at
blive i landet.
I Cantinét undersøgelsen tilskrives den fysiske afstand til hjemlandet og de
økonomiske fordele af at være i Europa at være af afgørende betydning for
valget om at skifte nationalitet.
Både tyrkerne og iranerne føler sig velintegreret i Danmark, men de oplever
diskriminationen forskellig. Det er blevet vist af danske forskere som Lise Togeby, Flemming Mikkelsen og Ruth Emerek, at det er de bedst uddannede,
bedst integrerede, som oplever mest diskrimination.
Det er iranerne, der føler sig diskrimineret, tyrkerne noget mindre.
Somalierne, der er den gruppe, der kan siges at være dårligst integreret i
samfundet, formulerer modsat ikke nogen følelse af at blive diskrimineret.
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Fænomenet omtales i forskningen som en negativ deprivation. Det betegner
en proces, hvor ’diskrimination’ opleves af den, som den udsættes for, som
enten legitim (’det er også fordi, jeg er så dårlig’) eller illegitim (’jeg er ligeså god som de andre’).
Når denne rapport diskuterer mulighedsbetingelserne for Ahmed Abdulsadigs
medborgerskab, så er relevant at pege på, at mægtiggørelsen og myndiggørelsen helt bogstaveligt giver en stemme til at formulere sig i tilslutning eller
afvisning af fællesskabet. I den optik giver det mening, at iranerne gør modstand og giver deres mening til kende. Man kunne også mene, at somalierne
ikke havde stemme endnu, så de kunne udtrykke deres (offer-)rolle.
Lise Togebys analyser af flygtninge, indvandrere og efterkommeres politiske
engagement (Togeby, 2004) viser, at det for de etniske minoriteter har været
relativt let at få adgang til politisk deltagelse i Danmark . Måske særligt i lokalpolitik (herunder kommunalbestyrelser og integrationsråd).
Togeby vender sig derfor også mod, at tale om en underrepræsentation af etniske minoriteter på den politiske scene. De etniske minoriteter har til dels
haft mulighed for at øve indflydelse på deres egen inklusion.

Afrunding
Flygtningedebatten midt i 1980’erne vækkede Danmark.
10 år før begrebet ’globalisering’ fik betydning i sproget, afspejlede debatten
fra 1980’erne ’hjemmefødningens’ frygt for tab af identitet i mødet med den
fremmede. Flygtningestrømmen bragte danskerne i konflikt mellem selvforståelse og fordom, da den internationale humanitære indsats blev placeret på
vores egen dørtærskel.
Reaktionen blev at skabe forestillingen om, at der eksisterer en grundliggende
identitets- og kulturkonflikt, som gør opnåelsen af fællesskab umulig.
Aktørerne på den politiske højrefløj revitaliserede i forbindelse med flygtningedebatten den nationalromantiske forestilling om eksistensen af ’det danske
folk’ og ’folkeviljen’ (Jensen, 1999:335). Fremskridtspartiets daværende leder
Mogens Glistrup har alle dage været kendt for at tale om truslen fra den
’muhamedanske invasion’, mens Søren Krarup for sin del brugte metaforen
om, at nationalstaten, som hjem og fristed for et folk med fælles identitet, er
blevet gjort til et ’offentligt herberg’ (Jensen, 1999:349).
Debatformen tilbage fra 1983 tager udgangspunkt i forestillingen om kultur
som noget iboende og uforanderligt – en forestilling der til stadighed vender
tilbage i dansk indenrigspolitik.
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De senere års internationale terror er blevet den nye ramme for mobilisering
af en kulturel modstand mod ’de fremmede’ – underforstået islam.
1990’erne debatterede integration i en tid, hvor parabol-antennerne var synlige beviser på diversitet og globalisering, alt i mens ’Vollsmose’, ’Ishøj’ og
’Gjellerup’ var blevet synonymt med ghettodannelse og segregering.
1990’erne var tiden, hvor de marginaliserede antog multikulturalismens
stemme og gjorde Blågårds Plads til centrum for et ’clash of civilizations’.
Men 1990’erne var også årtiet, hvor pligten til selvforsørgelse blev formuleret
i reaktion på de veksler, som trækkes over skattebilletten til dækning for
flygtningestrømmen og ledigheden blandt indvandrere og efterkommere.
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II.3 Indvandringen i tal
Hvordan ser den samlede indvandring ud, set statistisk og i forhold til den øvrige danske befolkning, efter næsten 40 år med indvandring?
Indvandrerpopulationen er stigende i Danmark, punktum. Hvad enten den er
målt i udenlandske statsborgerskaber eller efter den statistiske opmåling af
’danskhed’ baseret på forældres indfødsret, så er det klart for enhver, at der
er en tilvækst i mangfoldigheden i Danmark.
7,7% af den danske befolkning havde i 2002 en anden etnisk baggrund end
dansk, mod 3,0% i 1980 (se tabel over befolkningsudviklingen i appendiks).
Uanset om grænserne blev hermetisk lukkede fra dette øjeblik, ville udviklingen medføre en befolkningstilvækst i årene der kommer som følge af, at indvandrernes fertilitetsrate er højere end danskernes. Andelen af efterkommere
vil med andre ord vokse.
Den tendens synliggøres herunder grafisk sammen med registreringen af andelen af udenlandske statsborgerskaber set i forhold til indvandrerpopulationen
som helhed. Med et fald i andelen af udenlandske statsborgerskaber og en stigende andel af efterkommere vidner grafen om en tendens, der fra slutningen
af 1990’erne går i retning af stadig flere naturalisationer.

Udviklingen i den relative fordeling af udenlandske statsborgerskaber,
indvandrere og efterkommere if. det samlede indvandrerpopulation
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0

Udenlandske statsborgerskaber som
andel af indvandrerpopulationen

40,0

Indvandrere som andel af den samlede
indvandrerpopulation

30,0
20,0

Efterkommere som andel af den
samlede indvandrerpopulation

10,0
1978

1983

1988

1993

1998

2003

Kilde: Gunnar Viby Mogensen & Poul Chr. Matthiessen (red.): Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det danske velfærdssamfund, (2002:37).

I 1980’erne blev der udstedt små 4000 nye statsborgerskaber årligt. Tallet
steg i de første syv år af 1990’erne til et årligt gennemsnit i underkanten af
6.000 nye statsborgerskaber. Fra 1998 – 2001 steg antallet af nye statsborgerskaber til rundt regnet 13.000 årligt. (Larsen & Matthiessen, 2002:42).
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Stigninger i naturalisationer ses blandt tyrkere, iranere, irakere, somaliere
samt libanesere og de statsløse. Ex-jugoslavere og pakistanere har gennem
1990’erne ligeledes taget dansk statsborgerskab. For pakistanerne gælder det,
at de allerede fra midt i 1980’erne søgte statsborgerskab, hvilket set i forhold
til tyrkernes tilbageholdenhed med at søge statsborgerskab kan forklares med
afstanden til hjemla ndet.

Udviklingen 1974-2002 i fordeling af udenlandske statsborgerskaber efter
oprindelsesland og som 'øvrige'
70,0

60,0

50,0
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30,0
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Øvrige statsborgerskaber
Ex-jugoslavere
Tyrkere
Pakistanere

10,0
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1980

1985

1990
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2000

2005

Kilde: Gunnar Viby Mogensen & Poul Chr. Matthiessen (red.): Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det danske velfærdssamfund, (2002:37).

Grafen ovenfor viser, at der er en jævn naturalisering af ex-jugoslaver frem
til 1995, hvor Danmark modtager anden store gruppe ifm. balkankrigene (Larsen & Matthiessen, 2002:42). Det fremgår også af grafen, at tyrkerne har udgjort den helt store gruppe af udenlandske statsborgerskaber. Midt i
Udviklingen i den procentvise fordeling af udenlandske statsborgerskaber
efter oprindelsesland
80,0
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50,0
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a) Ex-jugoslavien
b) Tyrkiet
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Kilde: Gunnar Viby Mogensen & Poul Chr. Matthiessen (red.): Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det danske velfærdssamfund, (2002:37).
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1980’erne udgjorde de op mod 35% af alle udenlandske statsborgere i Danmark.
Der er en tendens til en mere massiv naturalisering af tyrkerne fra slutningen
af 1990’erne, således at der i 2001 for første gang kan registreres en større
andel af indvandrere og efterkommere med statsborgerskab i ex-Jugoslavien
end i Tyrkiet.
Den sidste graf synliggør den multiple indvandring siden 1985 set i forhold til
naturaliseringen af de gamle indvandrergrupper. Den store gruppe af nye indvandrere har fortsat deres udenlandske statsborgerskaber.

Afrunding
Vi har gennem snart 40 år haft indvandring til Danmark fra områder, som ligger udenfor den nærmeste sognegrænse. De kom her først som ’gæster’ – siden blev de ’fremmede’ – men alligevel er det først i 1990’erne, at flygtninge
og efterkommere af indvandrere har givet anledning til diskussioner om sociale rettigheder og medborgerskab. Parallelt med, at nye grupper af flygtninge
og familiesammnenførte indvandrer kom til landet i 1990’erne, steg antallet
af naturalisationer. Vi taler nu om ’etniske minoriteter’ og ’nydanskere’.
På tærskelen til det nye årtusind var Danmark blevet multietnisk, men på
grund af den sene medborgerdiskussion har vi ikke en stærk tradition for at
diskutere de diskriminationsproblemer, som følger med sådan et samfund,
endsige en klar erkendelse af, hvori de består.

’Hjemme’ i Danmark?
Danmark vågnede en morgen og så, at ’de’ ikke rejste hjem igen. Hvor
var hjemme henne? Der var måske ikke længere noget hjem? Eller kunne
’hjemme’ i bedste fald siges at være hér – i Danmark?
Alene den statistiske registrering af befolkningen indikerer, at vi de facto
opererer med et nyt begreb, der på engelsk kaldes ’denizens’ og på dansk
endnu ikke har fået sit eget ord - men som betegner naturaliserede medborgere af anden etnisk herkomst end dansk. En borger, som vi alligevel ikke helt
betegner som ’dansker’. Vi må spørge os selv om, på hvilken måde denne stigende gruppe er omfattet af danske rettigheder og pligter.
Først i 1995 fik vi en lovgivning mod diskrimination. Men lov alene forebygger
ikke diskrimination. Loven i sig selv gør ikke noget vii . Det gør derimod lovens
implementering i forvaltningen og på arbejdsmarkedet. Derfor er sektion III i
denne rapport helliget en analyse af de forvaltningsmæssige og strukturelle
barrierer for integrationen på arbejdsmarkedet.
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II.4 Tilknytningen til arbejdsmarkedet
Man anslår, at erhvervsfrekvensenviii for indvandrere i starten af 1980’erne lå
på mellem 60 og 70%. Der eksisterer ingen dansk statistik over erhvervsfrekvenser for indvandrere før 1981, men svenske undersøgelser har dokumenteret, at erhvervsfrekvensen for de tidlige svenske gæstearbejdere lå op mod
20% over erhvervsfrekvensen for den samlede befolkning. Tallet er ikke overraskende, i og med at de første indvandrere i 1970’erne var enlige mænd,
som kom til landet med en ’jobgaranti’. For enkelte grupper i Danmark – bl.a.
de første jugoslaver, der kom til landet – lå erhvervsfrekvensen frem til 1983
formentlig på niveau med de svenske undersøgelser (Pedersen, 1999:266-267,
Mikkelsen, 2001:74).
Det fremgår af grafen herunder, at udviklingen i erhvervsfrekvensen fordeler
sig meget ujævnt mellem vestlige og ikke-vestlige lande, mænd og kvinder, 1.
generations indvandrere og 2. generations efterkommere. Men samlet set er
indvandrerpopulationen fra de ikke-vestlige lande markant underrepræsenteret i arbejdsstyrken i forhold til den øvrige befolkning.

Erhvervsfrekvensen 1985-2001 blandt 16-66 årige (udvalgte grupper)
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Gunnar Viby Mogensen & Poul Chr. Matthiessen (red.): Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det danske velfærdssamfund, (2002:114).

I 2002 var den gennemsnitlige erhvervsfrekvens på 53,2% mod 79,2% for den
danske arbejdsstyrke. Det vidner om, at den store indvandring i 1990’erne
ikke er optaget i arbejdsstyrken endnu.
Grafen bekræfter, at 1.-generationen af mandlige indvandrere var erhvervsaktive indtil midten af 1980’erne. I 1985 var erhvervsfrekvensen for mandlige
indvandrere fra ikke-vestlige la nde 77,7%. Samme år er danske kvinder note-
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ret med en frekvens på 74,1% og indvandrere fra vestlige lande med en frekvens på 70,4%.
Erhvervsfrekvensen for gruppen af indvandrere fra ikke-vestlige lande falder
imidlertid fra 1985 og frem til et gennemsnitligt niveau på under 60% i starten
af 1990’erne. Efter midten af årtiet har det ligget så lavt som 50% med en
svag tendens til stigning. Tallet er et gennemsnit, der dækker over store forskelle i erhvervsfrekvensen blandt mænd og kvinder.
For over halvdelen af indvandrerkvinderne fra ikke-vestlige lande gælder det,
at de ikke er erhvervsaktive. Deres erhvervsfrekvens svinger gennem hele
1990’erne på et niveau mellem 40 og 50%. Der er tale om en negativ udvikling
med en svag tendens til stigning mod slutningen af perioden. Indvandrerkvinderne er angiveligt ikke en gruppe, som uden yderligere indgreb og incitamenter selv finder indpas i arbejdsstyrken. Mange vil stå udenfor.
Det er interessant, at også efterkommere fra ikke-vestlige lande i slutningen
af 1980’erne lå højt i beskæftigelsesstatistikken – faktisk højere end erhvervsfrekvensen for danske kvinder. Herefter følger et meget markant drop i starten af 1990’erne til et niveau ned under gennemsnittet for førstegenerationen
af indvandrere fra ikke-vestlige lande – og hele 10% under den mandlige population af indvandrere fra ikke-vestlige lande i perioden 1991-1994.
Det indikerer, at efterkommerne af indvandrere fra ikke-vestlige lande forlod
arbejdsstyrken under lavkonjunkturen i 1990’erne, hvorimod deres fædre forblev erhvervsaktive – om end på et lavere niveau. Efterfølgende er efterkommerne atter kommet ind i arbejdsstyrken i stort omfang. Gruppens erhvervsfrekvens overstiger både førstegenerationen af mandlige indvandrere fra ikkevestlige lande og gennemsnittet for førstegenerationen af vestlige indvandrere.

II.4.a Beskæftigelse og ledighed efter 1985
Begrebet erhvervsfrekvens defineres sådan, at de ledige er taget med i beregningen af den arbejdsstyrke, som er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det
giver et billede af, hvor stor en del af en given population, som kan arbejde,
men det giver ikke et klart billede af, hvor stor en andel af en population,
som reelt er i beskæftigelse.
Beskæftigelsesfrekvensen angiver de beskæftigedes andel af populationen,
mens arbejdsløshedstallet angiver de lediges andel af arbejdsstyrken.
Erhvervsfrekvensen er mindre følsom overfor udsving, mens beskæftigelsesfrekvensen og ledighedstallet begge afspejler svingninger i konjunkturerne.
Både beskæftigelsesfrekvensen og ledighedsstatistikken bekræfter dette kapi-
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tels fremstilling af erhvervsfrekvensens udhvikling: 1990’erne var et svært årti
for indvandrere fra ikke-vestlige lande: de røg ud i ledighed eller kom aldrig
ind.

Beskæftigelsesfrekvensen for 16-66-årige indvandrere og efterkommere fra fordelt på oprindelsesland if. 2% repræsentativ stikprøve i den
øvirge danske befolkning ekskl. indvandrerpoulationen

Udvalgte år

1985
N

%

1991
N

%

1998
N

%

2001
N

%

Oprindelseslande:
Ex-Jugoslavien

5.699

60

8.078

49

25.955

32

28.813

48

11.804

50

19.009

38

27.929

44

31.927

50

5.463

49

7.304

38

10.730

42

12.276

47

Libanon

234

59

5.563

12

8.943

20

10.207

26

Iran

860

19

7.086

16

9.072

39

10.045

47

2.383

35

4.308

32

6.781

46

7.554

56

121

39

520

14

6.648

6

8.427

14

4.534

54

7.045

48

8.889

56

9.552

60

Ikke-vestlige lande
(øvrige)

19.626

56

33.892

44

58.304

43

75.237

46

Ikke-vestlige lande
(Ialt)

50.724

52

92.805

38

163.251

39

194.038

46

Danskere (stikprvøve)

62.746

73

63.505

73

63.563

74

63.215

76

Tyrkiet
Pakistan

Vietnam
Somalia
Polen1

Kilde: Gunnar Viby Mogensen & Poul Chr. Matthiessen (red.): Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det danske velfærdssamfund, (2002:87).
Note:

1)

Polen er til sammenligning medtaget fra kilden, da landet før 1. juli 2004 fortsat
blev registreret som ’mindre udviklet 3. land’ eller ’ikke-vestligt land’.

Men er det en lav arbejdsmarkedstilknytning eller en høj ledighed, der ligger
bag de lave beskæftigelsesfrekvenser for indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande i Danmark?
Marie Louise Schultz-Nielsen tegner i analysen over indvandreres tilknytning
til arbejdsmarkedet 1985-2001 et billede, som bekræfter, at efterkommerne
fra ikke-vestlige lande rent faktisk er på vej tilbage på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesfrekvensen for denne gruppe ligger fortsat 10-15% under gennemsnittet i den danske stikprøve (76%), men er i stigning (Schultz-Nielsen,
2002:87).
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Arbejdsløshedsproblemet er ingenlunde løst. Indvandrere fra ikke-vestlige
lande er fortsat overrepræsenteret i ledighedsstatistikken. Herunder viser
grafen, at ledigheden for førstegenerationen af indvandrere fra ikke-vestlige
lande i 1994 når en foreløbig kulmination på 40% for siden at falde støt indtil
1. januar 2002, hvor ledigheden fortsat er på 14,2%, mens ledigheden i den
øvrige befolkning er så lav som 4,6% (INM, 2002d:138).
Gennemsnitlig ledighed blandt 16-66 årige i arbejdsstyrken 1985-2001
(udvalgte grupper)
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Kilde: Gunnar Viby Mogensen & Poul Chr. Matthiessen (red.): Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det danske velfærdssamfund, (2002:115).

Som det også fremgår af grafen, så er ledigheden for efterkommere fra ikkevestlige lande fortløbende faldet til et niveau på godt 7% efter et tiår, der
toppede med 19% i 1994 – et tal, der ikke har været målt højere siden
1930’erne.
Sammenholdt med udviklingen i erhvervsfrekvensen kan der ikke herske tvivl
om, at den høje ledighed er forårsaget af, at indvandrerne kun i begrænset
omfang kom ind på arbejdsmarkedet fra midt i 1980’erne og frem. Det er rimeligt at antage, at overrepræsentationen i ledighedstallet i 1990’erne endvidere var påvirket af den kraftige stigning i antallet af nye indvandrere, som
havde vanskeligt ved at finde fodfæste fra starten.
Parallelt hermed er det relevant at pege på, at integration og fastholdelse i
arbejdsstyrken afhænger af, hvor længe folk har været her, i kombination
med de forskelle i forudsætninger, som de enkelte indvandrergrupper har haft
ved ankomsten (se næste underafsnit).
På den anden side, så viser den statistiske fremstilling også positive træk, idet
der er tilbøjelighed til stabilt faldende ledighed og jævnt stigende erhvervsfrekvens for indvandrermænd og efterkommere fra ikke-vestlige lande mod
slutningen af 1990’erne. Også for førstegenerationens kvinder fra ikke-vestlige
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lande har der været tendens til faldende ledighed, selvom der er et stort efterslæb for denne gruppe.
Der har i de seneste to år været en tilbagegang i konjunkturerne, som også
har påvirket ledigheden for indvandrere og efterkommere. De gode tendenser
frem til 2001 vendte i 2002 og 2003 til en negativ udvikling i økonomien og
dermed også i beskæftigelsen. Hele arbejdsstyrken blev påvirket. Nedenfor er
medtaget kvartalvise ledighedstal fra 2001 til og med 2. kvartal 2004.

Ledighedstal i procent af arbejdsstyrken fordelt på
etnisk herkomst i Storkøbenhavn (2002-2004)
År

I alt

Alle indvandrere 1

Danskere

%

%

%

1. Kvartal

5,0

12,0

4,2

2. Kvartal

5,0

11,8

4,2

3. Kvartal

4,8

11,5

4,1

4. Kvartal

4,7

11,0

4,0

1. Kvartal

4,6

10,0

3,9

2. Kvartal

4,6

9,9

4,0

3. Kvartal

4,7

9,9

4,1

4. Kvartal

4,8

9,7

4,2

1. Kvartal

5,1

10,1

4,4

2. Kvartal

5,3

10,4

4,7

3. Kvartal

5,5

11,0

4,8

4. Kvartal

5,7

11,6

4,9

1. Kvartal

5,9

12,2

5,1

2. Kvartal

6,1

12,6

5,3

2001

2002

2003

2004

Kilde:
Note:

Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn: Nydanskere på
det storkøbenhavnske arbejdsmarked, 2004:19
1
Ledighedstallet dækker hele indvandrerpopulationen uden
hensyntagen til landefordelingen.

Det fremgår, at ledigheden har været stigende siden medio 2002; dog synes
der at være en forsinkelse, idet ledighedstallet for etniske minoriteter skifter
med et kvartals forsinkelse.
Indvandrere og efterkommeres ledighed er fortsat markant højere end for
danskere i øvrigt, men den relative stigning i ledighed er større for danskere
end for de etniske minoriteter ix .
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Den numeriske udvikling viser modsat, at indvandrere og efterkommere er
registreret med større udsving i ledighed målt i forhold til de absolutte tal i
samme kvartal året før. Grafen nedenfor viser ledighedsudviklingen. Det
fremgår, at beskæftigels en for indvandrere og efterkommere har haft en større absolut vækst, men også, at de har haft den største afgang igen.

Kvartalsvis ledighedsudvikling i Storkøbenhavn i procent af den
numeriske værdi if. året før
25,0

22,1
Alle indvandrere

20,0

16,8
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13,6

15,0

17,1
15,4

14,6
11,1

10,1
10,0

22,2

19,3
17,2

6,7
4,7

5,0
0,8
0,0
-2,2

-5,0
-10,0

-4,3
-6,3
-8,1

-6,9
-11,0

-7,9
-10,7

-15,0
4. Kvartal
(2001)

Kilde:

1. Kvartal
(2002)

2. Kvartal

3. Kvartal

4. Kvartal

1. Kvartal
(2003)

2. Kvartal

3. Kvartal

4. Kvartal

1. Kvartal
(2004)

2. Kvartal

Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn: Nydanskere på det storkøbenhavnske
arbejdsmarked, 2004:18.

Ledighedsudviklingen viser en ’forsinkelse’ i ledighedsstigningen mod slutningen af 2002. Danskerne bliver i stigende omfang ledige fra 3. kvartal 2002,
men først fra 1. kvartal 2003 er der en stigning i ledigheden for indvandrere
og efterkommere. Gennem hele 2003 har der været en kraftig stigning for
begge grupper, som er fortsat ind i 2004. Billedet er vendt, sådan at ledigheden fortsætter med at stige markant for de etniske minoriteter (over 22% i
både 1. og 2. kvartal 2004), mens stigningen er faldet til godt 11% for danskere.
Der peges i Arbejdsmarkedsrådets analyse på, at tallene dækker over en udvikling i arbejdsstyrken, der derfor ikke er homogen set over tid. Således er
arbejdsstyrken for etniske minoriteter øget med 5,6% i perioden fra medio
2002 til medio 2004. Derimod er der registreret et 2% fald i arbejdsstyrken for
danskere i samme periode.
Udviklingstendensen kan både ses som et udtryk for større mobilitet: ’man
tager det job, der kommer’, men det er også en indikation på ustabilitet i
forhold til tilknytningen til arbejdsmarkedet. Den seneste statistik bekræfter
det gammelkendte fænomen, at etniske minoriteter har en ’svingdørstilknytning’ til arbejdsmarkedet. De har ikke samme forudsætninger for en varig og
stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, som danskere i øvrigt.
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De bliver derimod presset af konjunktursvingninger: Når det går godt, så er de
accepterede, men skal livremmen spændes ind, så er det indvandrerne og efterkommerne, der ryger ud først.
Erfaringer fra AF og kommunerne indikerer, at etniske minoriteter oftere synes at være ’gamle kendinge’ eller ’returbolde’ i systemet end danskere i øvrigt; at det er vanskeligere at fastholde og sikre indvandrere og efterkommeres kontinuitet i deres arbejdsmarkedstilknytning.
Hvis det forholder sig sådan, kan det skyldes, at gruppen af indvandrere og
efterkommere er karakteriseret ved, at de har begrænsede uddannelsesmæssige kvalifikationer, hvilket forhindrer en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

II.4.b Forskelle i forudsætninger
Forskelle i tilknytningen til arbejdsmarkedet kan aflæses ud fra køn, indfødsret og oprindelseslandets udviklingsniveau. Som vi så tidligere, kom det tydeligst til udtryk ved en sammenstilling af de to køn samt af de forskelle, der lå
mellem førstegenerationens indvandrere og anden generationens efterkommere.
Men hertil kommer yderligere tre faktorer, der detaljerer det generelle billede af problemerne med integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet:
!
!

De enkelte gruppers baggrund og opholdsgrundlag
Varigheden af opholdet i Danmark

!

Forsørgelsesgrundlaget under ledighedsperioden

Hvis man laver statistikken for beskæftigelsesfrekvensen om til en graf (se
nedenfor), kan man se, at der er markante udsving i gruppernes tilknytning til
arbejdsmarkedet. Til trods for, at der savnes en væsentlig registrering for
året 1995 i tabellen, så viser grafen, hvordan de enkelte grupper har klaret sig
i 1990’erne.
Det springer i øjnene, at frekvensen for danskerne tilnærmelsesvis forbliver
på et uændret (højt) leje. Polakkerne er med som pejlemærke for de øvrige.
Polen var omfattet kategorien af ikke-vestlige lande i 2002, selvom landet nu
er med i EU. Beskæftigelsesfrekvensen for polakker svinger i 1990’erne, men
er ikke forbundet med samme drop i statistikken som libaneserne, somalierne
og ex-jugoslaverne.
Ex-jugoslaverne oplever et markant fald i beskæftigelsesfrekvensen som direkte følge af den massive flygtningestrøm i 1995. Men dertil skal det i samme
åndedrag fremhæves, at det er hos denne gruppe, som kommer med formali-
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serede uddannelser og en fast arbejdstilknytning fra hjemlandet, kan spores
en tendens til tidlig indtræden på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesfrekvensen for 1985-2001 (udvalgte oprindelseslande)
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Kilde: Gunnar Viby Mogensen & Poul Chr. Matthiessen (red.): Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det danske velfærdssamfund, (2002:87).

For libaneserne og somalierne er beregningen af beskæftigelsesfrekvensen
stærkt under indflydelse af de nye flygtningestrømme fra disse områder.
For libaneserne gælder det, at tilvæksten til gruppen på bare 6 år (1985-1991)
var på 2400%, hvilket umiddelbart er årsag til det statistiske styrtdyk i tabellen. Grafen for somalierne bekræfter fordommen om, at det er denne gruppe,
der klarer sig dårligst i forhold til tilknytningen til arbejdsmarkedet. Med til
historien hører dog også, at indvandringen fra Somalia øgedes med hele 5500%
over en periode på 13 år (1985-1998). Fremstillingen er altså karikeret. Når
man samtidig ved, at udvandringen kom fra fattige, krigsramte områder og
også talte en stor gruppe uden formaliseret uddannelse og kun sporadisk erhvervserfaring, så er det ikke overraskende, at somaliernes tilknytning til arbejdsmarkedet samlet set er katastrofalt ringe.
Tyrkerne, som er den numerisk største gruppe, ligger lidt over gennemsnittet
for alle ikke-vestlige lande. Der var i 1990’erne fortsat en støt stigende tyrkisk
population, hvor kvinderne i stort omfang ikke var i beskæftigelse, hvilket
giver en negativ effekt i statistikken.
Iranerne og vietnameserne er interessante. Begge grupper er eksempler på
indvandrere, som ikke opnåede fast tilknytning til arbejdsmarkedet i
1980’erne. Siden har de aktiveret dele af deres uddannelsesmæssige forudsætninger og formaliserede erhvervserfaring fra oprindelseslandet. Til trods
for, at de har det laveste udgangspunkt blandt de udvalgte lande og en tilgang
på 825% fra 1985 til 1991, så opnår iranerne ved udgangen af 1990’erne en
beskæftigelsesfrekvens på niveau med gennemsnittet for de øvrige indvandre-
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re fra ikke-vestlige lande. Vietnameserne startede også lavt ud, men er godt
på vej til at nå polakkernes niveau i 2001.
Opholdstidens længde er en væsentlig faktor for tilknytningen til arbejdsmarkedet i Danmark. Det er en banal observation, som Marie Louise SchultzNielsen gør til genstand for en analyse af indvandringstidspunktet og opholdstiden. Rapporten har til illustration medtaget grafen fra artiklen ’Indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet 1985-2001’.
Grafen afdækker dels den markante forskel, der har været i tilknytningen til
arbejdsmarkedet, mellem de tidligst ankomne indvandrergrupper og de senere ankomne blandede grupper af flygtninge og indvandrere. Grafen giver også
indikationer på, at det gennemgående har taget længere og længere tid for
de enkelte grupper at blive en del af den erhvervsaktive arbejdsstyrke.

Erhvervsfrekvensen (%) for mænd fra ikke-vestlige lande (16-66 år)
fordelt efter indvandringstidspunkt og opholdstid i Danmark.

Kilde:

’Indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet 1985-2001’ i Gunnar Viby M ogensen
& Poul Chr. Matthiessen (red.): Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det
danske velfærdssamfund, (2002:87).

Sammenligner man de grupper, som kom efter 1980, er det tydeligt, at der
efter fem år i Danmark er tendens til en stadig lavere erhvervsfrekvens.
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!

De indvandrermænd, som kom til Danmark mellem 1983 og 1985, har efter et år en yderst begrænset tilknytning til arbejdsstyrken på godt 20%.
Efter fem år ligger erhvervsfrekvensen på henved 60%, efter 10 år passer
den 70% og efter 15 år er den over 75%.

!

De indvandrermænd, som kom til landet mellem 1988 og 1990, har efter
et år en tilknytning til arbejdsmarkedet på over 30%. Efter fem år er 5758% en del af arbejdsstyrken, og efter 10 år er kun ca. 63% erhvervsaktive.

!

De indvandrermænd, som kom til landet mellem 1993 og 1995, har det
samme lave udgangspunkt, som også kendetegner gruppen fra 1983-1985,
og som kan tilskrives de generelt dårlige betingelser i disse år. Efter fem
år ligger erhvervsfrekvensen på omkring 50% og efter 10 år runder gruppen lige akkurat 60%.

!

De indvandrermænd, som kom mellem 1995 og 1998 er den sidste gruppe, der er behandlet i statistikken. Deres udgangspunkt er bedre end de
øvrige gruppers. Efter det første år er 30% i arbejdsstyrken, men efter
fem år er det kun 50% som er duelige og erhvervsaktive.

Skal man sammenfatte billedet, så er erhvervsfrekvensen højest blandt de
tidligst ankomne grupper. Ser man bort fra, at de tidligst ankomne indvandrere havde udsigt til beskæftigelse ved ankomsten, så står det alligevel tilbage,
at tilknytningen til arbejdsmarkedet går gradvist langsommere for senere ankomne grupper af indvandrere og flygtninge.
Schultz-Nielsen afviser, at det skulle være konjunkturudsving og forskelle i
ledigheden, som berører billedet. Tværtimod havde højkonjunkturen i
1990’erne en gavnlig effekt på beskæftigelsen af indvandrere fra ikke-vestlige
lande, som man skulle forvente slog ud i en generelt bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. For nogen, må vi konstatere.
Der er givet, at de uddannelsesmæssige forudsætninger har indflydelse på
tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dermed ikke sagt, at den medbragte uddannelse eller den beståede uddannelse fra Danmark umiddelbart giver adgang til beskæftigelse svarende til kvalifikationer.

II.4.c Den etniske arbejdsdeling, 2003
Samlet set er beskæftigelsen steget for alle grupper af etniske minoriteter
siden 1995. Der har været skrøbelige år i 2002 og 2003, men det går fremad.
Der er fortsat et efterslæb i erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens, særligt for
førstegenerationens indvandrerkvinder samt for de etniske grupperinger, der
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er kommet til Danmark med få forudsætninger for at træde ind i arbejdsstyrken.
De seneste tal fra AF og Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn viser, at det er
gået godt med beskæftigelsen fra 1995 til 2003. Andelen af indvandrere og
efterkommere fra ikke-vestlige lande i beskæftigelse er steget fra 3,6% til
7,2% i Storkøbenhavn i perioden (AF, 2004:bilag 1). Andelen af etniske minoriteter på arbejdspladserne er altså fordoblet.
En fordobling synes måske ikke af meget, det lave udgangspunkt taget i betragtning (jf. ledighedsstatistikkerne fra 1995 og frem). Men i absolutte tal er
tendensen ganske tydelig: I perioden er der etableret 54.000 nye ordinære
jobs i Storkøbenhavn.
Af disse har indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande besat de
24.000, mens 4.000 er blevet besat af indvandrere fra vestlige lande. ’Kun’
26.000 jobs er blevet besat af etniske danskere.
Sammenholdes tallene med indvandrernes samlede andel af befolkningen i
Storkøbenhavn, så fremgår det, at der fortsat er et beskæftigelsesmæssigt
efterslæb, men at det minimeres x .
Figuren fra den omtalte undersøgelse fra Storkøbenhavn afdækker, hvordan
fremgangen i beskæftigelse for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande
fordeler sig efter brancher i Storkøbenhavn.
Andelen af beskæftigede etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande på
storkøbenhavnske arbejdspladser fordelt efter brancher (1995, 2003)
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Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn: Nydanskere på det storkøbenhavnske
arbejdsmarked, 2004:20.
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Storkøbenhavn er karakteriseret ved en høj grad af indpendling, derfor fremkommer der et godt billede af beskæftigelsen på de storkøbenhavnske arbejdspladser, når ’dagbefolkningen’ medregnes. Det giver imidlertid en lidt
lavere andel i beskæftigelsen for de etniske minoriteter x i .
Figuren viser på den baggrund, at etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande
nu i 2003 udgør 6,1% af den samlede beskæftigelse på de storkøbenhavnske
arbejdspladser. Denne gennemsnitlige værdi dækker dog over store forskelle
for, hvor de beskæftigede er placeret.
Som det fremgår har der været markant vækst inden for visse brancher. Nogle
brancher har mere end fordoblet andelen af etniske minoriteter fra ikkevestlige lande. Det gælder bl.a. ’detailhandelen’, ’nærings- og nydelsesmiddelindustrien’, ’transportvirksomhed’, ’plejesektoren (SOSU)’ og ’post- og telekommunikation’. I andre sektorer har der været stor relativ tilgang, men fra
et langt lavere niveau. Det gælder indenfor produktions-, handels - og finansvirksomhed.
Inden for bygge- og anlæg var andelen af beskæftigede i 1995 0,6% og i 2003
1,8%. En relativ stor vækst, men fortsat betydeligt under gennemsnittet.
Det er ganske givet, at figuren afspejler forskelle i kvalifikationskravene for
de enkelte brancher. Hotel- og restaurationsbranchen dominerer fortsat med
over 20% etniske minoriteter. Tilsvarende er der også fortsat mange indvandrere og efterkommere inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri (8,9%),
og forretningsservice/rengøringsvirksomhed (8%). Udviklingen inden for disse
tre sektorer bekræfter billedet af den etniske arbejdsdeling, som den har været kendt siden 1980’erne.
Herudover er det bemærkelsesværdigt, at der er sket en relativ stor stigning i
andelen af beskæftigede etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande inden for
detailhandel (10,1%), transportvirksomhed (9,6%), plejesektoren (SOSU) (5,3%)
samt post- og telekommunikation (6,7%).
Disse ’højdespringere’ giver indikationer for en tendens til branchespredning
med stigende kvalifikationskrav i takt med øget rekrutteringsbehov. Der er
fortsat tale om brancher inden for lavtlønsområdet, men feltet bredes ud.
Til gengæld er det evident, at brancher med et større kvalifikationskrav halter voldsomt bagud. Det gælder særligt i den offentlige administration og undervisningssektoren. En række sektorer har traditionelt været stort set lukkede for rekruttering af etniske minoriteter. Der er fortsat et markant efterslæb
inden for handelsagenturer, finans- og forsikringsbranchen, samt bygge- og
anlægsindustrien og træ-, papir- og grafisk industri, selvom væksten har været relativt stor inden for disse brancher.
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Figuren kan ikke bruges til at belyse, om disse forskelle også er et udtryk for
forskelle i branchernes holdninger til indvandrere eller i de etniske minoriteters holdninger til brancherne. Det kan dog konstateres, at det er inden for
det offentlige og i de traditionelle produktionsfag, at man ser færrest beskæftigede indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i Storkøbenhavn.
Plejesektoren (SOSU) og bygge- og anlægsindustrien har gennem de senere år
været i fokus som brancher med relativt få ansatte fra etniske minoriteter.
Igennem en række initiativer har man sat gang i at forøge andelen af beskæftigede indvandrere og efterkommere inden for disse områder.
Tallene fra AF Storkøbenhavn dokumenterer, at den største fremgang er
kommet inden for plejesektoren, hvor antallet af beskæftigede er steget fra
2.400 til 6.000 i perioden 1995 til 2003.
Samlet set dokumenterer de seneste tal en konstituering af et etnisk delt arbejdsmarked, som det har været kendt fra 1980’erne. Det forholder sig fortsat sådan, at relativt mange indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
oprindelseslande bliver beskæftiget i brancher med begrænsede kvalifikationskrav. Parallelt hertil kan der samtidig dokumenteres en tendens til branchespredning og øgede kvalifikationskrav. Etniske minoriteter er fortsat beskæftiget på lavtlønsområdet, men nu med faglig opkvalificering.
Hvorvidt branchetilknytningen kan siges at være kønsspecifik er uafklaret –
eller om nogle brancher som de traditionelle ’mandefag’ er mere ekskluderende end de ’bløde’ omsorgsfag. Antagelig beskæftiger plejesektoren (SOSU)
og hotel- og restaurationsbranchen flest kvinder, mens handels - og transportvirksomhed samt post- og telekommunikation nok optager flere mænd end
kvinder. Inden for forretningsservice, rengøringsvirksomhed og detailhandel er
der formentlig nogenlunde lige mange mænd og kvinder ansat.

Afrunding
Ikke overraskende dokumenterer ovenstående gennemgang, at indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande med svag uddannelsesbaggrund har haft en begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Tendensen er stadig, at det er den
gruppe, der tilpasser sig langsomst. Gruppen er præget af et massivt efterslæb, som går helt tilbage til de første familiesammenføringer i 1960’erne og
1970’erne.
Generelt er tendensen, at de nye indvandrere, der kommer til landet, er stadig længere om at komme ind i arbejdsstyrken. Denne rapport vil i sektion III
søge at efter en forklaring på tendensen i de enkelte gruppers forudsætninger, men også i den beskæftigelsesfremmende indsats, som skal sikre indvandrere tilknytning til arbejdsmarkedet.
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De første indvandrere var mandlige gæstearbejdere, som kom til Danmark
med ’jobgaranti’, hvilket afstedkom høje erhvervsfrekvenser. Siden faldt beskæftigelsen – og det har vist sig vanskeligt for de senest ankomne grupper at
finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Til gengæld er der indikationer på, at
efterkommerne reagerer hurtigt på forandringer og efter nogen tid tilpasser
sig det danske niveau.
Som vi har set, har det i Danmark historisk set været relativt let at opnå
statsborgerskab, men i de senere år har vi set en række stramninger, som har
gjort det vanskeligere (jf. Lise Togebys model for komparativ karakteristik af
medborgerskabsregimer).
Gennemgangen af indvandrerdebatten og statistikken over indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet viser, at danskerne udpræget har formuleret en
holdning til indvandrerne, som spejler en forventning om en erhvervsdeltagelse på linje med den danske: ’For mig betyder farven ingenting. Jeg er farveblind – bare ’de’ kan arbejde, så er jeg ligeglad’.
Udsagnet rummer i sig selv en fordom, fordi Ahmed for at være en del af ’os’
skal gøre ligesom Jens. Arbejdsgiveren tager ikke højde for, at Ahmed og
Jens’ forudsætninger for at indgå i arbejdsstyrken er vidt forskellige. Faktisk
reproducerer han en fordom uden at vide det, fordi han ved at behandle Jens
og Ahmed ens, faktisk behandler dem forskelligt.
Kravet til kulturel tilpasning er massivt.
Men med en voksende indvandrerpopulation og et stigende antal denizens kan
illusionen om en farveblind integration ikke fastholdes.
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II.5 Forskydninger i befolkningsdemografi
Befolkningssammensætningen i Danmark er under forandring i disse år – formentlig mere radikalt end nogensinde tidligere. Vi har ikke set så lave fødselstal for danske kvinder i 200 år. Det vil i kombination med de store krigsårganges massive udtræden af arbejdsstyrken og en betydelig højere fertilitet
blandt indvandrere og efterkommere betyde en markant ændring af befolkningssammensætningen i årene fremover.
Billedet af en dansk befolkning som en uniform masse er en saga blot.
Frem til år 2010 regner man officielt med en afgang fra arbejdsstyrken på
67.000 erhvervsaktive (Finansredegørelsen 2004). Kurven knækker først efter
2010, hvor de store årgange for alvor begynder at træde ud af arbejdsstyrken.
Af de officielle tabeller, som findes i denne rapports appendiks, fremgår det,
at der i perioden fra 2001 til 2010 kommer en tilvækst på 85.000 personer af
dansk herkomst i befolkningen over 65 år. I det næste årti frem til 2021 vil
dette tal mere end fordobles til 185.000 personer.

Befolkningens alderssammensætning (1980 – 2030)

Kilde: Regeringen, 2002a

Ovenstående graf samler tallene for den numeriske befolkningsudvikling. Højreaksen angiver udviklingen i populationen over 65 år, mens venstreaksen an-
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giver væksten i den erhvervsaktive befolkning. Den forskudte skala giver et
tydeligt billede af perioden fra 2005 til 2015 som forandringens tid.
Den fortsatte indvandring og den højere fertilitet i indvandrerpopulationen er
den primære forklaring på, at kurven for den erhvervsaktive befolkning - her
noteret som de 15-64-årige – ikke dykker dramatisk efter 2015.

Centrale udfordringer i det aldrende Danmark:
!

!

!

Den yngre generation kommer til at skulle bære byrden i form af
krav om øget effektivitet, hvis produktiviteten fortsat skal stige
over tid til gavn for velfærden. Det kræver, at børnefamilierne tager større andel i samfundsøkonomien. Det vil få en opbremsende
effekt for fertiliteten, når stadig flere indvandrerkvinder bliver erhvervsaktive.
Den ældre generation må blive i arbejdsstyrken længere. Det afføder allerede en politisk kattepine i forhold til den voksende vælgerskare med høje materielle forventninger, begrænsede ønsker
om forandringer og krav om tryghed i den tredje alder. Det kunne
skabe stivhed i den økonomiske forandringsvillighed og må antages
at påvirke fleksibiliteten, effektiviteten og evnen til omstilling på
arbejdsmarkedet.
De regionale yderkantsområder vil – som tendensen allerede viser –
blive ramt økonomisk og befolkningsmæssigt hårdt af faldende fødselstal. Med afvandringen til byerne og den hængende alders-dom
over de små samfund, vil det skorte på evnen til at trække investeringer udefra.

Siden SR-regeringen lancerede ’2010-planen’ (Finansredegørelsen 2000) har
det officielle Danmark opereret med et mellemlangt sigte frem mod 2010 og
et langt sigte frem mod 2040. VK-regeringen følger i store træk perspektiverne i ’2010-planen’. Beskæftigelsesindsatsen bygger videre på den aktive arbejdsmarkedspolitik.
Det mellemlange perspektiv er i 2004 allerede blevet meget kortsigtet – set i
lyset af demografiens udviklingstempo. Udfordringen for velfærdssamfundet
ligger allerede nu i det ’lange’ sigte, hvor der ifølge Danmarks Statistik - selv
ved fordobling af nettoindvandringen – vil være 39.000 færre erhvervsaktive i
arbejdsstyrken i 2040.
Og 570.000 flere ældre at forsørge (Kornø Rasmussen, 2000:78).
I dag (2002) udgør indvandrerpopulation 415.000, hvilket svarer til 7,7% af det
samlede befolkningstal (jf. befolkningstabellen i appendiks). I år 2021 vil ind-
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vandrerpopulationen ifølge Tænketankens tal stige til 728.000 eller 13,2% af
den samlede befolkning.
Men er det nok til at dække forsørgerbyrden?
I næste afsnit vil vi forsøge at svare på spørgsmålet ved at sætte tal på aldringen og fertiliteten i befolkningen.

II.5.a Indvandrerpopulationens demografi
Fremskrivninger og prognoser for befolkningsudviklinger er altid behæftet
med usikkerheder i forhold til, hvilke beregningsfaktorer man vælger og hvordan man vægter dem. Udgangspunktet for denne rapport er den prognose,
som Regeringens Tænketank (under formand: Erik Bonnerup) har udarbejdet,
og nedenstående er den sammenstillet med prognoser fra henholdsvis DREAMgruppen og Danmarks Statistik.
Befolkningsprognoser for den samlede indvandrerpopulation 2001-2021

2001

2005

2010

2015

2021

Tænketanken

359.947

467.331

554.849

642.002

728.776

DREAMgruppen

378.000

466.000

564.000

665.000

766.000

Danmarks Statistik

382.000

471.000

567.000

663.000

762.000

Kilde:

INM, 2002d:12

Det fremgår, at Tænketanken anlægger en mere henholdende prognose for
indvandringen. Både DREAMgruppen og Danmarks Statistik forudsætter, at en
uændret lovgivning vil medføre en tilvækst i indvandringen. Tænketanken
derimod indregner scenarier, hvor indvandringen begrænses.
Der foreligger fire alternativer fremskrivninger fra Tænketanken:

A.

En forøgelse af indvandringen med yderligere 5.000 personer fra 1.
januar 2002 vil medføre, at den samlede population af indvandrere og
efterkommere i 2021 vil udgøre 783.697.

B.

En konstant fertilitet svarende til gennemsnittet i udgangspunktet, vil
medføre, at populationen af indvandrere og efterkommere i 2021 er
på 763.690.

C.

Et etno-teknisk scenario, hvor det antages, at børn af indvandrere og
efterkommere ikke medregnes som danske efter 2002. Heraf følger, at
indvandrerpopulationen vil udgøre 803.847 personer i 2021.
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D.

Et stop for familiesammenføringer fra mindre udviklede tredjelande
efter 2002 vil medføre, at den samlede population af indvandrere og
efterkommere vil udgøre 658.368 personer i 2021.

Tænketankens prognose lander midt i mellem de fire ovenstående scenarier.
Indvandringen er i prognosen under påvirkning af de lovændringer, som siden
er gennemført med stor effekt i forhold til begrænsning af indvandringen fra
mindre udviklede tredjelande (’ikke-vestlige lande’).
Tænketankens landeopdelingen omfatter:
! Norden, EU og Nordamerika
!
!

Mere udviklede tredjelande xii
Mindre udviklede tredjelande xiii

Tabellen synliggør prognosens fremskrivning i forhold til landefordelingen. Det
vil frem til 2021 forsat være indvandringen fra mindre udviklede tredjelande,
som numerisk udgør den største gruppe. Efterkommere fra samme gruppe af
oprindelseslande vil ligeledes bidrage til den største befolkningstilvækst i 2.
generation.
Prognose 2001-2021 for populationen af indvandrere og efterkommere
(INM landefordeling)

2001

2005

2010

2015

2021

Indvandrere fra Norden, EU & Nordamerika

92.230 104.506 114.900 123.264 132.091

Indvandrere fra mere udv iklede 3. lande

59.963

Indvandrere fra mindre udviklede 3. lande

67.727 79.176

93.189 113.429

156.481 185.197 221.040 257.178 300.547

Efterkommere fra Norden, EU & Nordamerika

11.031 12.702 15.164

17.719 20.705

Efterkommere fra mere udviklede 3. lande

11.294

15.134 20.723

26.708 34.037

Efterkommere fra mindre udviklede 3. lande

64.948

82.065 103.846 123.944 145.127

Kilde:

INM, 2002d:43

Omsat til procentuelle indekstal viser det sig, at Tænketanken kalkulerer med
en betydelig større tilvækst fra efterkommere i gruppen af mere udviklede
tredjelande (jf. grafen nedenfor).
En stigning i fertiliteten vil angiveligt være politisk ønskværdig under forudsætning af, at den kan afgrænses til at omfatte indvandrerpopulationen fra
mere udviklede tredjelande.
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Befolkningsprognose for indvandrere og efterkommere 2001-2021 efter INM
landefordeling (indeks 100: '2001')
325,0

Indvandrere; Norden, EU
& Nordamerika

300,0
275,0

Indvandrere, mere
udviklede 3. lande

250,0

Indvandrere, mindre
udviklede 3. lande

225,0
200,0

Efterkommere, Norden,
EU & Nordamerika

175,0
150,0

Efterkommere, mere
udviklede 3. lande

125,0

Efterkommere, mindre
udviklede 3. lande

100,0
75,0
2000

Kilde:

2005

2010

2015

2020

2025

Egne beregninger på baggrund af INM, 2002d. Mashersheet medtaget i appendiks.

Indvandrerkvinder føder flere børn end danske kvinder, men undersøgelser
viser også en klar tendens til, at indvandreres mønster for fertilitet tilpasser
sig fertilitetsniveauet i det land, som man er immigreret til.
Ifølge Tænketanken har FN vurderet, at fertiliteten for kvinder fra mindre
udviklede lande i Danmark gradvist vil tilpasse sig til et niveau på 2,1 barn pr.
kvinde i 2020-2025 fra et gennemsnitligt niveau på ca. 3,4 i perioden 19901999. Men Tænketanken underkender FN’s skøn og fastholder, at fertiliteten
som gennemsnit vil forblive på niveau med 1990-1999 over den næste generation (INM, 2000: 33, 78-79).
Det er givet, at Danmark med en forholdsvis ’ung’ indvandrerpopulation fra en
række oprindelseslande med traditionelt høje fertilitetsniveauer (f.eks. Somalia, Irak, Afghanistan, Libanon) vil opleve fødselstal på 5-7 børn pr. kvinde i
alderen 18-49 år.
Tager vi imidlertid fødselstallet for to af de tidligste indvandrergrupper, nemlig tyrkerne og pakistanerne, så er fertilitetskvotienten faldet fra henholdsvis
4,5 barn og 7 børn pr. kvinde til under 3 børn pr. kvinde i slutningen af
1990’erne. Og tendensen er, at fødselstallet fortsat vil falde – i særdeleshed
når man medtager kvindernes alder ved ankomsten til Danmark og deres uddannelses- og karrieremæssige forudsætninger for at indgå i arbejdsstyrken
(Kornø Rasmussen, 2000:63, Mogensen & Matthiessen, 2002:49-51).
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Fertilitet i Danmark 1994-1998; udvalgte grupper efter aldersfordeling
Alle kvinder

Alder på indvandringstidspunktet

(indvandrere og
efterkommere)

(alene indvandrerkvinder) 1

Hele befolkningen 2

< 17 år

18 - 49 år

1,77

… heraf bl.a.;
Danskere

1,66

… samt f.eks. indvandrere og efterkommere fra; 3
Tyrkiet

2,74

2,53

4,88

Ex-Jugoslavien

1,98

1,62

2,71

Pakistan

2,98

2,74

5,61

Iran

1,90

0,99

3,41

Vietnam

2,16

2,14

3,92

Libanon

5,01

3,72

7,04

Somalia

5,56

4,20

6,34

Samlet fra ikke-vestlige lande

2,81

2,37

4,19

Polen

1,46

1,01

1,85

Samlet fra vestlige lande 4

1,74

1,74

1,79

Kilde:

Gunnar Viby Mogensen & Poul Chr. Matthiessen (red.): Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det danske velfærdssamfund, (2002:51).

Noter:

1

Beregningen hviler i nogen tilfælde på relativt få personer suppleret med data fra
1999 og 2000 (ikke vist), hvilket styrker validiteten.
2
Repræsentativ stikprøve på 2% af den samlede befolkning.
3

Baseret på totaltælling for hele populationen af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige oprindelseslande efter dagældende landefordeling (inkl. f.eks. Polen)
4
Repræsentativ stikprøve på 25% af populationen af indvandrere og efterkommere
fra vestlige oprindelseslande.

Tabellen fra Rockwoolfondens Forskningsenhed viser, at kvinder, som er ankommet Danmark før det fyldte 18. år, har en markant lavere fertilitet end
den gruppe af kvinder, der kan siges at høre til generation over. Den ældre
generation lever så at sige videre med mønstre fra oprindelseslandet efter
ankomsten til Danmark.
Tabellen dokumenterer, at der i sammensætningen af indvandrergrupper i
Danmark er indvandrere, hvor den unge generation af kvinder er særligt tilbø-
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jelige til at tilpasse sig det nye mønster. Iran og Polen er ekstreme eksempler,
men også kvinder fra ex-Jugoslavien og Vietnam, som kom til Danmark før det
fyldte 18. år fravælger at få mange børn.
Det må antages, at efterkommere fra samme oprindelseslande ligger på et
tilsvarende lavt fertilitetsniveau.
De polske og de iranske kvinder afspejler en tendens, som i disse år giver ekstremt lav fertilitet i Sydeuropa, hvor kvinderne i modsætning til i Skandinavien ikke kom ud på arbejdsmarkedet i 1960’erne. Det er lande med en lav erhvervsfrekvens for kvinder, men samtidig et relativt højt uddannelsesniveau.
Aldringen i samfund som det italienske gør kvinderne til den afgørende arbejdskraftressource i den nærmeste fremtid.
Tabellen giver indikationer på, at yngre kvinder fra oprindelseslande, hvorfra
en veluddannet gruppe er immigreret til Danmark, er mere tilbøjelige til at
søge uddannelses- og karrierevejen, før de går familievejen xiv .
Modsat ses det, at der i den tyrkiske og libanesiske gruppe er en større tilbøjelighed til at føde flere børn. Forældregenerationen i begge grupper har
gennemsnitligt født mange børn. Dette mønster kan dels afspejle den specifikke gruppes rurale forankring og begrænsede uddannelsesbaggrund (tyrkerne), men også være et udtryk for et adfærdsmønster affødt af en bevidst befolkningspolitik, som har haft til hensigt at styrke den pågældende etniske
gruppe i oprindelseslandet (f. eks. palæstinenserne i Libanon).
Befolkningstilvækst gennem kontrollerede politikker er en kendt historie fra
hele verden – hvad enten det har haft til hensigt at begrænse en befolkning
(f.eks. Kina) eller puste en befolkning op (f.eks. Mongoliet).
I Danmark indførte man børnechecken i 1970’erne for at puste befolkningen
op, da fødselstallet sank til under 2,1 barn pr. kvinde x v .
Tænketankens prognose synes at være velunderbygget, selvom det forekommer usandsynligt, at man vil se en gennemsnitlig fertilitet på 3,4 barn pr.
kvinde i en generation frem. Rockwool Fondens undersøgelse understøtter den
antagelse, at de kvinder, der har de bedste forudsætninger for at indgå i samfundet, samtidig er de kvinder, som hurtigst tilpasser sig fertilitetsniveauet i
det land, hvortil de er flyttet. Der er oftere tale om kvinder fra mere udviklede tredjelande end fra mindre udviklede tredjelande.
Derfor vil fertiliteten angiveligt være markant faldende blandt efterkommergenerationens kvinder – i særdeleshed i betragtning af, at det også forventes
at være den gruppe kvinder, der skal indgå aktivt i en udvidelse af arbejdsstyrken.
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Man må forvente, at efterkommer-generationen efterhånden bliver erhvervsaktive i et omfang, der nærmer sig den øvrige befolkning. Det medfører faldende fertilitet, i særdeleshed for indvandrerkvinder fra mere udviklede tredjelande, og på den baggrund fremstår Tænketankens prognose for befolkningstilvæksten for efterkommere fra mere udviklede tredjelande at være for
optimistisk (jf. afsnittet om tilknytningen til arbejdsmarkedet).

Indeks for befolkningsprognose 2001-2021 efter aldersgruppe og INM
landefordeling (indeks 100: '2001')
130,0

Befolkningsindeks (samlet)
Danskere: < 19 år
120,0

Danskere: 20-64 år
Danskere: > 65 år
110,0

Minoritet fra mere udviklede 3.
Lande: < 19 år
Minoritet fra mere udviklede 3.
Lande: 20-64 år
Minoritet fra mindre udviklede
3. Lande: < 19 år
Minoritet fra mindre udviklede
3. Lande: 20-64 år

100,0

90,0
2000

Kilde:

2005

2010

2015

2020

2025

Egne beregninger på baggrund af INM, 2002d. Mashersheet medtaget i appendiks.

Med forbehold for prognosens fremskrivning for især efterkommere fra mere
udviklede tredjelande samler ovenstående graf tilvækstraterne fordelt på alders- og landefordelingen.
Prognoserne over befolkningsudviklingen forudsiger en begrænsning i indvandringen fra mindre udviklede ikke-vestlige tredjelande. Samtidig fremskriver
de den negative vækst i gruppen af etnisk danske unge i takt med, at den del
af befolkningen aldres markant, der i forhold til de statistiske definitioner kan
siges at være af ’dansk herkomst’.
Prognosen for forskydninger i den danske befolkningssammensætning frem til
2021 aktualiserer problemstillingen vedrørende den stigende forsørgerbyrde
for den aktive del af arbejdsstyrken, hvis velfærdssamfundet skal bestå på
sigt.
Det bringer fokus over på rapportens argumentation for, at en forøgelse af
arbejdsstyrken på kort og mellemlangt sigt altovervejende må hentes fra arbejdskraftreserven af indvandrere og efterkommere. Alene af den grund, at
der ikke eksisterer nogen arbejdskraftreserve med danske rødder.
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Historien bekræfter, at indvandrerpopulationen ikke er problemet, men en
central del af løsningen, hvis den demografiske udfordring i de kommende år
ikke skal udløse en terminal diagnose for velfærdsamfundet.
Mere om det nedenfor.

II.5.b Finansredegørelser for 2000, 2002 og 2004
I 1996 lancerede SR-regeringen kampagnen ”Det rummelige arbejdsmarked”.
Kampagnen satte ord som ’rummelighed’ og ’forskellighed’ på den politiske
dagsorden. Væksten og konjunkturerne skulle bane vejen for, at erhvervslivet
løftede deres del af det sociale ansvar.
I slutningen af 1990’erne blev den demografiske udvikling gjort til genstand
for opmærksomhed, da det forlød fra arbejdsmarkedet, at der begyndte at
være knaphed på medarbejderressourcer inden for bestemte fag.
En undersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen påviste i 1999, at en tredjedel
af de offentlige institutioner og en fjerdedel af de private virksomheder kunne mærke, at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft i forhold til
året før. Toppen af dansk erhvervsliv var ude og proklamere, at der var brug
for mere arbejdskraft og brug for de etniske minoriteter.
Børsens Nyhedsmagasin foretog en undersøgelse af danske direktørers holdning til indvandrere og efterkommere. Undersøgelsen viste, at to ud af tre
direktører mener, at skepsis over for globaliseringen kombineret med en tendens til national lokalisme hæmmer udviklingen i det danske samfund og det
danske erhvervsliv. De etniske minoriteter er en nødvendighed for danske arbejdspladser, hvis arbejdspladserne skal overleve i kampen om de bedste ressourcer på det nationale såvel som det globale marked.
På topplan er der altså er klar erkendelse af, hvilke midler man må gribe til
for at overleve og af, at de etniske minoriteter kan være kilden til vækst.
Men forskellige undersøgelser viste samtidig, at arbejdsmarkedet som helhed
var mere ambivalent over for inddragelsen af større etnisk mangfoldighed i
organisationerne xvi .
Således var personalechefer og mellemledere tøvende og skeptiske i forhold
til at ansætte indvandrere og efterkommere som arbejdskraft. Frygten for
reaktioner hos kunder og kollegaer har været opstillet som barrierer for ansættelse på linie med fremhævelse af de begrænsede sociale og faglige kompetencer – herunder i særdeleshed manglende sprogkundskaber (Børsens Nyhedsmagasin, feb. 2001).
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SR-regeringen gjorde med ’2010 planen’ aldringen i den danske befolkning til
officiel politisk dagsorden (FR 2000). 2010-planen indeholdt den forudsigelse,
at arbejdsstyrken skal udvides med 74.000 erhvervsaktive, hvis ikke finanserne skal få skattetrykket til at stige. Der er tale om en nettotilvækst i arbejdsstyrken, hvorfor tilbagetrækningen som følge af den demografiske aldringsproces skal lægges til. I 2000 blev det anslået, at 53.000 trækker sig tilbage
fra arbejdsstyrken inden 2010.
Samlet bliver målet at øge arbejdsstyrken med 127.000 erhvervsaktive.
I Finansredegørelsen 2002 taler man ikke længere om et ’gunstigt scenario’
som i Finansredegørelsen 2000, men i stedet om et ’kravforløb’, der skal sikre
finanspolitikken ved at øge arbejdsstyrken med netto 85.000 mand. Som udgangspunkt fastholder redegørelsen prognosen for den demografiske tilbagetrækning, men beskæftigels eskravet er ændret som konsekvens af Økonomiredegørelsen 2002 xvii .
Det samlede mål bliver at øge arbejdsstyrken med 138.000, heraf 20.000 som
følge af lavere ledighed og 118.000 igennem større erhvervsdeltagelse.
Økonomiredegørelsen vurderer, at man ved modregning af udmøntede tiltag
og lavere ledighed, står tilbage med et ikke-udmøntet kravforløb til en stigning i beskæftigelsen på 73.000 frem til 2010. Finansredegørelsen 2002 holder
tallet noget lavere på 56.000 med en positiv forventning om relativt færre
tilbagetrækninger og en større udmøntet stigning i beskæftigelsen.
Den seneste finansredegørelsen for 2004 skønner imidlertid, at den oprindelige prognose for den demografiske tilbagetrækning ikke er holdbar. Til forskel
fra de to forrige finansredegørelser fra 2000 og 2002 kalkulerer den med, at
67.000 mennesker vil forlade arbejdsmarkedet i perioden 2000 til 2010. Heraf
følger en forventning om, at der alene i perioden 2004 til 2010 vil være
53.000, som trækker sig tilbage fra arbejdsstyrken.
Konjunkturerne var imod finanspolitikken i 2002 og 2003. Stigende ledighed og
faldende forbrug bremsede for en stund økonomien. Finansredegørelsen 2004
afspejler en forsigtig optimisme frem mod 2010. Konjunkturerne skønnes at
bidrage med 15.000 flere beskæftigede; det forventes, at man kan opbremse
en førtidig tilbagetrækning med yderligere 10.000; et øget uddannelsesniveau
vil give 13.000 – og kampagnen ’flere i arbejde’ udgør isoleret set et bidrag på
11.000 flere beskæftigede (Finansredegørelsen 2004, appendiks 3.2 og 3.3).
Tilbage er fortsat et kravforløb til forøgelsen af den faktiske beskæftigelse på
yderligere 60.000 netto frem mod 2010.
De strukturelle tiltag har i al væsentlighed ikke bidraget til en forøgelse af
beskæftigelsen i forhold til kravforløbene i Finansredegørelsen 2002. Kampag-
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nen ’flere i arbejde’ får ledigheden til at falde svagt og kravforløbet til at balancere på 2002-niveau. Kravforløbet i Finansredegørelsen 2004 er stort set
uændret i forhold til Finansredegørelsen 2002.
En faktisk forøgelse i beskæftigelsen fordrer mere end positive tendenser i
konjunkturforholdene. Som det fremgår af Finansredegørelsen 2004 kalkuleres
der i stigende omfang med enkeltkampagner i beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Samtidig øges indsatsen for at bremse den førtidige tilbagetrækning.
Den siddende VK-regerings finanspolitiske strategi er justeret i forhold til den
SR-regeringens ’2010 plan’, men det gør sig fortsat gældende, at:
Citat:
’… mervækst skal helt overvejende findes i arbejdsmarkedspolitik, socialpolitik og den fælles indsats med arbejdsmarkedets parter og virksomhederne med at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Lavere
skat på arbejdsmarkedsindkomst kan ikke i sig selv bidrage til at sikre
den finanspolitiske holdbarhed, men kan, i fald råderummet er sikret
og afhængigt af udformningen, i begrænset omfang bidrage til den
forudsatte stigning i det samlede arbejdsudbud…’
(Finansredegørelsen 2002, afsnit 1.1)
Med andre ord kan den finansielle stabilitet kun sikres, hvis man fortsætter
med den aktive arbejdsmarkedspolitik, som er blevet ført hidtil. En indsats for
at øge den samlede erhvervsfrekvens i befolkningen skal tage afsæt i, at der
såvel inden for som uden for den eksisterende arbejdsstyrke befinder sig en
arbejdskraftreserve, der kan mobiliseres.
Finansredegørelsen 2002 gør rede for de fire indsatsområder, der vil udløse en
udvidelse af arbejdsstyrken i form af øget beskæftigelse:
!
!
!

En øget erhvervsdeltagelse for indvandrere og efterkommere
En stigning i beskæftigelsen for erhvervsaktive over 60 år
En forkortelse i varigheden af unges uddannelsesgennemløb

!

Et fald i andelen af langvarigt ledige blandt marginaliserede grupper

Der er især indvandrerpopulationen, de ældre og de langvarigt ledige, som
udgør de primære arbejdskraftreserver. I det følgende er udgangspunktet disse tre grupper, mens der ses bort fra de unge.
Det er givet, at man fra politisk side gerne så, at den ældre generation blev
længere tid på arbejdsmarkedet. De økonomiske beregninger viser ifølge Finansredegørelsen 2002, at en forventet gennemsnitlig stigning i tilbagetrækningsalderen på et halvt år, vil bidrage til BNP med 0,25%.
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Til sammenligning vil en 8% stigning i beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede tredjelande (altså fra 46% til 54% jævnfør statistikken for 2001) bidrage med en vækst i BNP på 0,20%. Det svarer til en stigning på 12.500 indvandrere og efterkommere i arbejdsstyrken.
Finansredegørelsen 2004 giver en klar indikation for, at både SR- og nu også
VK-regeringen møder tunge sværdslag, når den demografiske tilbagetrækning
skal forhandles.
Strukturelle justeringer i form af ændringer af efterlønnen og en hævelse af
den gældende pensionsalder udfordrer den store vælgerskare født i midten af
1940’erne og ti år frem. Det er en kamp, som regeringen med ufravigelig demografisk logik vil tabe ved stemmeurnerne xviii .
Selv med et fokus på en opbremsning af den førtidige tilbagetrækning og en
aktiv optagelse af marginaliserede grupper (jf. Finansredegørelsen 2004), så
skønnes det, at der ved indfrielse af kravforløbet frem til 2010 vil være forskel på den reelle og den standardiserede arbejdsstyrke (Finansredegørelsen
2002). Den reelle arbejdsstyrke vil ligge under den standardiserede arbejdsstyrke, som følge af forskydninger i befolkningssammensætningen – herunder
lavere produktivitet hos de ældre, indvandrerne og andre svage grupper, som
skal indgå i den rummelige arbejdsstyrke.
Senest har AF Storkøbenhavn foretaget en analyse af arbejdskraftreserven. Af
den del, som allerede er omfattet i arbejdsstyrken, udgør de registrerede ledige, de ledige i støttet beskæftigelse samt de ledige under revalidering de
centrale grupper. Af grupper uden for arbejdsstyrken nævnes langvarigt ledige i forskellige typer offentlig aktivering, ledige under uddannelsesaktivering,
indvandrere på introduktionsydelse samt ledige på revalidering, der ikke er
kommet ind i arbejdsstyrken.
Ser man på den baggrund på, hvor stor en del indvandrere og efterkommere
udgør af en potentiel udvidelse af arbejdsstyrken, så viser tallene, at 25,6% af
arbejdskraftreserven udgøres af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande udgør 9,2% af
arbejdskraftreserven, mens danskere kun kan supplere til en udvidet arbejdsstyrke med 7,3% (Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, 2004:22).
De seneste tal er ikke landsdækkende – og der er betydelige forskelle i forhold
til køn og oprindelseslande. Men samlet dokumenteres det, at den danske arbejdskraftreserve er overrepræsenteret af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige oprindelseslande.

Bind I: Medborger eller modborger?

Side 77

II.5.c Forsørgerbyrden i det aldrende Danmark
Med verdens højeste erhvervsfrekvens er det selvklart, at der i Danmark ikke
står en kompetent og dynamisk arbejdskraftreserve klar på sidelinien.
Danmark står derfor på kort og mellemlangt sigt i den situation, at indvandrere og efterkommere ikke er årsag til, men løsningen på et demografisk paradoks.
Situationen kalder på politisk lederskab og visionære virksomheder, som går
sammen om at drage nytte af den arbejdskraftreserve, som indvandrere og
efterkommere udgør.
Denne rapports sektion IV.1 handler om ’mangfoldighedsledelse’ som værktøj
til at komme i gang med at rekruttere forskelligt.
Foregående afsnit viser, at der politisk opereres med strukturelle justeringer
og kampagner, som kan hæve beskæftigelsesfrekvensen for nogle segmenter
af den danske arbejdsstyrke, så hullet i efterspørgselen efter arbejdskraft vil
kunne lukkes i takt med aldringen i den danske befolkning.
På helt kort sigt udgør den ældste generation i arbejdsstyrken en midlertidig
mulighed, men der er tale om en stakket frist – og politisk er det en varm kartoffel at udfordre denne gruppe.
Dernæst er der de langvarigt ledige – uanset etnisk herkomst - men som vi så,
udgør indvandrere og efterkommere den primære arbejdskraftreserve på kort
og mellemlangt sigt.
Står vi overfor et ledighedsproblem for indvandrere og efterkommere? Ikke
nødvendigvis. Historien vil muligvis bringe sin egen løsning for de ledige etniske minoriteter frem mod 2010 i takt med den stigende arbejdskraftmangel.
Men det forudsætter, at arbejdskraften er opkvalificeret og har incitament til
at møde efterspørgslen. Integrationen af indvandrere og efterkommere er den
største udfordring for den aktive arbejdsmarkedspolitik.
Det offentliges fornemmeste opgave bliver at levere den arbejdskraft, som
virksomhederne efterspørger de kommende år. På det korte sigt ser vi et stigende rekrutteringsbehov på lavtlønsområder i service-, restaurations- og detailbranchen, men også i sundheds- og plejesektoren er de strukturelle flaskehalse erkendte.
Hvis det offentlige ikke på kort sigt kan levere en arbejdskraft med de rette
kvalifikationer og til den rigtige pris, må stadig mere produktion flyttes til
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udlandet (hvis ikke automatisering kan løse produktivitetskravene), eller også
må der importeres billigere arbejdskraft for at møde efterspørgselen.
Man kunne frygte, at mange jobfunktioner på uddannelses- og lønmæssigt
mellemniveau enten udgår i Danmark eller nødvendigvis må besættes ved ny
indvandring. Det vil forstærke den etniske arbejdsdeling og afføde en situation, hvor de senest ankomne indvandrere enten slet ikke bliver en del af arbejdsstyrken, fordi de mangler opkvalificering, eller hvor de henvises til lavtlønsområdet.
Dette er ikke et argument for et indvandrerstop, men det er et argument for,
at uddannelse og opkvalificering af indvandrere og efterkommere er en forudsætning for en vellykket integration på arbejdsmarkedet.
I gennemgangen af Tænketankens befolkningsprognose så vi, at den siddende
VK-regering er fuldt bevidst om befolkningssammensætningen i fremtiden.
Justeringerne af familiesammenføringsreglerne – herunder den omstridte ’24års-regel’ – har ifølge ministeriet haft til formål at begrænse tvangsægteskaber. Som konsekvens heraf ser vi også, at indvandringen fra mindre udviklede
tredjelande begrænses, men uden at det har større effekt for indvandringen
fra mere udviklede tredjelande.
I finansredegørelsen for 2002 kalkuleres der således med en økonomisk gevinst
for samfundet, når indvandringen kommer fra mere udviklede tredjelande,
hvorimod indvandring fra mindre udviklede tredjelande påfører samfundet en
udgift.
Med den arbejdskraftreserve, som befolkningsprognosen dokumenterer er til
stede, burde efterspørgselen efter arbejdskraft inden for en stribe erhverv
kunne imødekommes på det korte sigt. På en række områder inden for service, teknik, pleje og sundhed vil vi kunne hente arbejdskraftreserver ved at
styrke disse reservers incitament til at arbejde og ved at opkvalificere dem.
Samtidig er det imidlertid med stor sandsynlighed givet, at vi ikke vil kunne
rekruttere vidensudviklere til fremtidens teknologisamfund fra den passive
reserve, sådan som den er sammensat i dag.
Når det er sagt, så vil vi ifølge forsker Hans Kornø Rasmussen efter 2010 derfor stå med et stigende behov for arbejdskraft, hvis produktiviteten og dermed velfærden skal opretholdes.
Vi har de senere år set alvorlige rekrutteringsproblemer inden for sundhed og
teknologisk udvikling – og senest også stigende efterspørgsel inden for detailhandel, værftsindustri og i bygge- og anlægsbranchen xix .
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Ifølge Hans Kornø Rasmussen, så er selektiv indvandring allerede ønskværdig i
bestemte sektorer Danmark må til at forberede sig på at føre en aktiv og selektiv indvandrerpolitik.
I gennemgangen af finansredegørelserne for 2000, 2002 og 2004 så vi, at både
SR- og VK-regeringen ser kilden til vækst i en arbejdskraftreserve bestående
af indvandrere og efterkommere, ’det grå guld’, de unge samt langtidsledige,
marginaliserede grupper.
Men hverken den daværende SR- eller den nuværende VK-regering har eksplicit villet erkende, at vi lever i et multikulturelt samfund, hvor de etniske minoriteter er den væsentligste arbejdskraftreserve på kort og mellemlangt sigt.
Derimod meldes det hele tiden ud, at indvandringen skal begrænses.
Politikerne ser således bort fra den demografiske udvikling i en sådan grad, at
det har givet anledning til skarp kritik de senere år.
citat:
’...Politikerne påtager sig simpelthen ikke ansvaret for at opdrage befolkningen og udviser ikke lederskab. Politikerne ignorerer den demografiske udvikling i Danmark og refererer til en fremtid, der ikke har
meget med virkeligheden at gøre...’” x x .
Mens SR-regeringen formulerede, at væksten i 1990’erne var den forudsætning, som muliggjorde ’det rummelige arbejdsmarked’ gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik (Mogens Lykketoft i Finansredegørelsen 2000), så må vi
nu komme til den omvendte erkendelse, at det på kort sigt frem til 2010 er
’det rummelige arbejdsmarked’, som bliver forudsætningen for væksten – og
dermed også velfærdsamfundet.
Med andre ord bliver det nødvendigt at rekruttere mangfoldigt, hvis vi skal
drive virksomhed i fremtiden.
Man taler om, at velfærdssamfundet står over for ’Dødens gab’. Vi mister forretning, hvis ikke vi evner at ansætte andre end dem, der ligner os selv.
Mangfoldighed er forretning - nu og i fremtiden. Det handler sektion IV.1 om.
Mangfoldighedsledelse er en del af ordforrådet i denne rapport - ikke fordi
det er smart eller fordi der er råd til at ’brande’ vores virksomheder som ’politisk korrekte’, og heller ikke fordi jobkonsulenten kan bruge det som værktøj til at sikre indsatsen for ’det rummelige arbejdsmarked’, for det tyder erfaringen på, at det egner sig dårligt til.
Hvorfor så bruge tid på det?
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Fordi virksomhedernes evne til at rekruttere mangfoldigt er en forudsætning
for at skabe vækst i fremtiden (Se MandagMorgen).
Mangfoldighedsledelse i virksomhederne er ikke alene et økonomisk fornuftigt
ledelsesredskab, men som sideeffekt vil det styrke integrationen af etniske
minoriteter i forhold til de udfordringer, som velfærdssamfundet står over
for. En mobilisering af arbejdskraftreserven baseret på forretning vil muligvis
kunne geare velfærdssamfundet til at møde udfordringerne på mellemlangt
sigt.
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Arven
Vi står med arven fra 1960’erne og 1970’erne: integrationen af indvandrere og
efterkommere er fortsat præget af en etnisk arbejdsdeling i forhold til brancher og vanskeligheder med at sikre indvandrerkvindernes indtræden i arbejdsstyrken. Den synlige diskrimination og udgrænsningen i forhold til arbejdsmarkedet var et produkt af fattig-80’erne. Selvom ledigheden har været
faldende siden midt i 1990’erne, kæmper vi fortsat med efterslæbet.

Arven:
!

!

!

!

Indvandrere og efterkommere er overrepræsenteret inden for
brancher, hvor kvalifikations- og lønkravene er lave. Den etniske
arbejdsdeling har konsolideret sig siden midten af 1990’erne. Under halvdelen af alle kvinder med oprindelse i ikke-vestlige lande
er fortsat uden for arbejdsstyrken.
Samtidig ser vi nu positive tendenser til branchespredning og betydelig vækst i beskæftigelsen inden for bl.a. service-, detail-, pleje, transport- og sundhedssektorerne. Det vidner om øget rekrutteringsbehov i brancher med faglige kvalifikationskrav og større forventninger til kontakten og kommunikationen med det omkringliggende samfund.
Udviklingen går begge veje: både mod etnisk segregering på dele
af arbejdsmarkedet, men bestemt også i retning af inklusion og accept i offentligheden og på arbejdspladsen.
De kommende år med deres øgede forsørgerbyrde vil vise, om vi
formår at lære af historien, eller om vi lader den kommende arbejdskraftsefterspørgsel æde efterslæbet for så at spytte ’dem’ ud
igen, når globaliseringen bevirker, at danske arbejdspladser må
flytte til udlandet – den effekt man kalder ’Dødens gab’.

Men det går fremad, selvom der gennem tiden er tilstødt problemer, især som
følge af de særlige historiske omstændigheder i 1980’erne, hvor dårlige konjunkturer clashede med tiltagende flygtningestrømme. I sektion II.4.b så vi, at
integrationen på arbejdsmarkedet målt over tid i forhold til tidspunktet for
ankomsten har ændret sig radikalt. De første indvandrere, som vel at mærke
var mænd, kom med ’jobgaranti’. De var inviteret af virksomhederne på opfordring af staten.
Derfor havde de også en høj erhvervsfrekvens.
Det fremgår imidlertid af udviklingen siden midten af 1980’erne, at der går
stadig længere tid fra ankomsten, til de nyankomne indvandrere indtræder i
arbejdsstyrken. Integrationen til arbejdsmarkedet er altså blevet langsommere, og da ændringerne er indtruffet på det mest gunstige tidspunkt i
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1990’erne, kan man uden videre afvise, at den langsommere proces kan forklares med konjunktursvingninger.
Derimod har de indvandrergrupper, som ankom på dette tidspunkt, væsentligt
ringere forudsætninger for at sikre deres tilknytning til arbejdsmarkedet end
tidligere grupper. Hvor indvandrerne i 1970’erne havde jobbet, da de kom,
havde flygtninge i 1980’erne både uddannelse og erhvervserfaring, mens
flygtningene i 1990’erne oftest enten ingen kompetencer havde eller var
traumatiserede af krig.
De enkelte indvandrergrupper har klaret sig meget forskelligt. Det handler
ikke om den kulturelle baggrund i sig selv, men snarere om den specifikke
sammensætning af kompetencer, som har kendetegnet den gruppe ved ankomsten til Danmark. Som eksempler har man ofte peget på, at tyrkerne kom
fra små landsbyer med begrænset uddannelse – kvinderne ofte helt uden skolegang - hvorimod iranerne var flygtninge fra urbane og højtuddannede miljøer med politisk aktive kvinder.
Indvandrergruppernes forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet er som
udgangspunkt blevet gradvist dårligere samtidig med, at forventninger til
medarbejderens faglige, sociale og sproglige kompetencer er blevet stadig
højere. Det er derfor paradoksalt for inklusionsprocessen, at det globale informationssamfund har skabt en situation, hvor enhver medborger – f.eks.
Ahmed Abdulsadig – kan orientere sig via internet, vælge internationale medier og skabe sin egen identitet via globale produkter.
Ahmed Abdulsadig formulerer eksplicit hvad det er han gerne vil med sit liv.
Men hans mulighedsbetingelser er ikke gode: dels er han langt fra at matche
de krav, man stiller til en medarbejder anno 2004, dels er han begrænset af
de strukturelle barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ er bygget op som en analyse af
den proces, hvor Ahmed gradvist formulerer sig stadig mere negativt og i opposition til det danske samfund.
Det statistiske materiale viser i bagklogskabens skarpe lys, at Ahmeds mulighedsbetingelser var små midt i 1990’erne. Integration var kun for få en reel
mulighed. Situationen anno 2004 er den, at etniske minoriteter i Danmark i
nogen udstrækning har været nødt til at vælge en selvbestaltet segregation,
der efterhånden i nogen lokale områder har udviklet sig til parallelsamfund,
som fungerer uafhængigt af det øvrige samfund
Arven efter 40 års indvandring til Danmark udfordrer dansk selvforståelse af
begreber om medborgerskabet og integrationen på arbejdsmarkedet.
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Vi har set, at indvandringen til Danmark gennem de seneste 20 år i en række
sammenhænge har givet problemer i mødet mellem ’dem’ og ’os’. Det var
bestemt ikke meningen med indvandringen, at de skulle koste ’os’ penge, da
’vi’ i sin tid inviterede dem herop.
Det blev ikke desto mindre konsekvensen, da erhvervsfrekvenserne for indvandrere dykkede i 1980’erne. Det medførte stadig større udgifter for det
danske velfærdssamfund. Det er dokumenteret, at indvandringen har været –
og forsat vil være en bekostelig affære for statsfinanserne, hvis ikke ’de’
bringes til at være ydende medborgere. Med udsigt til forskydninger i befolkningssammensætningen i årene frem, vil forsørgerbyrden for de erhvervsaktive stige. Det er erkendt.
Den officielle finanspolitik er derfor også lagt an på, at en større del af indvandrerpopulationen bliver erhvervsaktive.
Presset på velfærden afføder uvilkårligt, at man som individ og samfund begynder at sondre mellem; hvem, der har retten til at benytte velfærden som
medborger – og hvem, som ikke har.
På den ene side kan man heraf sige, at indvandringen udgør et skrækscenario
for velfærden, er udfordrer indvandringen den danske selvforståelse af retten
til at være ’dansk medborger’, fordi den koster ’os’ noget, som vi mener er
forbeholdt, dem der er ’danskere’.
Men de fleste danskere ved formentlig også godt, at de etniske minoriteter er
her, fordi vi selv har indbudt dem. Vi ved også godt, at indvandrerne efterlever dansk lovgivning og forfølger de muligheder, som de har for integration på
arbejdsmarkedet. Velfærdssamfundet har gennem lovgivning og strukturelt i
forhold til arbejdsmarkedet sat de rammer, som de etniske minoriteter i al
enkelhed forsøger at bruge. Det er os, der har opfundet de spilleregler, som
de skal spille efter.
Når operationen ikke lykkes, kan vi så opgive patienten?
Nej. Med baggrund i medborgerskabsteorien og fordringen til samfundet at om
at tilvejebringe medborgeren civile, politisk og sociale rettigheder, så kan vi
ikke bare dømme dem ude som medborgere fordi de ikke har haft forudsætningerne for at indfri vores mulighedsbetingelser
Men vi må også erkende, at en del af arven, er det multietniske samfund, hvor
indvandrere med skuffede forventninger om tilslutning og inklusion i medborgerskabet til tider vender ryggen til samfundet i formuleret afvisning og opposition, eller selv er aktive aktører i deres egen segregering.
Kan vi så ikke bare lade ’dem’ passe deres grøntbutikker?
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Nej, for det har vi ikke råd til, når morgendagen kommer. De forestående forskydninger i befolkningssammensætningen kommer til at kræve sine mænd og
kvinder. Nutidens version af medborgerskabsbegrebet må fortsat være tæt
forbundet med integrationen på arbejdsmarkedet med henblik på at sikre velfærden i fremtiden.
Under forudsætning af, at prognoser for befolkningens udvikling holder – og vi
dermed står overfor en stigende forsørgerbyrde spørges der derfor også i denne rapport:
Hvor svært kan det være? – at få efterspørgsel efter arbejdskraft til at matche
indvandrere og efterkommeres mulighedsbetingelser?
Spørgsmålet kalder på en identifikation forvaltningsmæssige og strukturelle
barrierer affødt af ’vores’ lovgivning og arbejdsmarkedsforhold.
Vores forbedrede indsats i integrationsindustrien skal bygge på erkendelsen
af, at der er utilsigtede effekter, som afholder etniske minoriteter fra at udnytte de mulighedsbetingelser, som vi rettelig har opstillet for dem
Samtidig skal vi ikke til side sætte det gensidige princip: Medborgeren har ikke bare ret, men pligt til at yde til fællesskabet, og det er her begrebet ’empowerment’ efterfølgende kommer ind i billedet.
Mægtiggørelsen og myndiggørelsen af Ahmed er forudsætningen for, at han
kan træffe sit eget valg om deltagelse og udnytte de mulighedsbetingelser,
som samfundet tilbyder ham. Den manglende ligebehandling af Ahmed - eller
forventningen om, at han skal være ligesom Jens – er derfor fortsat problematisk.
Lov alene forebygger ikke diskrimination. Loven i sig selv gør ikke noget

xxi

.

Men det gør lovens udmøntning i forvaltningen og arbejdsmarkedet.
Derfor handler denne rapports sektion III om de forvaltningsmæssige og strukturelle barrierer for integration på arbejdsmarkedet.
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Noter

i

Bogen Class, Citizenship and Social Development kommer først i 1953.

ii

Operationaliseringen i forhold til den formelle dimension omfatter følgende spørgsmål:
Hvilke regler gælder for opnåelse af statsborgerskab?
a) For førstegenerationsindvandrere
b) For andengenerationsindvandrere
c) Mulighed for dobbelt statsborgerskab
d) Hvor høj er naturaliseringsraten?
2) Hvilke rettigheder besidder udenlandske statsborgere med hensyn til:
a) Udvisning af landet
b) Familiesammenføring
c) Velfærdsgoder
d) Arbejdstilladelser
e) Adgang til at eje ejendom og drive privat virksomhed
3) Hvilke politiske rettigheder har udenlandske statsborgere i landet?
4) Hvor omfattende er anti-diskriminationslovgivningen, og findes der nogen klageorganer vedrørende diskrimination?
1)

iii

M ålingen af den reelle kulturelle åbenhed i samfundet foretages i forhold til følgende parametre:
1) Uddannelsessystemet:
a) Eksisterer der islamiske skoler?
b) Forekommer der islamisk undervisning i folkeskolen?
c) Må eleverne bære tørklæde?
d) Må lærerne bære tørklæde?
2) Politiet og militæret: gives der undtagelse for uniformsreglementer?
3) Medierne:
a) Udsendes der islamiske programmer fra de offentlige medier?
b) Er der fremmedsprogede programmer i de offentlige medier?
4) Hvilken religiøs adfærd er tilladt:
a) Må der kaldes til bøn?
b) Må der oplæres imamer?
5) Andre religiøse spørgsmål:
a) Er der islamiske begravelsespladser?
b) Tillader man religiøs slagtning af dyr?
6) Er der oprettet særlige politiske organer med repræsentanter for etniske minoriteter?
7) Arbejdsmarkedet:
a) Gøres der en særlig indsats inden for den offentlige sektor?
b) Gøres der en særlig indsats inden for den private sektor?
8) Stilles der særlige kulturelle krav i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab?
iv

Det er ikke uproblematisk for Togebys fremstilling, at det kun er Danmark, der placeres ud fra
en beskrivelse af ’…et faktisk stort assimilisationspres’ (Togeby, 2004l). Det er givet, at et tilsvarende pres i en eller anden udstrækning vil kunne identificeres i de andre lande.
v

I forhold til de sociale rettigheder har der gennem årene været peget på, at stramninger i lovgivningen har haft en bias, der har forfordelt etniske minoriteter. Senest har Morten Ejrnæs set
på de sociale rettigheder for indvandrere og efterkommere med udenlandske statsborgerskaber
(Ejrnæs, 2004).
vi

Før 1993 hørte indvandrerspørgsmål i henhold til Udlændingeloven under Justitsministeriet,
mens flygtningespørgsmål var henlagt til Socialministeriet.
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vii

Morten Ejrnæs har i Integrationsloven – en case, der illustrerer etniske minoriteters usikre
medborgerstatus (2001) og i Flygtninges og indvandreres forsørgelsesydelser – en eksemplarisk
case (2004) demonstreret, at der fortsat kan rejses tvivl om det medborgerretslige grundlag, som
lovgivning vedrørende etniske minoriteter bliver tegnet på.
viii

Erhvervsfrekvensen angiver en populations arbejdsstyrke (de beskæftigede og ledige tilsammen) som andel af hele populationen.
ix

Med en stigning fra 3,9% til 5,3% er den relative stigning for danskere på 35%, hvorimod stigningen for indvandrere og efterkommere er på 27% (fra 9,9% til 12,6%).
x

Andelen af etniske minoriteter i Storkøbenhavn steg fra 6,8% i 1995 til 10, 4% i 2003, hvor indvandrerpopulationen på landsplan udgjorde 7,7% (2003).
xi

Pendlere bor i andre kommuner og kommer primært til storkøbenhavn for at arbejde. Det er
andetsteds dokumenteret, at etniske danskere er mere tilbøjelige til at vælge lange afstande og
benytte privatbilisme til deres arbejdspladser. Etniske minoriteter enten går eller bruger offentlig
transport til og fra arbejde. Deres andel af pendlingen er derfor begrænset (Smith m.fl., 2003).
xii

Mere udviklede tredjelande omfatter Japan, Australien, New Zealand samt europæiske lande
som Rusland, Ukraine, Hviderusland, Moldova, Estland, Letland, Litauen, Schweiz, , Polen, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Rumænien, Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Albanien.
xiii

Mindre udviklede tredjelande omfatter alle lande i Afrika, Syd- og Mellemamerika og Asien
(undtagen Japan), endvidere Oceanien (med undtagelse af Australien og New Zealand) samt Tyrkiet, Cypern, Aserbajdsjan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Georgien og Armenien.
xiv

Statistisk kan det dokumenteres, at kvindernes adfærd ændres ved ankomsten til Danmark,
men deraf følger det ikke, at denne gruppe fuldfører deres uddannelsesvalg (jf. INM, 2004). Valget kan for den enkelte kvinde være vanskeligt at gennemføre og er givetvis ofte i konflikt med
den familiepraksis, som forældregenerationen håndhæver.
xv

Der har de senere år været debat om de historisk lave fødselstal, som man over hele Europa
også tilskriver, at kvinderne føder deres børn senere i livet. Kvinderne er er kommet ud på arbejdsmarkedet , hvilket som giver ekstremt lave fødselstal i det sydlige Europa i øjeblikket. Ved
en gennemsnitsberegning for en generation af kvinder kan der derfor forekomme en statistisk
forskydning som følge af den ændrede adfærd. Man vil derfor kun kunne dokumentere det reelle
billede ved afgangen af den pågældende generation af kvinder. Men den statistiske forskydning
alene kan ikke forklare det massive fald i europæiske kvinders fertilitet gennem de seneste 35 år.
xvi

Samtidig viste undersøgelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at offentlige og private virksomheder reelt er mindre villige til at ansætte etniske minoriteter for at afhjælpe arbejdskraftmangel. Helt op til hver fjerde private virksomhed og hver fjortende offentlige institution var slet
ikke parate til at ansætte indvandrere og efterkommere. Det er alarmerende tal i forhold til, at
det er ligegyldigt, om de er velkvalificerede eller ej. I april 2000 lavede Vilstrup en undersøgelse
for Fagblade mod fremmedhad, der viste samme tendens: at hver femte virksomhed har reservationer over for at ansætte indvandrere og efterkommere, og hver syvende har reservationer over
for højtuddannede nydanskere.
xvii

I januar 2002 havde Økonomiredegørelsen fremsat en prognose, som antog, at 66.000 ville
forlade arbejdsstyrken i perioden 2000-2010.
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xviii

Ifølge Finansredegørelsen 2004 kalkuleres der nu med en stigende demografisk tilbagetrækning – til gengæld vil man sætte ind over for den førtidige tilbagetrækning.
xix

Det er givet, at det er en stærkt politiseret situation, hvor fagbevægelsen (igen) sætter sig
imod en indvandring.
xx

Udtalelse fra lektor Johnn Wrench ved Syddansk Universitet til ugebrevet MandagMorgen (Sune Aagaard: ’Danske virksomheders integrationsindsats svigtes af politikere’, MandagMorgen, nr.
43, 17 dec. 2001).
xxi

Morten Ejrnæs har i Integrationsloven – en case, der illustrerer etniske minoriteters usikre
medborgerstatus (2001) på fremragende vis demonstreret, at der fortsat kan rejses tvivl om det
medborgerretslige grundlag, som lovgivningen vedrørende et niske minoriteter bliver tegnet på.
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III.

De erkendte barrierer

Undersøgelsen ’Mangfoldighed på arbejde’ har som delmål at identificere og
belyse erkendte og mindre erkendte barrierer for arbejdsmarkedsintegration
ud fra af en indsamling af eksisterende materiale.
Sektion III belyser strukturelle barrierer for integrationen og fastholdelsen af
etniske minoriteter på arbejdsmarkedet med afsæt i præsentationen af integrationsarven i Danmark anno 2004. ’Barrierer’ betragtes bredt som begrænsninger i de etniske minoriteters mulighedsbetingelser for at træde ind på arbejdsmarkedet på ordinære ustøttede vilkår. ’Barrierer’ kan dertil også betragtes som hindringer i medborgerens evne og motivation til at leve op til
pligten til at forsørge sig selv og sine.
Den karikerede hovedperson Ahmed Abdulsadig bruges som case til at belyse
konkrete mulighedsbetingelser for at indtræde i arbejdsstyrken.
Sektion III benytter aktørmodellen til at identificere og belyse barrierer på to
niveauer i forhold til indsatsen, der varetages i (sam-)arbejdet mellem virksomheder, den offentlige forvaltning og integrationsindustrien:
!

Afdækning af ’incitamentsstrukturer’ betragtet ud fra forligsaftaler på
arbejdsmarkedet – og lovgivning på det socialpolitsike område udgør en
ydre ramme for Ahmed Abdulsadigs mulighedsbetingelser. Sektion III.1
belyser de strukturelle barrierer omkring incitamenter, offentlig forsørgelse og den aktive beskæftigelsesindsats.

!

Adressering af barrierekomplekser på praksisniveauet. Der identificeres
affødte effekter og udfordringer fra indsatsen som fordrer en empirisk
afdækning. Sektion III.2 inddrager fragmenter af konkrete barriereforløb
på praksisniveauet, der synliggør processen med afklaring, opkvalificering, integration (indslusning) og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Afdækningen af incitamentsstrukturerne i sektion III.1 udgør rammen for refleksion af metoder og effekt af den aktive beskæftigelsesindsats.
Sektion III.2 tjener til at synliggøre behovet for en empirisk afdækning af erkendte og mindre erkendte barrierekomplekser i forhold til udviklingen af indsatsområder, samt adressere eksisterende udfordringer for samarbejde mellem aktørerne i integrationsindustrien.
Der opstilles på baggrund af aktørmodellen udfordringer for det videre samarbejde mellem aktørerne – herunder eksempler på mulige utilsigtede effekter
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og barrierer, der opstår i (sam-)arbejdet mellem aktører i integrationsindustrien, forvaltningen og virksomhederne.
Sektion II viste, at begrænsning i erhvervsdeltagelsen for etniske minoriteter
fra ikke-vestlige lande statistisk set har været udløst af konjunkturer, men
også af forskelle i forudsætninger og incitament.
Marshalls social-liberale funktionalisme toner klart frem: ’medborgerskab’
bygger på den grundlæggende antagelse, at alle medlemmer både kan og vil
arbejde efter bedste evne for at opnå status af fuldgyldige medlemmer i fællesskabet. Medborgerskabets rettigheder er et løfte fra samfundet om social
inklusion under forudsætning af, at individet yder til fællesskabet.
Sektion III sætter motivationseffekten af den offentlige integrationsindsats op
imod incitamentsstrukturerne på arbejdsmarkedet. Der kan identificeres utilsigtede effekter og uhensigtsmæssig praksis af beskæftigelsesindsatsen som
kan have negativ effekt for individets incitament til at tage og fastholde lønnet arbejde.
På den ene side er der utilsigtede effekter set i forhold til hensigten med den
danske velfærdsmodel og den gældende lovgivning.
På den anden side afføder en uhensigtsmæssig praksis under udmøntning og
organisering af indsatsen for at sikre afklaring, opkvalificering, indslusning og
fastholdelse på arbejdsmarkedet negative effekter for Ahmed.
Det ligger udenfor rammen af bind I af undersøgelsen ’Mangfoldigheden på
arbejde’ at foretage en empirisk afdækning af de fremkomne barrierekomplekser. Bind II af rapporten ’best practice’ tager afsæt i de udfordringer til
indsatsen, der er noteret i sektion III.
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III.1 Barrierer for integration
Integrationsminister Bertel Haarder har gentagne gange i løbet af de senere år
sat navn på de tre centrale barrierer for indvandrere og efterkommeres integration i de danske samfund. Han finder, at årsagen til den dårlige integration
skal findes i det faktum, at Danmark har ...
!
!

verdens højeste minimumslønninger
verdens højeste sociale satser

!

verdens mest formaliserede uddannelsessystem

De barrierer Bertel Haarder nævner, må isoleret set erkendes at være direkte
årsager til, at indvandrere og efterkommer har vanskeligt ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ spejler
ministerens adressering af barrierer for integration i Danmark i afgrænsningen
af genstandsfelt.
Den afgrænsning, som er foretaget, tager
afsæt i rapportens aktørmodel. Der kan
ikke indenfor rapportens ramme ydes alle
områder den samme behandling.
Derfor deler belysningen af strukturelle
barrierer sig i forhold til dels ministerens
adressering af høje minimumslønninger;
dels de sociale satser. Der diskuteres
barrierer for afklaring og opkvalificering
under sektion III.2.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ har med aktørmodellen valgt at
opstille et forsimplet billede på arbejdsmarkedsintegration som driften af en
forretning: ’firmaet’ er Integrationsindustrien, som producerer ’varen’ – den
jobparate Ahmed – der afsættes til en ’kunde’, som er arbejdspladserne.
I den optik udgør incitamentsstrukturerne omkring minimumslønninger og de
forvaltningens lovgivning omkring den offentlige forsørgelse den ydre ramme
omkring aktørmodellen. Der er et spørgsmål om den usynlige hånd om igen:
Udbud følger efterspørgsel. Den samme grundmodel kan for så vidt ses at gå
igen i ministerens første to punkter.
Forsimplingen bruges alene til at synliggøre strukturelle problematikker, der
kan relateres til ’varens pris’ og de ydre rammer for aktørmodellen.
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Undersøgelse af, hvordan disse strukturer afføder barrierer for den konkrete
integrationsindsats og samarbejdet i integrationsindustrien indgår i sektion
III.2 om afklaring, opkvalificering, indslusning og fastholdelse.
Det forventes kendt af læseren, at modellen for organisering af aftaler på det
danske arbejdsmarked – ’den danske aftalemodel’ – hviler på frivillige forlig
mellem arbejdsmarkedets parter.
I Danmark har vi den unikke historie, at parternes repræsentanter (DA, Dansk
Arbejdsgiverforening og LO, Landsorganisationen i Danmark) gennem mere
end 100 år har haft forhandlingsret over aftaler på arbejdsmarkedet.
Det ligger i modellen, at parterne har retten til forhandling uden politiske
indgreb. Den er derfor også indlejret med institutionel modstand mod lovindgreb. I forlængelse af forhandlingsretten til de frivillige forlig følger det, at
dialogen mellem parterne er afgørende for, hvor uenigheden skal stå på det
danske arbejdsmarked. Derfor har modellen haft sine fordele, da det har vist
sig at skabe ejerskab og smidighed i forhold til at tackle konflikter, at parterne selv forhandlede aftalerne på plads.
Rockwoolfondens forskningsenhed har gentagne gange – senest i oktober 2004
(http://www.rff.dk/nyhedsb/okt2004.pdf) fremført, at aftalemodellen kan
vise sig at være den måske den væsentligste strukturelle hindring for fremtidens velfærd. Modellen er under kraftigt pres udefra i takt med EU’s udvidelse og harmonisering samt globaliseringen med en massiv udflytning af arbejdspladser.
At diskrimination ikke er genstandsfelt i analysen af de strukturelle barrierer
for etniske minoriteters integration på arbejdsmarkedet er ikke i mangel på
anerkendelse af problematikkens eksistens. Det er modsat i fuld erkendelse af
problematikkens omfang, at der i denne undersøgelse ikke ydes studiet af diskrimination på arbejdsmarkedet nogen retfærdighed.
Formelt set eksisterer der ikke diskrimination i Danmark. Vi har lovgivningen,
der skal sikre imod racisme og åbenlys diskrimination på arbejdspladserne.
Der er tale om et officielt udsagn – muligvis også en generel opfattelse i den
danske befolkning. Der er lavet relativ få undersøgelser i virksomhederne omkring problemet, men det er blevet dokumenteret gennem en række år, at
indvandrere og efterkommere oplever diskrimination (se f.eks. bl.a. Hjarnø &
Jensen, 1997, Jagd, 1997, Horsdal, 2001b og Togeby, 1999). Det drages ikke i
tvivl, at der dagligt finder diskrimination sted i Danmark. Den typiske jobkonsulent vil kunne registrere diskriminerende adfærd på arbejdsmarkedet. Vi
møder også fra tid til anden udtalt og åbenlys racisme i medierne. Det er i sig
selv en ting.
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Dér, hvor undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ forholder sig til diskrimination som fænomen, er i forbindelse med reproduktionen af den tavse
eksklusion og regelmæssige afvisning, som Ahmed til stadig vil oplever i kontanthjælpskøen, på arbejdspladsen mv. At erkende, at diskrimination finder
helt sted af sig selv er indbygget i metoden bag rapporten i .
Ved afgrænsningen af analysen til at omfatte strukturelle barrierer fokus incitamentsstrukturer og gensidige forsørgerpligt. er sektion III.1.a delt i tre:
I første afsnit afdækkes udviklingen i andelen af etniske minoriteter fra ikkevestlige lande på overførselsindkomster og dagpenge. Dernæst belyses incitamentsstrukturerne i forhold til arbejdsmarkedet og dagpengesatserne. I sidste
afsnit trækker rapporten på konkrete eksempler fra gældende reguleringer af
de sociale satser i en diskussion af incitamentet til at forlade den offentlige
forsørgelse.

III.1.a Den offentlige forsørgelse
Når debatten om indvandrere og efterkommeres inklusion i samfundet har været ophedet gennem årene, har fokus ofte været sort arbejde, tørklæder og
kriminalitet. Stramninger i social- og beskæftigelseslovgivning har været direkte udløst af integrationsdebatten (Jensen, 1999, Ejrnæs, 2002).
Sektion II viste, at der siden 1995 er gået relativt flere ledige indvandrere og
efterkommere fra offentlig forsørgelse i ordinær beskæftigelse end det gælder for etniske danskere på overførselsindkomst.

Andelen af kontanthjælpsmodtagere efter Aktivloven §25 jf. §11, som
er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande
1999

2000

2001

2002

2003

Borgere, der får midlertidig hjælp til forsørgelse og enkelt ydelser
Modtagere fra ikke-vestlige lande
Modtagere i hele befolkningen
Andel fra ikke-vestlige lande

59.185

56.294

53.243

53.274

53.794

256.514

254.966

250.088

253.103

252.604

23,07%

22,08%

21,29%

21,05%

21,30%

Borgere, der får hjælp til forsørgelse i mere end 10 md. pr. år
Modtagere fra ikke-vestlige lande
Modtagere i hele befolkningen
Andel fra ikke-vestlige lande
Kilde:

37.437

36.213

34.295

32.454

31.906

121.667

121.808

119.112

117.838

117.434

30,77%

29,73%

28,79%

27,54%

27,17%

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, særkørsel september 2004
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Den statistiske kørsel fra september 2004 over andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som modtager langvarig kontanthjælp
(10–12 md. p.a.) i kommunerne bekræfter, at de etniske minoriteter fortsat
er markant overrepræsenteret.
Men tabellen nedenfor viser, at andelen er for nedadgående. Der er registreret et fald i andelen af etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande, mens andelen af danskere på langvarig kontanthjælp stort set er uændret.
I 1999 udgjorde de etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande en andel på op
imod 31% af alle langvarige kontanthjælpsmodtagere – i 2003 var andelen faldet med mere end 3,5% til lige godt 27%. På de 5 år er antallet nedbragt med
ca. 6.500 langvarige kontanthjælpsmodtagere eller ca. 15% i forhold til 1999.
Der er registreret en isoleret stigning i 2003 i forhold til den andel, som har
modtaget midlertidig hjælp og enkelt ydelser, hvorimod andelen af modtagere af kontanthjælp i mere end 10 måneder også faldt i 2003.
I samme periode er den samlede gruppe, som modtager kontanthjælp i mere
end 10 måneder om året forblevet stort set uændret på niveau. Der er et
svagt fald i antal på godt 4.000. I absolutte tal giver det samlet en vækst – om
end ganske svag - i andelen af andre (herunder danske) kontanthjælpsmodtagere i perioden 1999-2003.
At langtidsledige kontanthjælpsmodtagere med oprindelse i ikke-vestlige lande forlader servicekøen på kommunen kan være udtryk for:
!

’Det optimistiske aktørscenario’: de etniske minoriteter fra ikke-vestlige
lande opnår varig ustøttet beskæftigelse på ordinære vilkår.

!
!

’De nøgterne loves scenario’: køerne ved kommunernes serviceskranker
er decimeret efter stramningerne i lovgivningen i 1999 og 2002.
’Det strategiske aktørscenario’: indvandrere og efterkommere fra ikke-

!

vestlige lande overgår til dagpengesystemet efter en kortvarig tilknytning
til arbejdsmarkedet.
’Det pessimistiske marginaliseringsscenario’: de etniske minoriteter
dropper ud af systemet og forsvinder fra statistikken.

En nærmere analyse kunne vise en række sammenhænge mellem de enkelte
scenarier – eller alternativer, men det har ikke været muligt indenfor rammerne af nærværende undersøgelse at foretage yderligere beregninger endsige indsamle empirisk materiale afdækning af de enkelte scenarier.
Joachim Boll og Thomas Qvortrup Christensen har i analyse- og casestudiet
’Kontanthjælpsmodtagerne og arbejdsmarkedet’ (2002) påpeget, at etniske
minoriteter på kontanthjælp er relativt tættere på arbejdsmarkedet end danske kontanthjælpsmodtagere (Boll & Qvortrup, 2002:32).

Side 94

Bd. I: Medborger eller modborger?

Ifølge forfatterne viser det sig, at etnisk danske kontanthjælpsmodtagere har
flere ’problemer ud over ledighed’ ii. Langvarige kontanthjælpsmodtagere af
etnisk dansk oprindelse har oftere arbejdsevnebegrænsninger forbundet med
alkohol- og stofmisbrug samt psykiske, fysiske og sociale barrierer.
En kontanthjælpsmodtager med etnisk dansk oprindelse vil typisk være mere
bevidst og eksplicit omkring sin situation – og sin identitet som ’bistandsklient’.
Det medfører en større grad af lavt selvværd hos kontanthjælpsmodtageren,
som med tiden får stadig flere symptomer, som reelt ikke kan diagnosticeres
til at være andet end følgeproblematikker af den lange, passive ledighed.
Her kunne tilføjes, at indvandrere og efterkommere ofte reagerer på systemet
efter præcis samme mønster. Modtagere af kontanthjælp bliver med tiden
stadig mere tilbøjelige til at afvente systemet – og kun re-agere, når situationen kræver det.
Derfor hæfter rapporten sig ved, at der som konsekvens af, at de nyankomne
etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande forlader kontanthjælpskøen i stadig
større tal, også ligger relativt flere ’komplicerede sager’ tilbage. Helt som hos
gruppen kontanthjælpsmodtagere i øvrigt, så vil tiden ’af sig selv’ bevirke, at
kompetencer og ressourcer bliver passive.
Det afgørende er imidlertid, at ’sagerne’ samtidig får stemmer over tid …
De var umælende, da de kom. Det er de ikke efter 3-4 år i Danmark.
Der ligger derfor den præcis samme sandsynlighed for, at en nyankommen
indvandrer efter at være blevet erfaren kontanthjælpsmodtager begynder at
reflektere og formulere væsentlige psykiske, fysiske og sociale barrierer for
en indtræden på arbejdsmarkedet.
Man møder givetvis ikke de samme misbrugs-problematikker hos indvandrere
(og efterkommere), men post-traumatisk stresssymptom, psyko-somatiske
skavanker, fysiske invalideringer, sociale barrierer i familiestrukturer og selvbestaltet segregering kan være effektive barrierer, der til fulde matcher et
alkoholmisbrug.
Ændringer i Integrationsloven haft ganske afgørende effekt i forhold til tilgangen til kommunernes portefølje iii . Man kunne på den baggrund antage, at andelen af etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande, som modtager kontanthjælp i kortere eller længere tid burde være faldet yderligere i perioden. Den
fulde effekt af den stramme lovgivning modvirkes angiveligt af stigende ledighed i hhv. 2002 og 2003.
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Sektion II dokumenterede, at der har været en stigende beskæftigelse siden
1995, hvilket bekræfter det optimistiske scenario; de etniske minoriteter fra
ikke-vestlige lande forlader den offentlige forsørgelse til fordel for ordinær
beskæftigelse. Men er der tale om en varig tilknytning?
Rapportens interesse samler sig dermed om det tredje scenario udfra den
umiddelbare betragtning, at der for en kontanthjælpsmodtager kan være et
incitament ved at opnå højeste dagpengesats frem for kontanthjælp.
Ved en gentagelse af den statistiske kørsel i forhold til dagpengeområdet viser
det sig, at der indenfor samme periode (ekskl. ’2003’) er registreret en halvering i antallet af dagpengemodtagere fra ikke-vestlige lande, som har
modtaget dagpenge i mere end 10 md. p.a.

Andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge i 10-12 md. p.a.,
som er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
1999

2000

2001

2002

Modtagere fra ikke-vestlige lande:
Indvandrere
Efterkommere
Indvandrere og efterkommere i alt
Modtagere i hele befolkningen
Andel af modtagere fra ikke-vestlige lande (%)
Kilde:

1.417

1.377

840

642

40

70

51

67

1.457

1.447

891

709

55.668

58.377

56.424

53.309

2,62

2,48

1,58

1,33

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, særkørsel september 2004
fra Udlændingedatabasen tabel Soc2e, Soc2f2, Soc2g2, Soc2h2 samt Statistiske efterretninger: Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, sammenhængende socialstatistik.

Halveringen på bare fire år er i sig selv ikke så interessant, som det faktum,
at det er en yderst beskeden andel af samtlige dagpengemodtagere, som er
etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande. Det var i 2002 under 1! % som var
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.
Det bemærkes, at det er for indvandrerne og ikke efterkommerne, at der kan
registreres en nedgang i andelen. Set i forhold til nedgangen, så antages det
bl.a. at være et direkte resultat af vekslende aktørers beskæftigelsesindsats iv .
Ved sammenstilling af tabellerne fremgår det med al mulig tydelighed, at det
kun er et fåtal af de etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande, der har opnået dagpengeret.
Gruppen er altovervejende henvist til den kommunale forsørgelse.

Side 96

Bd. I: Medborger eller modborger?

Hvor der er ganske få fra gruppen på dagpenge mere end 10 md. om året, er
der en næsten konstant mængde indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande kortvarigt på dagpenge (op til 9 md.). Der er fortsat tale om en
begrænset repræsentation i forhold til befolkningsandelen som helhed. Andelen har været svingende over de fire år.

Andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge i 1-9 md. p.a., som
er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige oprindelseslande
1999

2000

2001

2002

Modtagere fra ikke-vestlige lande:
Indvandrere

9.052

8.488

8.572

8.172

819

846

1.046

1.135

9.871

9.334

9.618

9.309

260.554

244.056

241.000

245.026

3,79

3,82

3,99

3,80

Efterkommere
Indvandrere og efterkommere i alt
Modtagere i hele befolkningen
Andel af modtagere fra ikke-vestlige lande (%)
Kilde:

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, særkørsel september 2004
fra Udlændingedatabasen tabel Soc2e, Soc2f2, Soc2g2, Soc2h2 samt Statistiske efterretninger: Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, sammenhængende socialstatistik.

Efterkommere er svagt repræsenteret i begge tabeller i forhold til deres andel
i den samlede befolkning (1,6 % i 2001). Andelen er stigende i modsætning til
andelen af indvandrere i dagpenge statistikken, hvilket indikerer, at andre
sammenhænge eller faktorer er afgørende for ledighedsproblematikken for
denne gruppe.
I sektion II blev det vist, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande i ordinær beskæftigelse er fordoblet fra 1995 til 2003 (Arbejdsmarkedsrådet/ AF Storkøbenhavn, 2004). Der er modsat ikke en afgang fra
statistikken over midlertidige dagpengemodtagere, som kan svare faldet i ledighed.
Den næsten konstante andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande på dagpenge i op til 9 måneder gennem de seneste fire år indikerer, at
der er en tilgang fra kontanthjælpssystemet. Det optimistiske scenario fra den
statistiske nedgang i andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere fra ikkevestlige lande afløses delvist af et scenario af strategiske aktører, der så at
sige opkvalificeres til at oppebære dagpengeret via job indenfor lavtlønsområder, hvor kvalifikationskravet er begrænset.
Under forudsætning af, at den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats i
kommunerne styrkes og resultaterne forbedres, så vil der i årene frem være
en tilvækst i andelen af dagpengemodtagere fra ikke-vestlige lande. Nøgternt
anskuet så ligger der en pukkel i kommunerne, som med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft på lavtlønsområdet vil overgå til dagpengesystemet.
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Analysen fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn viste samtidig, at der
var forskelle i kvalifikationsniveauet for personer hhv. indenfor og udenfor
arbejdsstyrken Det gælder, at den etnisk danske arbejdsstyrke er bedre kvalificeret end den etniske fra ikke-vestlige lande. Af personer indenfor arbejdsstyrken er det væsentligt at pege på, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der alene har grundskole-uddannelse som forudsætning for indtræden på arbejdsmarkedet er næsten dobbelt så stor som for
danskere i øvrigt (hhv. 37,1 % og 20,8 %).
Derimod ligner sammensætningen af grupperne udenfor arbejdsstyrken langt
mere hinanden. Fordelingen af personer kun med grundskole, med gymnasial
eller videregående uddannelser følger samme mønster med mindre forskelle.
Derimod er andelen af personer med en erhvervsfaglig uddannelse udenfor
arbejdsstyrken næsten dobbelt så stor for etniske danskere, som for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige landev .
Sat i forhold til statistikken ovenfor noteres det, at en bedre uddannet etnisk
dansk arbejdskraft er uden for arbejdsstyrken. Der er tale om, at den etnisk
danske del af arbejdskraftreserven ikke forlader den offentlige forsørgelse.
Det gør indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande derimod.

Svingdøren
Sammenstillingen af statistikkerne over fordelingen af langvarige modtagere
af kontanthjælp og dagpenge viser, at der indenfor de senere år er noteret en
positiv afgang fra kontanthjælpskøen. Stadig flere indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande forlader den offentlige forsørgelse.
Perioden taget i betragtning kan det imidlertid hverken be- eller afkræftes
om den væsentligste årsag har været stramninger i lovgivningen eller en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Men det er dokumenteret, at en større
andel af etniske minoriteter har opnået ordinær tilknytning til arbejdsstyrken
efter 1995 (jævnfør sektion II).
Sammenholdt med udviklingen i ledigheden og beskæftigelsesfrekvensen, så
viser det sig, at det er den dårlige uddannede arbejdskraftreserve af anden
etnisk herkomst end dansk, som i relativt større omfang forlader den kommunale forsørgelse til fordel for lavt lønnet beskæftigelse.
Afsnittet dokumenterer, at danskere udenfor arbejdsstyrken og på passiv forsørgelse, men med bedre forudsætninger, ikke tager de ledige jobs på lavtlønsområdet.
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Det indikerer en større motivation og mobilitet i den dårligere udannede indvandrerbefolkning, end der er i den danske befolkning, hvilket der vendes tilbage til i efterfølgende afsnit.
Afsnittet viser samtidig, at i en periode, hvor der som følge af gode konjunkturer har været nedgang i det samlede antal dagpengemodtagere, så har andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande været næsten
konstant. Det rejser en væsentlig problemstilling i forhold til den fremtidige
fastholdelse i beskæftigelse.
Såfremt den lønnede beskæftigelse benyttes som adkomst til at oppebære
dagpengeretten, men ikke udløser en forpligtelse i forhold til fællesskabet, så
står dagpengesystemet overfor en stadig større udfordring i takt med, at etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande kommer i ordinær beskæftigelse.
De aktuelle udviklingstendens her skitseret udløser massive udfordringer for
A-kasser og fagforeningerne på ganske kort sigt.
Det rejser en væsentlig problemstilling omkring ’fastholdelse’ i forbindelse
med jobformidlingen. Fastholdelse handler i høj grad om incitamentet til at
tage og beholde et arbejde.
Det fører over til at belyse et paradoks ved det danske velfærdssamfund, som
har været erkendt i mange år: Kan det betale sig at arbejde?
Når sikringen af velfærden (de sociale rettigheder) er nået højeste niveau, vil
danskerne så ikke det lavt lønnede arbejde, som udbydes? Og vil de etniske
minoriteter heller ikke, når først de er kommet på dagpenge?
De høje sociale ydelser, den høje mindste løn og det formelle uddannelsessystem kan vise sig at være de væsentlige forklaringer på, hvorfor integrationen
i Danmark er forløbet dårligt målt i forhold til andre lande. Det dokumenteres
gang på gang, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er en
massiv belastning for statens finanser (jf. Rockwoolfondens forskningsenhed).
I rapportens anbefalinger er indvandringen ikke problemet, men nok snarere
løsningen på den stigende forsørgerbyrde med flere sociale rettigheder at betale for, men stadig færre til at betale. Sektion II viste, at det var her, at den
demografiske udvikling viste et overskud i populationen, som ville kunne udgøre en arbejdskraftreserve i fremtiden.

III.1.b Skruestikken
Med den historiske kobling af den danske model for arbejdsmarkedets organisering og velfærdssamfundet institutionalisering af de sociale rettigheder, er
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nået til det sted, hvor det som borger er muligt at spørge sig selv: ’Kan det
betale sig at arbejde?’
Prisen for arbejdet har arbejdsmarkedets parter, repræsenteret ved Dansk
Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) haft eneret
på at forhandle i 100 år.
Afsnit III.1 blev indledt med at præsentere integrationsminister Bertel Haarders adressering af høje sociale ydelser og minimumslønninger som de v æsentligste barrierer for integrationen i Danmark.
Der er tale om strukturelle barrierer som man søger at justere med tiltag til
at sænke sociale ydelser ved at presse ’loftet’, udlicitere det offentlige og
føre en enstrenget beskæftigelsespolitik.
Kampagner og slogans kan have effekt lokalt, når nogen går foran med det
gode eksempel - ’best practice’ og ’rollemodeller’.
Spørgsmålet er, om det løser et fundamentalt problem om prisen på arbejde.
Hermed berøres et generelt anliggende om incitamentsstrukturerne i dagens
Danmark, der minder om problemerne med at løse cirkelens kvadratur:
Citat:
’… I et velfærdssamfund, hvor der er et bredt ønske om, at indkomstfordelingen skal være meget lige, og alle skal have mulighed for at opretholde et mindsteforbrug på et vist niveau, og hvor der samtidig findes betydelige befolkningsgrupper, som på grund af manglende uddannelse og kvalifikationer ikke kan finde arbejde til de gældende effektive startlønninger på arbejdsmarkedet, vil der uvægerligt komme incitamentsproblemer. Kvalifikationsfordelingen i befolkningen matcher
simpelthen ikke den lige indkomstfordeling, som befolkningen ønsker.
Når det offentlige derfor træder til og supplerer med indkomstoverførsler, der giver de lavest kvalificerede en relativt høj kompensationsgrad, dvs. erstatning for den manglende erhvervsindkomst, så er
manglende tilskyndelse til at arbejde en logisk følge…’
(Smith et. al. , 2003:71)
Vi har fra 1970’erne oplevet, at det danske arbejdsmarked har bevæget sig
fra et homogent fordistisk industrisamfund under velfærdsstatens opbygning i
retning af et post-fordistisk, måske ligefrem post-industrielt samfund.
Resterne af den gamle industri-produktion automatiseres fortsat, men der er
foregår også i disse år en global udflytning af produktionen til områder, hvor
arbejdskraften er uuddannet og langt billigere end i Danmark.
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I Danmark stilles der derimod stadig højere formelle krav til uddannelse, specialisering, teknologi og formidling, når der søges nye medarbejdere.
Karikeret forventes det samtidig, at nye medarbejdere er kommunikerende
fleksible generalister, der indtræder selvstændigt og aktivt problemløsende i
en ’flad struktur’ på arbejdsmarkedet, hvor aktiv problemløsning i projekter
er dagligdag.
Søren Pedersen og Nina Smith fra Rockwoolfondens Forskningsenhed noterer
sig, at der principielt gives 2 løsninger på problematikken: Enten ændres kvalifikationerne, så de matcher de lige indkomstfordelinger, eller også reguleres
der i incitamentsstrukturen.
Til belysning af problemer i incitamentsstrukturen for indvandrerne fra ikkevestlige lande vi benytter flere analyser fra Rockwoolfondens forskningsenhed
’nettokompensationsgraden’ (Nkg) til måling.
Tallet, angivet i procent, udtrykker, hvor stor en andel af indkomsten en arbejdsløs oppebærer i forhold til indkomsten som beskæftiget (Pedersen og
Smith, 2003:75)vii . I tillæg kan det fra beregningerne angives hvor stor en andel af populationen, der har under kr. 500,- i nettogevinst ved at arbejde –
eller en direkte negativ nettogevinst ved beskæftigelseviii .
Jo lavere nettokompensationsgrad, des højere er incitamentet til arbejde.
Til beregning af nettokompensationsgraden medtages transportudgifter og
børnepasningsudgifter som variable og indkomstafhængige faktorer, ligesom
skattegrundlaget er afhængig af indtægtsgrundlaget. Dermed er det forventede indkomstniveau ved beskæftigelse centralt for belysning af nettokompensationsgraden.
Det generelle billede for forsikrede ledige (dagpengemodtager) uanset herkomst viser et fald fra 20% i 1996 til 15% i 2001 i andelen af ledige, som har
under kr. 500,- tilbage netto i ved beskæftigelseix .
Billedet viser, at nettokompensationsgraden falder 4 procentpoint i perioden
fra 1996-2001, fra 76,7% til 72,5%. Det fremgår af tallene, at nettokompensationsgraden generelt ligger på et højere niveau for kvinder end for mænd. I
perioden 1996-2001 falder nettokompensationsgraden for mænd fra et niveau
på 71,3% til 68,5%, mens niveauet for kvinderne i samme periode faldt fra
81,8% til 76,3%. Den kønsspecifikke forskel giver en indikation i retning af, at
det for enkelte familie generelt ikke kan svare sig, at lade kvinden være i beskæftigelse i forbindelse med familiens barsel/orlov fra arbejdsmarkedet.

Bind I: Medborger eller modborger?

Side 101

Ved timelønninger på over kr. 115,- falder nettokompensationsgraden til et
niveau på 65%, hvormed incitamentsproblemet kan siges at være ’… stort set
eksisterende for denne gruppe …’ (op.cit.:77).
Tallene, der viser en positiv tendens i retning af et stærkere incitament til at
komme i beskæftigelse, dækker dog over store forskelle.
Det viser sig for de forsikrede ledige, at nettokompensationsgraden på lavtlønsområdet (op til kr. 94,- i timen) er 100 % eller derover, hvilket tydeliggør,
at incitamentet til at komme i beskæftigelse er direkte negativt (op.cit.:79).
Videre fremgår det af Rockwoolfondens analyser, at to grupper - de unge og
indvandrerne – er overrepræsenteret på lavtlønsområdet (Pedersen, Pedersen
og Schultz-Nielsen, 2003).
I rapportens optik er det indvandrerne, der er i fokus. Når herkomst, køn og
lønniveau sammenkædes, underbygges afdækningen af etnisk arbejdsdeling
og problemer i forhold til incitamentsstrukturen for indvandrere – i særdeleshed for kvinderne.
Fordeling af timeløn blandt beskæftigede indvandrere (1999 og 2001)
if. beskæftigede danskere (2001) i procent
Indvandrere
Køn

(1999)

(2001)

Danskere (2001)

M

K

I alt

M

K

I alt

M

K

I alt

< 90 kr.

10

17

13

9

22

14

5

7

6

Timelønsniveau

90 - 99 kr.

14

21

17

10

19

13

3

10

7

100 - 109 kr.

15

20

17

19

23

21

7

11

9

110 - 119 kr.

13

13

13

17

13

15

11

15

13

120 - 139 kr.

23

12

19

21

13

18

22

27

24

140 - 159 kr.

11

7

9

12

5

9

21

16

19

> 160 kr.

13

9

12

12

5

9

31

15

22

I alt (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Løn gnst. (kr.)

125

121

123

127

110

120

152

131

141

Antal (N)

481

302

783

529

370

899

579

622

1201

Kilde:

’Fra mangel på arbejdskraft til mangel på arbejde’ af Nina Smith, Peder J. Pedersen, Søren Pedersen & Marie Louise Schultz-Nielsen (2003:121).

Ovenfor er medtaget en tabel over timelønsudviklingen fra 1999 til 2001 fra
Peder J. Pedersen, Søren Pedersen og Marie Louise Schultz-Nielsens artikel om
indvandrernes incitament til at tage arbejde (2003).
Det fremgår af tabellenx , at indvandrere fra ikke-vestlige lande generelt har
et lavere lønniveau end danske beskæftigede. Mere end dobbelt så mange er
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beskæftiget til et lønniveau på under 109 kr. i timen i 2001 set i forhold til de
danske beskæftigede (hhv. 47% og 19%). I den anden ende af lønskalaen er
billedet det samme, men med modsat fortegn: Dobbelt så mange danskere
som indvandrere har en timeløn på mere end 140 kr. (hhv. 38% og 18%).
Samtidig kan der registreres en reel løntilbagegang for indvandrere fra en
gennemsnitstimeløn på 123 kr. i 1999 til en gennemsnitstimeløn i 2001 på 120
kr. pr. time. Mændenes timeløn er steget svagt i perioden fra 125 til 127 kr.
pr. time, hvorimod kvindernes timeløn er faldet markant fra 121 til 110 kr. pr.
time.
Tabellen bekræfter det generelle billede, at der eksisterer en kønsspecifik
lønforskel, som vil påvirke incitamentet til at tage og ikke mindst fastholde
lønnet beskæftigelse.
I forbindelse med beskæftigelse er det væsentligt at medregne de ændrede
udgifter til børnepasning og transport. Det fremgår af analysen, at de samlede
udgifter til transport og børnepasning gennemsnitligt stiger fra 812 til 907 kr.
pr. måned i perioden 1999 til 2001 for indvandrere fra ikke-vestlige lande
(Pedersen, Pedersen og Schultz-Nielsen, 2003:123).
Udgiftsstigningen skal findes i indvandrermændenes transportomkostninger.
Danskerne har som forventeligt gennemsnitligt en større samlet udgift (1013
kr. pr. måned i 2001), der afspejler mere privatbilisme, men også højere udgift til børnepasning. I gruppen af beskæftigede danskere er der flere enlige
med børn, hvorved der bliver en ’dobbelt husholdning’ omkring det enkelte
barn.
Det er væsentligt at notere sig, at danskerne gennemsnitligt har længere til
arbejde: 36 km tur-retur mod indvandrernes 24 km tur-retur. De højere transportudgifter for særligt danske mænd skyldes derfor privatbilismen. Modsat er
det også interessant, at gruppen noteres for segmenter med meget lave omkostninger, hvilket skyldes, at danskere – i modsætning til indvandrere – enten
går eller tager cyklen på arbejde.
Udgiftsstigningen for transport blandt indvandrerne afspejler, at man i større
omfang også benytter privatbilismen som transportmodel. Hvor danskerne benytter cyklen over korte strækninger, bruger indvandrerne det offentlige
transportnet, som i denne forbindelse er et fordyrende led.
Peder J. Pedersen, Søren Pedersen og Marie Louise Schultz-Nielsen samler tallene for at beregne nettokompensationsgraden og afdække nettogevinsten for
de forsikrede le dige indvandrerne.
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Herunder ses den tabel, som viser, at andelen af indvandrere med en reelt
negativ nettogevinst har været stigende i perioden 1999-2001 fra 21% til 25%,
når man medtager ændringerne i udgifter til børnepasning i forbindelse med
beskæftigelse.

Gennemsnitlig nettokompensationsgrad (Nkg.) for indvandrere inkl. indikationer for nettogevinst (< 0 kr. og < 500 kr.) i 1999 og 2001
Indvandrere:

(1999)

< 0 kr. < 500 kr.
(%)

Nkg.

(2001)
Antal < 0 kr. < 500 kr.

Danskere

Nkg.

Antal

Nkg.

(%)

(%)

(N)

(%)

(%)

(%)

(N)

(%)

481,0

21,3

29,7

85,6

529,0

70,2

Inkl. børnepasning:
M

18,0

32,2

85,4

K

25,1

39,7

88,0

302,0

30,8

42,9

90,5

370,0

78,6

Samlet

20,8

35,2

86,4

783,0

25,1

35,0

87,6

899,0

74,6

Ekskl. børnepasning:
M

13,8

25,2

83,2

481,0

13,8

23,4

83,0

529,0

68,5

K

18,1

33,2

85,9

302,0

22,3

38,1

87,7

370,0

76,3

Samlet

15,5

28,4

84,3

783,0

17,3

29,3

84,9

899,0

72,5

Kilde:

’Fra mangel på arbejdskraft til mangel på arbejde’ af Nina Smith, Peder J. Pedersen,
Søren Pedersen & Marie Louise Schultz-Nielsen (2003:126).

Det dokumenteres dermed, at ’… tendensen her trækker i modsat retning af,
hvad man så for danskerne, hvor der i perioden fra 1996 til 2001 skete et –
ganske vist beskedent – fald i incitamentsproblemerne…’ (op.cit:127).
Ser man på kønnene hver for sig, ses det, at andelen af indvandrermænd, som
oplever en økonomisk gevinst på under 500 kr. pr. md. ligger stabilt (højt) i
perioden på hhv. 32% og 30%, mens andelen, der oplever en negativ nettogevinst er steget fra 18% til 21% i perioden.
Værst ser det ud for indvandrerkvinderne, hvor det af tabellen kan noteres, at
andelen af kvinder, som har en negativ nettogevinst stiger fra 25 % til hele
31% over den toårige periode fra 1999 til 2001. Der er tale om en dramatisk
forringelse af indvandrerkvindernes incitament til at komme i beskæftigelse
som konsekvens af en reel løntilbagegang i perioden og stigende udgifter til
transport og børnepasning.
Det fremgår videre af tabellen, at nettokompensationsgraden for forsikrede
ledige indvandrere, og særligt for kvinderne, ligger væsentligt over niveauet
for danskere – og med en tendens til at stige.
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I 2001 var indvandrerkvindens nettokompensationsgrad inkl. børnepasning på
90,5%. Indvandrerkvinden vil med andre ord kun hente 9,5% mere til forsørgelse ved at være i beskæftigelse – vel at mærke som gennemsnit.
Tilbage står at sammenholde denne udvikling med den enkelte indvandrers
forudsætninger for at indtræde på arbejdsmarkedet set i forhold til det forventede lønniveau, som der kan søges beskæftigelse indenfor.
Rapporten har dokumenteret, at integrationsprocessen har arvet den etniske
arbejdsdeling fra 1960’erne. Beskæftigelsesudviklingen er positiv, men de etniske minoriteter er fortsat overrepræsenteret på lavtlønsområder i brancher
med få kvalifikationskrav.
De seneste AF-undersøgelser fra Storkøbenhavn viste, at indvandrere og efterkommere i arbejdsstyrken gennemgående var dårligere uddannet målt i andelen af personer med erhvervs- og videregående uddannelser. Derimod var uddannelsesprofilen for arbejdskraftreserven uden for arbejdsstyrken tilnærmelsesvis ens for etniske danskere og etniske minoriteter, dog med overvægt af
ledige danskere med erhvervsuddannelse.
Peder J. Pedersen, Søren Pedersen og Marie Louise Schultz-Nielsens analyse
fremhæver på linie med denne rapports fremstilling af indvandrerpopulationens sammensætning, at iranerne gennemsnitligt er bedre uddannet, har været mere politisk aktive og haft en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor har
de en markant lavere nettokompensationsgrad end andre grupper. Iranerne
ligger med 75% ganske tæt på danskernes 73%, hvorimod tyrkerne med 89%
synes at have et betydeligt ringere incitament til at søge beskæftigelse. I den
sammenhæng placerer borgere med oprindelse i hhv. Polen, Vietnam, ExJugoslavien og Pakistan jævnt med en nettokompensationsgrad på mellem 81
og 85%.
Det viser sig, at indvandrerne tilnærmelsesvis har nettokompensationsgrader
som danskerne set i forhold til lønniveau, men som analysen også har vist, så
er der en overrepræsentation af indvandrerne i lavtlønsområdet. Derimod
sakker indvandrer generelt bagud i forhold til danskerne, når det kommer til
at matche nettokompensationsgraden med en udmåling af erhvervserfaringen.
Det følger af lønudviklingen i forhold til anciennitet og kvalifikationer, at nettokompensationsgraden er faldende med erfaringen. En person med 10 års
erhvervserfaring vil alt andet lige have forholdsmæssigt lavere nettokompensationsgrad ved at gå på dagpenge, end personen med kun et par år på arbejdsmarkedet. Her viser det sig imidlertid, at indvandreren har en højere
nettokompensationsgrad end danskeren, selv med samme anciennitet på arbejdsmarkedet.
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Det vil sige, at en forsikret ledig indvandrer – selv med 10 års erhvervserfaring
– vil have en højere nettokompensationsgrad end danskeren i samme situation. Indvandreren har dermed reelt et svagere incitament til at tage og fastholde sin beskæftigelse.

Ahmed Abdulsadig
Analyserne fra Rockwoolfonden er væsentlige bidrag til afdækningen af, hvorfor integrationsprocessen er så vanskelig i Danmark.
Rockwoolfondens seneste komparative analyse af integrationsprocesser dokumenterer de markante forskelle i introduktionen til arbejdsmarkedet i hhv.
Danmark og Tyskland (Rockwoolfondens Forskningsenhed, oktober 2004). Det
konkluderes i undersøgelsen at integrationen på arbejdsmarkedet er lykkedes
bedre i Tyskland end i Danmark.
Rockwoolfonden peger på, at en væsentlig årsag til, at indvandrere og efterkommere i Tyskland har en højere erhvervsfrekvens end i Danmark, er de relativ høje introduktionslønninger i Danmark. I en europæisk kontekst har der i
Danmark været en historisk unik lønudvikling, som har ført til en jævn indkomstfordeling. Danmark er et lønmodtagerland.
Den grafiske fremstilling viser derfor en lønstigning i Danmark, der er mindre
end i Tyskland (hhv. A og B). Men det betyder også, at der i Danmark efter et
par år kun vil være en smal fortjeneste at få ved at fastholde jobbet.
Der er markante forskelle i lønniveau. Analysen viser, at det gennemsnitlige
lønniveau for indvandrere i Tyskland ligger ca. 20-25% lavere end i Danmark
for mændene – og op mod 40% lavere for kvindernes vedkommende x i . Som det
også fremgår af grafen, så udlignes lønefterslæbet i Tyskland ikke over tid i
forhold til det danske niveau. Medtaget i Rockwoolfondens analyse er også
grafer (hhv. C og D) for det forventede lønniveau, hvis en indvandrer fra
Danmark ville arbejde i Tyskland og omvendt. De grafer viser, at en indvandrer fra Danmark ville tjene mere i Tyskland, end en tysk indvandrer i Tyskland, hvorimod en tysk indvandrer i Danmark ville tjene mindre i Danmark end
en dansk indvandrer.
Det giver en indikation for, at kravene til det formelle kvalifikationsniveau er
højere Danmark. Danske indvandrere er måske bedre uddannet end tyske. Det
viser samtidig, at den forventede pris for et stykke arbejde i Danmark er høj
og aftalt i forhold til kvalifikationsniveau.
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Erfaringsbetinget lønudvikling
Komparativ analyse af lønudviklingsmønstre målt over tid for hhv.
danske og tyske indvandr ere

Kilde:

Rockwoolfondens forskningsenhed, oktober 2004, Amelie Constant & Marie Louise
Schultz-Nielsen: Indvandrere på det tyske og danske arbejdsmarked,
(http://www.rff.dk/nyhedsb/okt2004.pdf).

Noter:

1)

Der er ikke i den danske del af undersøgelsen data, som går mere end ca. 20 år
tilbage, hvorfor grafen over forventet lønudviklingsmønster stopper der.
2)

Kurver: A) danske indvandrere i Danmark, B) tyske indvandrere i Tyskland, C)
forventet niveau for danske indvandrere i Tyskland, D) forventet niveau for tyske
indvandrere i Danmark.
3)

LN 5,5 = 244,70 Euro, LN 6,0 = 403,4 Euro (100= 744 DKK).

Prisen i Tyskland for en bedre integration på arbejdsmarkedet er en større
ulighed i lønniveau. Isoleret set kan det hævdes, at den indvandrer, som er
kommet i arbejde i Danmark, er økonomisk bedre stillet – også selvom der er
en begrænset lønstigning at hente.
Men for den, der står udenfor, bremses indslusningen af lønniveauet.
Sammenholdt med afsnittene ovenfor, så synliggør grafen den strukturelle
problemstilling, som rapporten har hæftet sig ved omkring fastholdelsen af
indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.
Forudsætter man, at vores medarbejder, Ahmed Abdulsadig, blev i sit job som
klargøringsmand på autoværkstedet, så ville han være en af mange indvandrermænd fra ikke-vestlige lande, som går på arbejde med en nettokompensationsgrad på 85-90 %.
Immervæk under forudsætning af, at han gik til en gennemsnitsløn på 120,- i
timen. Mere realistisk ville Ahmed være blandt den tredjedel, som ville have
under 500 kr. tilbage netto om måneden, da lønnen på området ofte er under
100 kr. i timen uden større avancement og lønstigning i sigte.
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Hvis man sammenholder det med det faktum, at det offentlige som standard
subsidierer introduktionslønningenxii for Ahmed, så er vi i en situation, hvor
han i sin første (støttede) periode af ansættelsen er ’tålt’ på arbejdspladsen
til en standard løn, fordi det offentlige betaler. Derimod vil han komme i den
situation, når (hvis) han overgår til ordinær ansættelse, at han kan opleve
øget diskrimination og krav om at leve op til ’vores’ standard norm i forhold
til lønniveauet.
Det kan man som Ahmed måske leve med, ind til man har optjent retten til
dagpenge. Hverken arbejdsgiver eller arbejdstager vil begræde fyringen.
Forhåbentlig vil Ahmed have fundet en ny arbejdsgiver inden da. Hvis ikke, så
vil han snart træde ind gennem svingdøren på arbejdsformidlingen.
Set i forhold til de økonomiske mulighedsbetingelser, som Ahmed Abdulsadig
havde, da han vægrede sig ved at tage det jobbet som klargøringsmedhjælper, så er det vanskeligt at skulle fordømme hans helt klare ræsonnement.
Han kendte sin situation og vidste, hvad det ville kræve af ham at forbedre
sin økonomiske situation.
Han – en voksen mand midt i 30’erne fra en bedrestillet middelklassefamilie i
oprindelseslandet – kunne se frem til at blive behandlet som ungarbejder af
en arbejdsgiver, som i bund og grund hellere ville have haft Jens i stedet.
Jens gad bare heller ikke.
Ahmeds handler strategisk i overensstemmelse med de mulighedsbetingelser,
som er ham givet. Han prøver på bedste beskub at få mest muligt ud af sin
situation. Hans handlinger er ikke altid legitime i forhold til lovgivningen og
udløser sanktioner fra samfundet.
Men som aktør spiller han de muligheder, han har. Han snyder faktisk kun lidt
– og kun, når han bliver opdaget...
Incitamentet til fastholdelse af jobbet er afgørende, hvis Ahmed skal finde sin
motivation til at blive en (helt) lovlydig og ydende medborger. Man kan med
rimelighed tvinge et incitament frem ved regulering, men det er straks vanskeligere at motivere gennem sanktion.
Vil det være muligt at indføre en lavere indslusningsløn i Danmark?
Vil det have effekt for integrationen og fastholdelsen i arbejdsstyrken?
Det vil givetvis have positiv effekt for integrationen på arbejdsmarkedet, men
en indførelse af lavere introduktionslønninger for langtidsledige (uanset her-
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komst) må kombineres med en progressiv lønudvikling, hvis fastholdelsen skal
styrkes. En sænkelse af sociale ydelser og den offentlige subsidiering af ansættelsen må følge med.
Det er en skruestik, fordi en sænkelse af de sociale ydelser (bl.a. gennem
indførelse af loftsberegninger og lavere starthjælps/introduktionsydelse) eller en indførelse af lavere indslusningslønninger uundgåeligt opleves som et
klart tilbageskridt i såvel de sociale rettigheder som de forhandlede lønmodtagerrettigheder.
Danmark er bare ikke længere et arbejdsmarked, man kan se isoleret på.
Globalisering og EU-udvidelser medfører et tiltagende pres på det danske lønniveau i takt med at et stigende antal arbejdspladser flyttes til verdens lavtlønsområder. Danske Jens kan ikke dæmme op for den udfordring, der står for
døren.
Bølgen kommer rullende, og med den også ’Dødens Gab’.
Sektion III.1 har her frem til belyst strukturelle barrierer for incitamentet til
at tage og fastholde et arbejde. Vi har ikke endnu oplevet den fulde effekt af
de seneste reguleringer af de sociale ydelser; herunder ’loftsberegninger’,
ydelsessænkninger samt introduktionen af den lavere introduktionsydelse
(’starthjælpen’ xiii ). Det ser vi nærmere på i næste afsnit.
Beskæftigelsesministeriet hæfter sig ved, at der nu er et øget incitament til
at tage lønnet arbejde. Incitamentet er opstået ved at man har sænket den
sociale ydelse. Loftsberegningerne går i retning af den tyske model - en gradvis sænkelse af den sociale ydelse i takt med ledighedens varighed.

III.1.c Gensidig forsørgerpligt
Medborgerskabsprincippet bygger på pligten til at forsørge sig selv og sine.
I dette afsnit vil rapporten se på barrierer i forhold til pligten til at forsørge
sin ægtefælle. Det bekræftes i kommunerne over hele landet, at den gensidige forsørgerpligt slet og ret æder det meste af incitamentet til at tage og
fastholde et arbejde.
Der er ikke lavet den samme afdækning af nettokompensationsgraden i forhold til kontanthjælpsmodtagerne. For at sætte kød og blod på, trækkes der
på konkrete eksempler fra de gældende satsreguleringer af de sociale ydelser.
Hvor forrige afsnit tog afsæt i incitamentsstrukturen målt for de ledige dagpengemodtagere fra AF, så benyttes der i dette afsnit eksempler på, hvordan
kommunernes kontanthjælpsmodtagerne motiveres af den sociale lovgivning.
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Selvom det i sektion III.1.a blev vist, at der i disse år er stigende ’rekruttering’ af dagpengemodtagere med oprindelse i ikke-vestlige lande, så er der
kun statistisk overrepræsentation i kontanthjælpskøen.
Den største udfordring for mobilisering af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande ligger fortsat ude i kommunerne.
Denne undersøgelses sektion II refererede til debatten om indvandringen til
Danmark siden 1960’erne. Indvandrerstoppet i 1973 omfattede ikke sammenføring af ægtefæller. Debatten om indvandrerne havde derfor frem til
1980’erne ofte de uuddannede tyrkiske kvinder som genstandsfelt. Men så
længe mændene var forsørgere – og ikke ledige - så var problemet mindre.
Debatten skærpedes fra 1983-84 og frem, hvor de større flygtningegrupper
begyndte at ankomme - uden ’jobgaranti’. Indvandringen har siden været en
stigende økonomisk udgift for velfærdssamfundet, hvilket har medført den
uophørlige debat, om ’indvandrernes berettigede adkomst til Danmark og de
sociale ydelser’. Den ophedede debat – ofte orkestreret af højrefløjen og formiddagsbladene – har været tematiseret omkring asylsvindel, cykler,
socialt bedrageri, sort arbejde, tørklæder, kriminalitet mv. Stramninger i integrations-, social- og beskæftigelseslovgivning har i forskellige tilfælde været udløst direkte af debatten.
Der er en bred accept i befolkningen af, at man som medborger kan have be-

Den gensidige forsørgelsespligt efter Aktivloven §2:
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Enhver mand og kvinde har i forhold til det offentlige ansvar
for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.
Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophører ved separation
eller skilsmisse.
Ansvaret for at forsørge et barn ophører, hvis barnet selv har
ansvar for at forsørge en ægtefælle eller et barn.
Kommunen giver uafhængigt af forældrenes forsørgelsesansvar
hjælp til en gravid datter under 18 år til dækning af de behov,
der er en følge af graviditeten.

hov for sociale ydelser i kortere eller længere perioder af ens liv.
Men man bør ikke gå fejl af, at danskere også mener, at de, der kan tage et
arbejde, har pligten til at forsørge sig selv og sine. Samfundet bør primært
sikre dem, der ikke kan, en anstændig tilværelse. Det mener kontanthjælpsmodtagere også (Boll & Qvortrup Christensen, 2002).
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Når man problematiserer den gensidige forsørgerpligt, åbnes der samtidig for
en politiseret debat om familien og ægteskabets institution, satsregulering og
prioritering af de sociale ydelser. En debat, som samtidig kan blive en barriere for inklusionen af nye medborgere.
Som det har været vist, så er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande både overrepræsenteret på den langvarige kontanthjælp og indenfor
servicebrancher, hvor kvalifikationskravene er begrænsede. Det er brancher,
hvor incitamentet til at fastholde arbejdet er begrænset, jævnfør sektion
III.1.b.
En medborger er i henhold til Lov om Aktiv Socialpolitik (’Aktivloven’, ’LAS’)
enten ’forsørger’, ’ej-forsørger’ eller ’ung’ (hvilket der ses bort fra i dette
afsnit). Satser reguleres derfor i forhold til om man er enlig med eller uden
børn, eller samlevende med eller uden børn. Har man børn, får man mere.
For unge og enlige vil der altid være et større incitament til at tage arbejde,
hvorimod der er uhensigtsmæssige effekter af den gensidige forsørgerpligt for
familier.
Den gensidige forsørgerpligt afføder, at man ved beskæftigelse har pligt til at
forsørge sin ægtefælle/samlever. Det lyder som ideologi helt rimeligt, men i
praksis undergraver det incitamentsstrukturen.
Er begge ægtefæller på kontanthjælp, så vil en ansættelse (ordinært eller
med løntilskud) omgående udløse en modregning i partnerens kontanthjælp
afholdt et timefradrag på kr. 12,21 (jævnfør LAS § 31 stk. 1).
Hos familien Abdulsadig må Ahmed altså beholde ca. 12 kr. pr. time af den
løn, han tjener i autoværkstedet som klargøringsmand. På månedsbasis bliver
det til ca. kr. 1953 for fuldtidsarbejde før skat, transportudgifter - og med
udsigt til faldende boligsikring samt øget daginstitutionsbetaling.
Hvis Ahmed holder ud de første seks måneder, forbedres hans økonomiske situation, idet timesatsfradraget stiger til kr. 29,75 pr. time. Ahmeds incitament stiger, men udhules delvist af de nye lofter for den samlede individuelle
støtte og ydelsessænkning på kr. 531 pr. måned for personer, der modtager
kontanthjælp i mere end seks måneder.
Fra beskæftigelsesministeriet (udarbejdet af Arbejdsdirektoratet) er indhentet eksempler på beregninger med de nye ydelsessænkninger og ’loftet’ over
de samlede individuelle ydelser. Vi har endnu ikke oplevet den fulde effekt af
justeringerne, herunder ’loftsberegninger’ og ydelsessænkninger.
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Eksempel 1:
Enlig

(2)

med 2 børn i daginstitution

Post:

Dagældende regler

Kontanthjælp
Boligsikring
Særlig støtte
Rådighedsbeløb(1)

Nugældende regler

11.174

11.174

2.800

2.765

0

0

10.384

10.359

Difference if. dagældende regler

-25

Kilde:

http://www.bm.dk/Familietypeeksempler.pdf

Noter:

1

Rådighedsbeløbet: Inkl. skattefradraget, boligudgifter og daginstitutionsbetaling
samt tillæg af børnetilskud
2

Boligudgift: kr. 3.933,- pr. md.

Det første eksempel viser, at den enlige med børn tilnærmelsesvis modtager
den samme ydelse som tidligere. Der hæftes dog ved, at det er absolutte tal.
De følger ikke pris- og lønudviklingen i øvrigt.
Fra beskæftigelsesministeriet side er det tilsigtet, at den enlige ikke skal
rammes af de seneste satsændringer og reguleringer. Loftet over ydelserne er
højere for enlige end for ægtepar samtidig med, at kontanthjælpssatsen til
enlige efter seks måneder på kontanthjælp ikke reduceres med de 516 kr. pr.
måned, som er gældende for gifte/samlevende kontanthjælpsmodtagere.
Eksempel 2 og 3 viser situationen for to familier, hvor begge ægtefæller er på
kontanthjælp – og hvor der i det ene tilfælde er tale om en familie med to
daginstitutionskrævende børn.
Ud over at inddrage satsreguleringer i forhold til tidligere satser, så vises i
eksemplerne tillige konsekvenser af loftsberegninger, hvis en eller begge ægtefæller tager arbejde et mindre antal timer pr. uge.
Af beregningerne fremgår det umiddelbart, at kontanthjælpsmodtagerne ved
at tage et arbejde i 5 eller 10 timer om ugen kan have et rådighedsbeløb, der
omtrent svarer til det beløb, de har mistet ved ydelsessænkningen. Den fremhævede gevinsten ved at tage arbejde er målt i forhold til ydelsessænkningen
og modregningen i kontanthjælpen.
Det fremhæves fra ministeriets side, at i forhold til de dagældende regler kan
man endog være bedre stillet i nogle tilfælde. Det fremhæves, at ægtepar
bliver bedre stillet, når begge arbejder hver 5 timer om ugen, end når kun
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den ene ægtefælle arbejder 10 timer om ugen. Ved at arbejde hver 5 timer
kommer begge ægtefæller fri af loftet. Derved kan begge opnå at få udbetalt
deres andel af boligsikringen. Hvis kun den ene arbejder i 10 timer kommer
kun pågældende, men ikke ægtefællen fri af loftet.
Eksempel 2:

Ægtepar(2) på kontanthj ælp uden børn
Dagældende
regler

Inkl. loft og
sænkning

Inkl. loft og
sænkning

0 Indtægt

1 indtægt
10 t./ uge

Post:
Kontanthjælp

Inkl. loft og
sænkning

Inkl. loft og
sænkning

2 indtægter 2 indtægter
5 t./ uge
10 t./ uge

16.818

15.756

13.081

13.058

10.406

Lønindtægt

0

0

4.333

4.333

8.666

Boligsikring

700

0

350

700

700

Særlig støtte

250

0

0

52

0

8.181

6.581

7.855

8.249

9.022

-1.600

-326

68

841

0

1.274

1.668

2.441

Rådighedsbeløb(1)

Difference if. dagældende regel
Gevinst ved arbejde
Kilde:

http://www.bm.dk/Familietypeeksempler.pdf

Noter:

1

Rådighedsbeløbet: Inkl. skattefradraget, boligudgifter og daginstitutionsbetaling
samt tillæg af børnetilskud
2

Boligudgift: kr. 5.350,- pr. md.

Eksempel 3:

Ægtepar(2) på kontanthj ælp med 2 børn (3)
Dagældende
regler

Inkl. loft og
sænkning

Inkl. loft og
sænkning

0 Indtægt

1 indtægt
10 t./ uge

Post:
Kontanthjælp

Inkl. loft og
sænkning

Inkl. loft og
sænkning

2 indtægter 2 indtægter
5 t./ uge
10 t./ uge

22.348

21.286

18.611

18.634

15.937

Lønindtægt

0

0

4.333

4.333

8.666

Boligsikring

970

0

458

903

671

0

0

0

0

0

11.901

10.415

11.576

12.033

12.458

-1.486

-325

132

557

0

1.161

1.618

2.043

Særlig støtte
Rådighedsbeløb(1)

Difference if. dagældende regel
Gevinst ved arbejde
Kilde:

http://www.bm.dk/Familietypeeksempler.pdf

Noter:

1

Rådighedsbeløbet: Inkl. skattefradraget, boligudgifter og daginstitutionsbetaling
samt tillæg af børnetilskud
2

Boligudgift: kr. 5.350,- pr. md.

3

Børn i daginstitution.
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I familien med børn har de 1.486 kr. mindre pr. måned med ydelsessænkning
og loftsberegning, mens de begge ægtefællers arbejde 10 timers ugentligt vil
have 557 kr. mere til rådighed om måneden – eller målt i forhold til situationen uden arbejde: en indtægtsstigning på 2.043 kr. pr. måned.
I medborgerens oplevelse af indtægtsstigningen vil de 86 timers arbejde om
måneden til en gennemsnitsløn af 100 kr. pr. time omregnet efter skat, ydelsessænkning og loftsberegning være en nettogevinst på 24 kr. pr. time.
Det fremgår, at familien med de to børn har en mindre gevinst ved at begge
ægtefæller tager arbejde i 10 timer pr. uge end familien uden børn. Det synes
umiddelbart ikke at være hensigtsmæssigt, familien med børn har et mere
begrænset incitament, hvis hensigten er, at begge ægtefæller sikres indtræden på arbejdsmarkedet.

Familien Abdulsadig
Når indvandrerfamilierne i virkningernes verden skal have finanserne til at
hænge sammen, så er ofte sådan, at den ene part arbejder, mens den anden
går derhjemme. Eksemplerne nedenfor er anonymiserede, men hentet fra
konkrete sager:

1) Hvis Ahmeds hustru arbejder fuldtid til en løn på kr. 15.500,-, så
skal Ahmed have supplerende kontanthjælp inkl. loftsberegninger. Ahmed er
familiesammenført til hende. Hun har aldrig været kontanthjælpsmodtager.
Før modregning for ægtefælles indtægt trækkes der først de 2!531 kr. fra
hans individuelle støtte. Det udgør ydelsessænkningen efter seks måneder,
såfremt ægtefællen havde været på kontanthjælp. Dernæst vil man i henhold
til gældende regler give hende lov til at beholde det lave timefradrag på godt
12 kr. i timen... fordi hun aldrig har været kontanthjælpsmodtager. Fradraget
udgør ca. kr. 1950,- som trækkes fra hendes bruttoløn før modregningen
(15.500 ÷ 1.950 = 13.550)
Den supplerende støtte beregnes herefter ved, at differencen mellem lønnen
til ægtefællen efter timefradrag og hans støtte før ydelsessænkning (13.500 ÷
11.174 = 2.376) fratrækkes hans individuelle støtte efter ydelsessænkning
(10.112 ÷ 2.376 = 7.736). Der beregnes skat af beløbet.
Ahmed vil modtage ca. kr. 6.000,- i supplement til ægtefællens indkomst.

2) Hvis Ahmeds hustru er steget i løn og nu får 18.500,- pr. måned og
tidligere har været kontanthjælpsmodtager, så ser regnestykket næsten ud
som det ovenstående. Men i modregningen får hustruen lov at beholde de høje timefradrag (ca. kr. 4760,- pr. md.). Fradraget trækkes fra hendes bruttoløn før modregningen (18.500 ÷ 4.760 = 13.740). Differencen i forhold til hans
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individuelle støtte (13.740 ÷ 11.174 = 2.566) fratrækkes hans individuelle
ydelse (10.112 ÷ 2.566 = 7.546).
I forhold til det første scenario får Ahmed ca. 100-150 kr. mindre pr. md.

3) Hvis Ahmed tog arbejde som klargøringsmand – og hustruen var
på kontanthjælp, ville situationen være en anden. Han ville som ansat på autoværkstedet få godt kr. 87,- pr. time med løntilskud fra kommunen i seks
måneder. Hans månedsløn er på kr. 14.000,-.
Hustruen skal nu have supplerende kontanthjælp til hans indtægt. Fordi der
til hans ansættelse er knyttet et løntilskud, så kan det kun han alene få det
lave timefradrag (kr. 12,21 pr. time eller ca. kr.1950,- pr. måned). Hun får
ydelsessænkningen på de 2!531 kr. Timefradraget trækkes fra hans bruttoløn
før modregningen i hendes støtte (14.000 ÷ 1.950 = 12.050). Difference i beregningen af hendes individuelle støtte (12.050 ÷ 11.174 = 876) fratrækkes
hendes ydelse (10.112 ÷ 876 = 9.236).
Hustruen vil modtage ca. 7.000 kr. efter skat.
Set samlet fremgår det, at Ahmeds hustru i første eksempel bliver ’straffet’
for aldrig at have været på kontanthjælp. Hun tildeles det lave timefradrag
med den hensigt, at Ahmed får en lavere supplerende hjælp (der skal styrke
hans motivation til at komme af kontanthjælpen).
Ved samme beregning foretaget på baggrund af det høje timefradrag (29,75
kr. pr. time) som en ’belønning’ til hende, så ville Ahmed modtage ca. 7.500
kr. pr. måned i supplerende ydelse. Det er, hvad der reelt sker i det andet
eksempel, hvor hustruen tildeles det høje timefradrag – fordi hun har været
kontanthjælpsmodtager. Selv med en svag nedgang i supplerende ydelse til
Ahmed, så har familien som helhed haft en indtægtsstigning, der groft svarer
til hustruens lønstigning.
I det sidste eksempel, hvor Ahmed har tiltrådt den aftale, der er indgået af
ham selv, autoværkstedet og jobkonsulenten, benyttes derimod ikke det høje
timefradrag ved beregningen af den supplerende hjælp til hustruen. Den ansættelse, som Ahmed er tiltrådt, baseres på et løntilskud, hvorfor Ahmed kun
tildeles det lave timefradrag.
Hustruen har en begrænset nedgang i sin ydelse (ca. 700 kr. netto), som kun
lige akkurat vil blive opvejet af lønnen til Ahmed fra autoværkstedet.
På linie med Rockwoolfondens analyser af nettokompensationsgraden viser
eksemplerne, at incitamentet til at tage et lavtlønnet arbejde udhules af
modregninger i den supplerende ydelse til ægtefællen. Det kan ikke alene

Bind I: Medborger eller modborger?

Side 115

betale sig at arbejde til en højere timeløn, det kan betale sig at være en kending i systemet og undgå ansættelse med løntilskud.
Med udsigt til øgede transportudgifter, faldende bidrag til institutionspladser
og nedskæring i boligsikring vil det virke demotiverende at blive tilbudt et job
til en lav løn med tilskud fra kommunen.
Jævnfør ministeriets beregninger må vi forvente, at satsreguleringerne vil få
effekt for motivationen til at forlade kontanthjælpen. Men det er med den
eksisterende dokumentation for tidligt at sige noget mere entydigt om den
samlede effekt. Det incitament, som fremkommer, er primært baseret på
nedregulering af satserne. Ved Inddragelse af afdækningen vedrørende mulige
arbejdsområder for langvarige modtagere, så er vurderingen, at incitamentet
er relativt beskedent.

Tørklædecirkulæret
De senere års politiske drejning i socialpolitikken har bibragt en øget fokus på
sanktionering af indvandrere og efterkommere, som ikke tager imod det offentliges tilbud om aktivering, danskundervisning eller virksomhedsrettede
foranstaltninger.
En del af debatten berører et følelsesladet og svært tilgængeligt emne om
indvandrerkvinderne og ’tørklædecirkulæret’.
Dette afsnit bidrager til debatten om ’tørklædecirkulæret’, men ikke udfra et
ønske om håndhæve sanktioner xiv . Det er derimod ud fra interessen i at diskutere, hvordan man styrker incitamentet til at tage og fastholde arbejdet i familier, hvor man muligvis ikke ønsker, at den ene ægtefælle bliver en del af
arbejdsstyrken.
Den sociale lovgivning forudsætter som bekendt, at medborgeren vil yde til
fællesskabet. Historisk er lovgivningen derfor også skruet sådan sammen, at
den skal sikre dem, der ikke kan. Danmark har mange og fremragende sociale
ordninger for f.eks. personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller væsentlige behov for støtte til erhvervsskift. Men vi er også nødt til at erkende, at
der er medborgere, som bevidst ikke ønsker at (gen-)indtræde i arbejdsstyrken.
I sektion III.1.a så vi, at det statistisk set var de bedre uddannede langvarige
kontanthjælpsmodtagere med etnisk dansk oprindelse, som i disse år ikke forlader servicekøen for offentlig forsørgelse.
Den sociale lovgivning rummer muligheden for, at man kan vælge at træde ud
af arbejdsmarkedet, hvorefter ægtefællen modtager et tillæg til forsørgelse
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af den hjemmearbejdende ægtefælle. Der er ikke tale om en permanent pension, men en rasteplads for personer, som vælger at føre deres liv anderledes.
Tillægget er på 2.616 kr. (jævnfør gældende lovgivning: Lov om Aktiv Socialpolitik § 26, stk. 5x v ).
Loven har ligefrem fået sin offentlige betegnelse ’tørklædecirkulæret’ efter
gruppen af meget synlige indvandrerkvinder, som bærer traditionelle (hoved)beklædninger fra forskellige egne af verden. Det er med den seneste ændring
af lovgivningen, blevet indført, at det offentlige nu kan vælge at henvise en
medborger til ægtefællecirkulæret, hvilket i kommunerne har åbnet for debatten om, hvordan man udløser cirkulæret i forhold til ’tørklædekvinderne’.
Den tildækkede kvinde bliver i det omkringliggende samfund stigmatiseret
som afskåret fra og begrænset i sin arbejdsevne. Hendes blotte fremtræden i
det offentlige rum er kilde til, at mange betragter hende som ekskluderet fra
samfundet. Hvis hun modsat for sin part bevidst formulerer sit valg – og en
bevidst afvisning af deltagelse, så kan det imødeses, at hendes tørklæde i offentligheden optages som en provokation mod velfærdssamfundet.
Er hun umælende og undertrykt, vil vi hjælpe hende, men straks hun træder i
karakter som strategisk og formuleret aktør, vil hun møde barrierer.
Det er vanskeligt, uden at komme til at diskriminere, at tage for givet, at alle
både kan og vil arbejde. I undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ fremsættes det synspunkt, at vi med indvandringen fra særligt ikke-vestlige lande
nu står i en unik historisk situation, hvor vi kan være nød til erkende, at der
vil være ikke-aktive medlemmer af den næste generation.
Efter 20 års integrationsindsats må vi derfor også spørge, hvor længe man skal
prioritere en krævende indsats for medborgere, som vi med rimelig sikkerhed
kan sige ikke kan – og muligvis heller ikke vil - i arbejde.
Det er ikke en nem opgave at tale åbent om den ’den tunge gruppe’ eller
’restgruppen’ i en kommune. Det er en skyggesiden af livet, som uvilkårligt
berører nogle ubehagelige prioriteringer.
Hvis man for en stund kan holde det diskriminerende islæt i diskussionen om
’tørklædecirkulæret’ ude af diskussionen, så kan det også være en reel diskussion om prioriteringer af velfærden - på linie med de diskussioner, som
handler om fremtidens efterløns- og SU-ordninger, børne- og ældrechecks og
andre sociale ydelser.
Vi kan være nødt til at diskutere i velfærden – også når den bærer slør.
Det opleves i kommunerne, at første generationen af indvandrerkvinder på
langvarig kontanthjælp ikke har samme forudsætninger og motivation for at
indtræde i arbejdsstyrken. Det er blevet dokumenteret i denne rapport. Det
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vil angiveligt ikke være fra populationen af første generationen af indvandrerkvinder, at arbejdskraftreserven mobiliseres i fremtiden.
Hvad vil samfundet tilbyde de mennesker, som aldrig vil opnå at kunne uddanne sig efter dansk standard for derefter at indgå på arbejdsmarkedet?
Lovens tekst giver mulighed for, at familien legitimt kan vælge at lade den
ene ægtefælle forsørge den hjemmegående – men der ikke noget incitament
for at gøre det. Som det er nu, afholder beløbets størrelse i kombination med
den gensidige forsørgerpligt givetvis kontanthjælpsmodtagere fra at vælge at
blive hjemmegående.
Det kunne måske ellers ligefrem være en god idé. En opjustering af tillægget i
kombination med en progressiv afhængighed af ægtefælles indtægt kunne
tænkes at: 1) føre til en sænkelse af den offentlige udgift til en gruppe af
kontanthjælpsmodtagere, som givetvis ikke kommer i beskæftigelse, 2) styrke
incitamentet til arbejde for ægtefællen, 3) lette en ofte besværlig arbejdsbyrde i den offentlige administration, samt 4) åbne for muligheden af en styrkelse af familierne gennem deltagelse; både i forsat opkvalificering og i børnenes uddannelse.
Som ægtefællecirkulæret er udformet nu, så fungerer det ikke. Der er ikke
noget incitament til at vælge det. Den seneste regulering i lovteksten har ført
til en kamp om sanktionering og forvaltningsretlige procedurer i den offentlige sagsbehandling.
Der er eksempler fra anonyme kilder på, at familier er blevet skilt for at undgå at blive henvist til ’ægtefællecirkulæret’.
Det er sådan, at man for at modtage kontanthjælp skal stå til rådighed for
arbejdsmarkedet. Men i forvaltningen lever man op til den forpligtelse, blot
man står til rådighed for offentlig aktivering. Det er almindelig erkendt i
kommunerne. Borgeren kan altså ved at stå til rådighed for aktivering, få udbetalt sin kontanthjælp – uden at have til hensigt at blive del af arbejdsstyrken.
Det får den uhensigtsmæssige konsekvens for arbejdet i kommunen, at borgere og sagsbehandlere slås om rådighedsforpligtelsen.
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Opsamling
Sektion III.1 har belyst og diskuteret strukturelle barrierer for incitamentet til
at tage og fastholde et arbejde med fokus på:
!

udviklingen i andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande på langvarig offentlig forsørgelse – og den heraf følgende vækst i
andelen af forsikrede ledige med oprindelse i ikke-vestlige lande

!

udviklingen i nettokompensationsgraden og incitamentet til at tage og
fastholde beskæftigelse på lavtlønsområdet
satsreguleringer i form af ydelsessænkninger og loftsberegninger set i

!

forhold til den gensidige forsørgerpligt og incitamentsstrukturen for ægtefæller på kontanthjælp
Analyserne fra Rockwoolfonden peger på, at vi ikke kan satse på lige løn og
uddannelse til alle, men må forvente, at en etnisk arbejdsdeling vil blive mere synlig i samfundet i årene fremover. For at give etniske minoriteter bedre
muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet, må vi ud af den skruestik,
der hedder, at de lediges forventninger til introduktionslønninger ikke modsvares af deres kvalifikationer (jævnfør afsnit III.1.b).
Forventningerne til et fremtidigt videns- og teknologisamfund møder den offentlige forsørgelse med et dundrende underskud.
Der er tale om en gensidig udelukkelsesspiral. Det gælder, hvad enten de offentligt forsørgede er danskere eller etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande. Der ser ud til , at indvandrere og efterkommere forlader den offentlige
forsørgelse hyppigere end danske kontanthjælpsmodtagere.
Udviklingen viser samtidigt, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande fortsat – og med stigende andel, er begrænset til at tage lavtlønnet beskæftigelse indenfor brancher, hvor kvalifikationskravene er knap så høje.
Et etnisk segregeret arbejdsmarked er på sigt ikke ønskværdigt.
Men det er samtidig væsentligt at pege på, at en lav erhvervsfrekvens fortsat
er betinget af incitamentsstrukturerne – også på lavtlønsområderne. Derved
bliver større grupper af primært førstegenerationsindvandrere – og særligt
kvinder – ved med at stå udenfor.
I undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ er det fremhævet, at uanset
om det skyldes de høje sociale ydelser, den høje startløn eller et forholdsvis
lavt uddannelsesniveau, så er tilskyndelsen til at tage et arbejde på lavtlønsområdet begrænset.
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Sat i forhold til folks individuelle forudsætninger for at indtræde i arbejdsstyrken, så er der indikationer for, at uddannelsesniveauet sammen med erhvervserfaringen har betydning for incitamentsstrukturen. Derimod understøtter den gensidige forsørgerpligt og det høje niveau for sociale ydelser ikke
tilskyndelsen til at tage lønnet arbejde for borgere med begrænsede forudsætninger.
Deres situation kommer til at køre i ring: deres begrænsede kvalifikationer
udelukker dem fra arbejdsmarkedsuddannelserne, hvilket igen fastholder
mange på offentlig forsørgelse.
Med henblik på at styrke incitamentet for kontanthjælpsmodtagere til at fastholde arbejde (også på lavtlønsområdet) - ville det være interessant at se beregninger på, hvorvidt der i lovgivningen kunne reguleres, så den ene ægtefælle fik et forbedret incitament for ordinær beskæftigelse, hvorimod den
anden ægtefælle havde et incitament for at forblive udenfor arbejdsstyrken
på en lavere ydelse.
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III.2 Aktivering på dansk
Regeringen har fremlagt sin plan for en enstrenget beskæftigelsesindsats.
(http://www.bm.dk/pressemeddelelser/040624_2.asp)
Den er inspireret af den hollandske model og følger i tråd med regeringens
øvrige mål: at skabe mindre administration i den offentlige sektor og føre liberal arbejdsmarkedspolitik. Som et væsentligt styringsredskab udmøntes politikken i disse år i en omlægning af de offentlige tilskud til en større grad af
incitamentsstyrede resultatstilskud og beskæftigelsestilskud.
Lovgivningen om det offentliges arbejdsmarkedsrettede tilbud til borgerne er
konkret udmøntet i Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (LAB), der trådte i
kraft pr. 1. juli 2003.
SR-regeringen satte fra 1996 fokus på ’det rummelige arbejdsmarked’ som et
velfærdsgode, der skulle sikre personer med nedsat arbejdsevne mulighed for
at indgå i arbejdsstyrken på lempelige vilkår. Groft sagt havde opsvinget i
1990’erne givet os råd til at sikre livskvaliteten for dem, der stod uden for
arbejdsmarkedet.
Finansredegørelsen 2000 satte den demografiske udvikling på den politiske
dagsorden. Redegørelsen viste, at der i stigende grad vil ske en forskydning
fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft. Dermed ser vi en skærpelse
i forhold til ’det rummelige arbejdsmarked’ og en aktualisering af en beskæftigelsesrettet arbejdsmarkedspolitik.
Efter 2000 – og særligt med VK-regeringens tiltrædelse i 2001- har politikken
drejet sig om, hvordan arbejdskraftreserven kan mobiliseres og en stor aktiv
arbejdsstyrke fastholdes xvi . Som det i sektion II.5.b blev vist, så følger VKregeringen på mange områder den 2010-plan, som SR-regeringen fremlagde.
Men med en ny styringslov og nye beskæftigelseslove er der også signaler om
indførelse af en mere liberal arbejdsmarkedspolitik.
Det har affødt en debat om effekten og berettigelsen af den offentlige aktivering og opkvalificeringen i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Således har arbejdsformidlingen (AF) og A-kasserne haft vanskeligt ved at sikre de store årgange af nyuddannede akademikere indtræden på arbejdsmarkedet. Og der
har været massiv kritik af den kommunale aktiveringsindsats, som dokumenteret kun har begrænset eller ingen effekt i forhold til at motivere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere til at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet xvii .
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III.2.a Hvad virker?
I dette afsnit skal vi se på motivationseffekten af den offentlige aktivering,
efterfulgt af en diskussion af barriererne for afklaring, opkvalificering, indslusning og fastholdelse. Afsnittet er en diskussion af konkrete barriereforløb
og mulighedsbetingelser i forhold til den aktive beskæftigelsesindsats’ praksis,
belyst gennem eksempler på utilsigtede effekter af lovgivningen, uhensigtsmæssige arbejdsgange og aktørinteresser.
Aktiveringsforanstaltninger og beskæftigelsesprojekter er et gammelkendt
fænomen i det socialfaglige arbejde i dansk socialpolitik. Med revisionen af
Aktivloven i 1998 indførte daværende socialminister Karen Jespersen aktiverings foranstaltninger for de personer, der var vurderet at stå langt fra aktive
arbejdsliv. I fuld overensstemmelse med indsatsen for ’det rummelige arbejdsmarked’ blev grupper af unge, alkoholikere, ungestofmisbrugere blev
omfattet som målgrupper for en livskvalitetsaktivering. Det offentlige skulle
sikre de svageste grupper udstødelse fra samfundet og arbejdslivet.
Med reference til Arbejdsministeriet hedder det i Finansredegørelsen 2000,
’...at et stigende antal undersøgelser bekræfter, at aktivering efter reformerne i 1990’erne har klart positiv indflydelse på beskæftigelsesmuligheder
og jobsøgning...’ (Finansredegørelsen 2000:29). Socialforskningsinstituttet har
på linie hermed fremlagt resultater, som understøtter den førte arbejdsmarkedspolitik.
Debatten om den aktive arbejdsmarkedspolitik har rejst kritiske spørgsmål om
effekten af den offentlige aktivering. Det er blevet fremført, at de langvarige
kontanthjælpsmodtagere med etnisk dansk oprindelse har relativt flere begrænsninger i deres arbejdsevne end etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande (Boll & Qvortrup Christensen, 2002). Det understøttes statistisk i denne
rapport.
Michael Rosholm og Michael Svarer præsenterede i 2003 en relevant analyse
af motivations-, fastlåsnings-, og heterogene programeffekter ved den aktive
arbejdsmarkedspolitik (Rosholm & Svarer, 2003).
I forlængelse af debatten fremlægger analysen resultater, der viser, at det er
jobtræning i private virksomheder xviii , som fører til ordinær beskæftigelse.
Den offentlige jobtræning og aktivering er derimod med til at fastholde borgeren på forsørgelse fra det offentlige.
Rosholm og Svarers analyse er baseret på datasæt for årene 1997-2002, der
set i socialpolitikkens livsforløb kan betegnes som ’livskvalitetsaktiveringens
guldalder’.
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Analysen inddrager godt 200.000 registreringer af ledighed i perioden fordelt
efter køn. Blandt disse var der hen ved 26.000 aktiveringsperioder (mænd:
11.465, kvinder: 14.662). Uddannelsesaktiveringen var i højsæde i denne periode: 76% af mændene og 79% af kvinderne deltog i aktivering med et opkvalificerende formål. Det var kun små 7% af mændene og godt 3% af kvinderne,
som var i privat jobtræning (Rosholm & Svarer, 2003:10).
Forfatterne finder det overraskende, at man politisk har fastholdt aktivering
som en pligt for personer med risiko for langvarig ledighed, når det viser sig,
at effekten ikke er signifikant. Årsagen, forklarer de, skal…
Citat:
’… findes i en klippefast tro på én ganske bestemt egenskab ved et
’workfare’ system, nemlig dets evne til at motivere til intensiv jobsøgning, motivationseffekten; ved at stille krav til de ledige om deltagelse
i aktivering håber man, at selve truslen om på et tidspunkt at skulle i
aktivering motiverer de ledige til mere intensiv jobsøgning og/ eller til
at være mindre kræsne med hensyn til at acceptere jobs...’
(Rosholm & Svarer, 2003:2)
Af ovenstående kan man læse, at ’motivationseffekten’ forstås som en ’motivation til at komme ud af ledighed udløst af truslen om aktivering’.
Rosholm og Svarer sætter i analysen aktiveringsforanstaltningens motivationseffekt over for dens fastlåsnings- og programeffekt for forskellige målgrupper
(’heterogene grupper’ set i forhold til f.eks. alder, køn og etnicitet).
Forfatterne er kritiske over for en aktiveringsideologi, der fastholdes i de politiske system til trods for gentagen dokumentation for manglende effekt. De
bruger samtidig analysen til at nuancere billedet af aktiveringsforanstaltningernes anvendelighed. Til trods for, at ’... utallige undersøgelser viser, at
aktivering ikke er særlig effektiv, er der også indikationer i retning af at visse typer aktivering virker bedre for visse befolkningsgrupper...’ (Rosholm &
Svarer, 2003:5). Der kan altså være målgrupper for hvem aktiveringen har en
positiv effekt. Forfatterne fremhæver som konklusion:
!

!
!

- at der kan identificeres moderate motivationseffekter for mænd. Det
gælder for alle typer aktivering, at de netto bidrager til nedsættelse af
ledighedens varighed for mænd.
- at der ingen signifikant motivationseffekt er for kvinder. Alle typer aktivering bidrager netto til at forlænge ledigheden for kvinder.
- at der kun kan spores en signifikant programeffekt ved privat jobtræning for mænd i alle aldersgrupper (mindst blandt de 50-59-årig), hvorimod anden form for aktivering og uddannelsesaktivering er uden signifikant programeffekt eller med en negativ fastlåsningseffekt.
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!

- at den positive programeffekt af privat jobtræning også er synlig for

!

yngre kvinder i aldersgruppen op til 30 år, lidt mindre for de 30-39-årige,
men altovervejende negativ for kvinder over 50 år.
- at der ikke kan registreres nogen programeffekt ved opkvalificering af
den ledige arbejdsstyrke. Uddannelsesaktivering i form af f.eks. AMUforløb, daghøjskoler eller IT-kurser har en negativ fastlåsningseffekt for

!

både mænd og kvinder. Uddannelsesaktivering holder langtidsledige væk
fra arbejdsmarkedet.
- at det i modsætning til, hvad analysen i øvrigt viser, gælder, at alle
former for aktivering har en positiv motivations- og programeffekt for
indvandrere og efterkommere. Aktiveringen forkorter indvandrere og efterkommeres ledighed.

Naturligvis, kunne man tilføje. Indvandrere og efterkommere har gavn af aktiveringen, fordi en indtræden på arbejdsmarkedet forudsætter en række af de
basale faglige, sociale og personlige kompetencer, som de netop kan tilegne
sig gennem aktivering.
I kritikken af den offentlige aktivering hævdes det, at der er tale om organiseret spild af tid for deltageren. Der er flotte hensigtserklæringer, som sætter
mennesket højere end systemet, ’...men i virkeligheden skal de bare demonstrere, at de kan møde til tiden’ (Aarsland, 2004). Derimod vil en deltager –
og særligt en førstegenerationsindvandrer - med baggrund i et andet oprindelsesland med stor sandsynlighed være udsat for udfordringer som vil styrke
hans eller hendes senere indtræden i arbejdsstyrken. Konklusionen er entydig:
Indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande xix har gennemgående den største programeffekt ved alle typer aktivering.
Rosholm og Svarers analyse bekræfter derfor også de statistikker for de etniske minoriteters tilknytning til arbejdsmarkedet, der er fremlagt her.
Forfatterne fremhæver imidlertid et markant misforhold i deres materiale.
Hvor der påviseligt kan siges at være en signifikant stor effekt af jobtræning
for mænd fra mindre udviklede lande, så er der en tilsvarende signifikant tilbøjelighed til, at de ikke deltager i aktiveringen (Rosholm & Svarer, 2003:30).
Anskuet i denne rapports optik er årsagen til dette paradoksale misforhold de
strukturelle barrierer, der hindrer opnåelsen af en væsentlig indtægtsforbedring ved at tage lavtlønnet arbejde. Et større antal, end vi ser i dag, ville
formentlig undslå sig aktivering, hvis ikke det var for frygten for sanktioner –
økonomisk eller i forhold til medborgerrettigheder.
Rosholm og Svarers præcisering af de heterogene programeffekter er velegnede til at underbygge det argument, at en afmålt og synlig anvendelse af for-
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skellige former for aktivering og erhvervsrettede foranstaltninger vil afkorte
ledigheden for indvandrere og efterkommere.
Som udløber af undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ samler bind II
bud på ’best practice’ i en diskussion af, hvilke beskæftigelses rettede foranstaltninger, der virker og hvordan. Det konkrete valg af metoder og værktøjer
giver ikke i sig selv garanti for succes. Undersøgelsen hæfter sig i forlængelse
af Rosholm og Svarers analyse - ved virksomhedsrettede forløb og modeller,
der anvendt rigtigt har vist sig at have en større positiv effekt i integration af
de etniske minoriteter i arbejdsstyrken.

Afrunding
Som afrunding skal det pointeres, at det er nødvendigt at tage et mindre forbehold over for resultaterne af Rosholm og Svarers resultater, som de har været fremstillet ovenfor.
En ’effekt’ vil altid være resultatet af en relativ måling, ikke bare i forhold til
et udgangspunkt, men også til et formål. Aktiveringsforanstaltninger har set i

Dobbelt pointe:
Rosholm & Svarer har påvist, at anvendelse af aktivering til afklaring,
opkvalificering, integration (udslusning) og fastholdelse gavner ledige
indvandrere og efterkommeres indtræden på arbejdsmarkedet.
De har samtidig kunnet konstatere, at indvandrere og efterkommere
(mænd) udviser en signifikant tilbøjelighed til ikke at deltage i det offentliges aktiveringstilbud – til trods for, at der for gruppen kan dokumenteres den største motivations- og programeffekt.
forhold til tidsalder og målgruppe ofte forskellige formål og succeskriterier.
Derfor kan sammenligningsgrundlaget for effekten i forhold til ’danskere’ og
’etniske minoriteter’ være meget uens.
Den tidligere aktiveringsindsats havde – som nævnt indledningsvis – i højere
grad til formål at sikre livskvaliteten for samfundets stærkt marginaliserede
(etnisk danske) grupper. Heroverfor har de senere års aktivering af etniske
minoriteter entydigt haft til formål at sikre tidlig selvforsørgelse.
Indenfor samme lovgivning kan indsatserne derfor være meget forskelligt tilrettelagt. Effektmålingen afhænger af, om der i forvaltningen er opstillet ens
succesmål for de enkelte grupper. Der kan ligeledes vise sig at være væsentlige forskellige for, hvordan en aktiveringsindsats udmønter sig lokalt.
Tiderne skifter. Rosholm og Svarers analyse var baseret på årene 1997-2002.
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Arbejdsmarkedspolitikken havde inden udgivelsen af deres artikel undergået
forandringer. Selvom den siddende VK-regering i store træk fortsætter den
finansielle plan for den danske velfærd frem til 2010, så er der på væsentlige
punkter blevet ændret i lovgrundlaget for den aktive arbejdsmarkedspolitik.
Det kan derfor diskuteres, hvorvidt konklusionerne fra ovenstående analyse er
sigende for situationen i 2004. Den offentlige aktivering bliver nu enten udliciteret til private aktører, kommer under kontraktstyring eller spares helt bort.
Vi har endnu ikke set det fulde omfang af den ny styringslov virkninger og udmøntningen af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats ude i kommunerne og på
AF-kontorerne. Derfor er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige, hvilke resultater omlægningen til en incitamentsstyret indsats får for integrationen af flygtninge, indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.
Der findes ingen nyere undersøgelser, som kan bruges til at udføre en sammenlignende analyse af to forskellige aktiveringspolitikkers direkte effekt for
motivation og beskæftigelse. Men en gentagelse af Rosholm og Svarers analyse
på baggrund af målinger for perioden 2001-2005 ville give et spændende og
relevant sammenligningsgrundlag.

III.2.b Nye spørgsmål til barrierer om afklaring, opkvalificering, integration og fastholdelse
Erfaringer fra praksisniveauet giver denne undersøgelse anledning til at formulere spørgsmål vedrørende kendte og mindre kendte barrierer for afklaring,
opkvalificering, integration og fastholdelse af indvandrere og efterkommere
på arbejdsmarkedet.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ har til formål at identificere
kendte og mindre kendte barrierer - samt komme med anbefalinger til en kvalificering af den beskæftigelsesrettede indsats i integrationsindustrien.
Sektion III.2.b udspringer af barrierekomplekser på praksisniveauet.
Det er ikke indenfor rammen af ’Mangfoldigheden på arbejde’ at foretage en
videre analyse af de fremkomne problemstillinger, men afsnittet...
!
!

Identificerer områder, der kalder på konkret afdækning, samt …
Adresserer udfordringer til metodeudviklling og indsatsområder.

Sektion III.2 tjener til at synliggøre og adressere behov for empirisk afdækning
af erkendte og mindre erkendte barrierekomplekser i forhold til udviklingen af
metoder og indsatsområder, der skal sikre etniske minoriteter indtræden i
arbejdsstyrken på ustøttede ordinære vilkår.
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Indledningen til sektion II.1 henviste til Integrationsminister Bertel Haarders
pointering af, at de høje minimallønninger, de høje sociale satser – samt de
formelle uddannelseskrav, som de tre vigtigste barrierer for integration.
Det sidste af Bertel Haarders tre fokuspunkter vedrørende uddannelse og opkvalificeringen af indvandrere og efterkommere, bliver taget op her.
Det har ikke været muligt indenfor rammen
af denne undersøgelse at udføre indsamling
af empirisk materiale til en kvantitativ
analyse.
Argumentationen omkring utilsigtede
effekter og uhensigtsmæssig forvaltning er
derfor formuleret med eksempler fra
sagsforløb, interviews med implicerede
aktører sammenholdt med officielle kilder
og lovgivningen på området.
Sektion III.2.b baseres på erfaringer fra praksisniveauet og en erkendelse af,
at barriereforløb ofte udgør komplekse sammenrend af forhold.
Barrierekomplekser omfatter sjældent kun misforhold i aktørsamarbejder,
uhensigtsmæssig udmøntning af lovgivning i forvaltningen og medborgerens
begrænsede forudsætninger for at deltage...; ofte er ’tilfældet’ en ikke uvæsentlig faktor. I konkrete barriereforløb er det ofte det, der udefra ligner en
ubetydelig detalje, der viser sig at have uheldig effekt.
Det er en udfordring at minimere graden af vilkårlighed og tilfældighed.
’Mangfoldigheden på arbejde’ tilslutter sig Integrationsministerens udsagn, at
der i en situation med behov for opkvalificering af arbejdskraftreserven, kan
være problemer med uddannelsesbarriererne i Danmark.
Set i forhold til det fletværk af aktører i integrationsindustrien, som byder ind
på opgaverne, så er det langtfra kun uddannelsesbarriererne, der giver problemer. Den konkrete beskæftigelsesrettede indsats afføder utilsigtede effekter for afklaring, opkvalificering, integration og fastholdelse af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Der er mange, som bærer ansvar.
Herefter følger fire forløb omkring afklaring, opkvalificering, integration og
fastholdelse. Der er i beskrivelsen af de enkelte forløb udvalgt eksempler på
mulige barrierer. Hvad der kan siges at være en succes for en aktør kan afføde utilsigtede effekter for en anden.
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0) ’At sikre en tidlig tilknytning’ skitserer skiftet omkring i 2002, da regeringen var ’på vej mod en ny integrationspolitik’

1) ’Forskelle i udmøntningen’ handler om brugen af nye muligheder for
vejledning og opkvalificering i indsatsen (jævnfør LAB kap. 10).

2) ’Nye udfordringer’ handler om samarbejder for kompetenceafklaring i
private virksomheder og sikring af dokumentationen.

3) ’Sikring af opkvalificering’ ser på tilfældigheder i uddannelsestilbud
og uheldsvanger ventetid.

4) ’Prisen for subsidiering’ omfatter problemstillinger vedrørende offentlig subsidiering af private virksomheder.
Udviklingen af den aktive arbejdsmarkedspolitik har skabt nye udfordringer
for forvaltningen af samme efter Aktivloven (LAS), Integrationsloven (INL) og
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). De fem underafsnit nedenfor
fokuserer på forvaltningsproblematikker, men kommer omkring væsentlige
forhold vedrørende den offentlige subsidiering af private virksomheder og barrierer for valg af uddannelse/opkvalificering.
Gennemgangen starter med et rids over skiftet i integrationspolitikken, 2002.

0) At sikre en tidlig tilknytning
...til arbejdsmarkedet. Det blev det nye fokus, da VK-regeringen i foråret
2002 var ’på vej mod en ny integrationspolitik’. Det skulle gøre op med det
20 år gamle dogme ’først lære dansk, så i arbejde’ (INM 2002c).
!

Men ’sproget’ er stadig den måske vigtigste barrierer for integration og

!

fastholdelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der ligger en massiv
udfordring i at udvikle sprogundervisningen, så den matcher behovet.
Og virksomhederne udtrykker fortsat forventning om et ’perfekt dansk’,
men har kun udvist begrænset interesse for etable ring af samarbejder
omkring modeller for ’Dansk på arbejde’. Der er behov for afdækning af
problemets omfang.

Kommunerne havde med integrationsloven (INL) overtaget forpligtelsen med
tilrettelæggelse og administration af introduktionsprogrammer i 1999.
Det var indlagt som krav, at nyankomne indvandrere skulle deltage i ’fuldt
program’ (30 timer ugentligt). I praksis blev programmerne i vid udstrækning
bygget op om sprogcentrenes differentierede holdsætning på ’tre spor’ x x .
Man fulgte en fordeling med 18 timers danskundervisning og 12 timers ugentlig aktivering; ’18/12 modellen’ (UMN 1999, 2000).
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Så længe dansk og aktivering forblev en ’afklarings- og uddannelsesaftale’
mellem de offentlige aktører, var modellen ganske enkel at administrere. Kursisterne fulgte faste stamhold i danskundervisningen enten formiddag eller
eftermiddag og mødte i de øvrige timer op på et aktiveringssted, en daghøjskole, en jobtræningsplads eller lignende.
Der har været behov for at tilpasse modellen til individuelle behov undervejs.
Tilbagemeldinger fra virksomheder, som tidligt tog imod introduktionskursisterne, viste, at modellen blev oplevet som ufleksibel.
Det var uhensigtsmæssigt at dele arbejdsdagene i formiddage og eftermiddage. Alt for ofte fik den nye medarbejder/praktikant kun overfladisk kontakt til
kollegaer og en begrænset introduktion til opgaver, fordi dagene blev brækket over.
Rundt i landet tilrettelagde man i stedet flere introduktionsprogrammer efter
en ’3/ 2’ fordeling – 3 dage til dansk, 2 dage på arbejde om ugen for at sikre
kontinuitet i arbejdsopgaver på arbejdspladsen. Det var fortsat prioriteret, at
danskundervisningen skulle sikres førstx x i .
Det var, da regeringen var ’på vej mod en ny integrationspolitik’, at bi lledet
ændredes radikalt. I overensstemmelse med regeringens politiske visioner i
øvrigt skulle danskundervisningen tilpasses den enkeltes behov og forudsætning, samtidig med, at den skulle flyttes fra klasselokalet og ud på arbejdspladserne. I revisionen af danskuddannelsen fra 2002 er det blevet præciseret, at danskundervisningen ikke må stå i vejen for arbejde.
Nyankomne flygtninge og indvandrere skal sikres ’den tidligste tilknytning til
det danske arbejdsmarked på ustøttede vilkår’ ad en trindelt ’trappe’, hvor
modulerne bl.a. består af målrettet visitation, kompetenceafklaring, en aktiv
start, virksomhedspraktikker og løntilskud x x i i .
Samtidig udmøntede den nye integrationspolitik sig i anbefalinger, der skulle
sikre mere fleksibel forvaltning, mindre administration og flere muligheder for
individet, herunder frit valg af sprogcenter.
Der blev lagt større vægt på individualisering af danskundervisning, fleksible
læringsmiljøer, PC-baseret træning og selvstudium, intensive modulbaserede
’aktiv start’ forløb og tiltag til etablering af ’dansk på arbejde’.
De seneste revisioner af henholdsvis Integrationsloven (trådt i kraft pr. 1. januar 2004) og Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (trådt i kraft pr. 1. juli
2003) lægger op til, at stadig mere af det konkrete arbejde med integration
skal foregå på virksomhederne.
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Undersøgelsen ’Mangfoldigheden i arbejde’ er et led i at styrke indsatsen ude
på arbejdspladserne. En kvalificeringen af indsatsen vil samtidig kræve en belysning af, om sprogindsatsen når sine mål i praksis – og i hvilken form sprogindlæringen kan siges at kunne styrke indlæringen ud på arbejdspladserne.
Når det forlyder fra flere sprogcentre, at ’dansk på arbejde’ og ’aktiv start’
lider krank skæbne fordi virksomhederne ikke viser tilstrækkelig interesse for
etablering, så giver det anledning til at rejse spørgsmålet om modellernes
succes. Det bør undersøges, om forløb med ’aktiv start’ og ’dansk på arbejde’
har haft effekt for sprogindlæringen på arbejdspladserne.
Sprogbarrierer, IT-efterslæb og begrænsninger i helt basale rutinefunktioner i
forhold til en dagligdag på en dansk arbejdsplads er fortsat en stor udfordring
på praksisniveauet.

1) Forskelle i udmøntningen
...af beskæftigelseslovene (LAB og INL) i kommunerne. Det er den tilbagevendende diskussion om den lokalpolitiske fordeling og prioritering af de knappe
ressourcer sat overfor kommunernes forpligtelse til at påtage sig ansvaret for
og leve op til hensigten med lovgivningen.
Man vil i kommunerne have en prioriteringsmæssig interesse for at sondre
mellem, hvad man ’kan’ og hvad man ’skal’ ifølge lovgivningen. Denne afvejning af ’kan’ og ’bør’ er i sagens natur medvirkende til at afgøre, hvilke indsatsområder, man prioriterer i kommunerne.
Fra praksisniveauet er det kendt, at kommuner har forskellige prioriteringer.
På landsplan kan dette medføre markante forskelle i, hvordan den opgaven
med den beskæftigelsesrettede indsats løftes (se f.eks. DA, 2003).
På baggrund Arbejdsmarkedsstyrelsens Hotline er der bragt konkrete forløb
frem fra praksisniveauet, som indikerer to væsentlige barrierekomplekser i
forhold til udmøntningen af LAB.
En videre afdækning vil kræve en empirisk afdækning af, hvordan:
! Prioriteringer i kommunerne kan forekomme uens som følge af forskelle i
fortolkningen af ’kan’ og ’skal’ dilemmaer i konkrete sager.
!

Konsistensen i rådighedsvurderinger er - både på landsplan og i den enkelte kommune - en udfordring, som er bundet til den personlige relation
med sagsbehandleren/jobkonsulenten.

Arbejdsmarkedsstyrelsens Hotline blev sat i søen samtidig med, at LAB trådte
i kraft. Arkivet over spørgsmål fra de første 15 måneder med LAB rummer
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spørgsmål, som – når man læser dem baglæns – vidner om, at man i kommunerne har haft stor interesse i at afdække, hvad og hvordan man ifølge lovgivningen er forpligtet. Der var også meningen med redskabet.
Nedenstående eksempel kunne være en af de mange konkrete historier, der
ligger bag spørgsmål, som sagsbehandlere, jobkonsulenter m.fl. har rettet til
hotlinen efter 1. juli 2003 (http://www.ams.dk/flereiarbejde/hotline/).
Arbejdsmarkedsportalens rådighedsbarometre I forhold til sikringen af den
virksomhedsrettede afklaring og opkvalificering, som har været hensigten med
Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, er det sandsynligt, at den lokale forvaltning vil få negative implikationer for indsatsen.
Arbejdsmarkedsstyrelsen er i øjeblikket under implementeringen af det nye
visitationsværktøj og job-barometer for jobkonsulenter og sagsbehandlere.
Effekten er endnu uklar. Med baggrund i praksisniveauet forventes det, at ikke alle hovedpersoner vil kunne magte værktøjet, som forudsætter nogen
indlæringskompetence xxiii .

Eks. A: Omlægning til incitamentsstyring
En af de anbefalinger, de ministerielle teknikerdrøftelser i 2002 gav, var, at
man bør begynde at tilbyde gruppen af familiesammenførte indvandrere, som
er forsørget af ægtefællen, virksomhedsrettede foranstaltninger under introduktionsperioden. Det er særligt i de større bykommuner en relativ stor gruppe, hvor ægtefællen ofte er af etnisk dansk oprindelse, og hvor der er gode
udsigter til inklusion og socialt netværk.
Denne gruppe er ofte bedre kvalificeret, end indvandrerpopulationen i øvrigt.
De har videre et direkte incitament til at finde beskæftigelse, da de ikke har
ret til nogen offentlige ydelser.
Der er nu med den seneste lovændring åbnet mulighed for, at kommunen kan
vælge at tilrettelægge tilbud til denne gruppe. KL og et antal kommuner bekræftede i sensommeren 2004, at kun enkelte kommuner havde påbegyndt en
indsats for denne målgruppe.
Eksemplet viser den nye situation, hvor kommunernes statstilskud omlægges.
Tidligere modtog man automatisk program- og grundtilskud fra staten for det
antal nyankomne indvandrere, der bosatte sig i kommunen. Det er en udfordring for kommunerne, at man skal regne på, hvordan man kan drive forretning på målgrupperne.
Tilskuddene er afhængige af den aktive indsats og resultatet af denne indsats.
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På den ene side har kommunerne fået et incitament til at løfte opgaven. På
den anden side imødeses en situation, hvor kommunerne som konsekvens af
omlægningen bliver mere nøjeregnende med, hvad man er forpligtet på,
’skal’ - og hvad det er op til kommunen at prioritere ’kan’.
Ovenstående var et eksempel på, at de nye beskæftigelseslove - til trods for,
at de åbner op for nye indsatsområder – ikke medfører en styrket indsats, men
derimod utilsigtede begrænsninger i forhold til lovenes hensigt.

Eks. B: Tilbudssiden iht. LAB
Med den nye lovgivning er der indført en samlet målgruppevurdering, som alle
tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik forholder sig til. LAB har
bibragt en ensartethed på tilbudssiden i forhold til socialpolitikken og den offentlige aktivering af ledige.
Samlingen af beskæftigelsesindsatslovene giver et arbejdsgrundlag for det videre arbejde mod etableringen af en enstrenget beskæftigelsespolitik.
Det åbner nye muligheder for indsatsen, men kalder også på en afdækning af,
hvordan tilbudssiden udmøntes i praksis. Kan man forvente at mulighederne i
lovgivningen udnyttes? – f.eks. i henhold til målgruppe- og arbejdsevnevurderingen efter LAB.
Ledige dagpengemodtagere er omfattet af LAB § 2.1. Indsatsen over for denne
gruppe ligger i AFs regi. For de kontanthjælpsmodtagere, der står til rådighed
for arbejdsmarkedet (jævnfør LAB § 2.2), vurderes det, at en indsats vil kunne
betale sig på kort sigt.
Det vil også typisk være her, at private aktører byder ind på indsatsen. Set i
forhold til kommunens målgrupper er de ledige dagpengemodtagere givetvis
tættere på arbejdsmarkedet.
Den målgruppe, som er omfattet af LAB § 2.3, er en ’gråzone’-målgruppe,
som på den ene side har ’problemer ud over ledighed’, men modsat ikke er
’revalidenter’ efter LAB § 2.4. Der er ofte tale om gruppen af langtidsledige
kontanthjælpsmodtagere, som ikke er kommet videre; og som har fået nye
problemer som følge af den lange ledighed.
Det gælder også for gruppen af etniske minoriteter.
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Hvor revalidering efter LAB § 2.4 er en tung foranstaltning for kommunen (der

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
kapitel 2: Målgrupper, ansvar m.v.
§ 2. Målgrupper:
1) Ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om
aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,
3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om
aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af
kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er
omfattet af nr. 5,
5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv
socialpolitik, skal have et tilbud som led i afklaring af den enkeltes
arbejdsevne,
6) personer under 65 år – personer født den 1. juli 1939 eller tidligere
dog 67 år – med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager
førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til
at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i
stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på
arbejdsmarkedet, og
8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i
erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter
uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for
det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til.
medfører en månedlig ydelsesstigning i forhold til grundsatsen), åbnes der
med LAB § 2.3 mulighed for en ’reva-light’, hvor der efter LAB kap. 10 om vejledning og opkvalificering (igen) kan tilbydes vejledningsforløb og ordinær
uddannelse på kontanthjælp.
Lovgivningen åbner på dette punkt for en unik chance for at tilbyde etniske
minoriteter en målrettet opkvalificering, som følger virksomhedernes behov.
Kommunen kan f.eks. i henhold til §§ 32 stk. 1 og 36 stk. 4x x i v vælge at sikre
forsørgende langtidsledige personer omfattet af LAB § 2.3 en ’reva-light’, som
givetvis vil opkvalificere personens kompetencer. En foranstaltning kan etableres på en ordinær uddannelse under forudsætning af, at det er inden for et
område, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. Med lovens åbning på
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dette område er der et redskab, som med fordel vil kunne tages i anvendelse i
forhold til gruppen af indvandrere fra ikke-vestlige lande.
Vores karikerede hovedperson Ahmed Abdulsadig – en mand midt i 30’erne,
gift og forsørger af to børn – vurderes i henhold til LAB § 2.3 at ’have problemer ud over ledighed’. Han har været på kontanthjælp i tre et halvt år – faktisk siden han ankom til Danmark. Han har haft enkelte perioder med Aindkomst (inkl. løntilskud fra kommunen), men han bider sig ikke fast på arbejdspladserne.
Tilbagemeldingerne fra virksomhederne er, at Ahmed er ’svær at arbejde
med’: han har svært ved at tage det faglige til sig. Han er for så vidt en fin
fyr, men han er nærtagende, opfarende og mister hurtigt motivationen. Han
har altid en anden dagsorden kørende og holder ikke sine aftaler.
Ahmed er blevet en ’returbold’ i systemet, som ryger igennem svingdøren uafladeligt. Han har som mange langtidsledige - herunder også etniske danskere –
problemer ud over ledighed.
Der kan i henhold til LAB § 36 stk. 4 tilbydes Ahmed uddannelse.
Modsat ligger der ingen forpligtelse til at gøre det. Er man fyldt 30 år og omfattet af § 2.3, så ligger der reelt ingen krav til kommunens tilbud til målgruppen. Målgruppen skal modtage et tilbud inden for de første 12 måneder af
deres ledighedsperiode. Men der ingen forpligtelse i forhold til varighed og
timetal. I princippet kunne Ahmed – og i tusindvis af andre forsørgende kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år og omfattet af LAB § 2.3 – blive overladt til en fremtid uden nogen form for aktivering.
Havde Ahmed ikke været vurderet til at have problemer ud over ledighed,
men derimod ’kun at have ledighed som problem’ efter § 2.2, så ville han være omfattet af andre krav til tilbud og varighed mellem tilbud.
Set i sagens perspektiv, kunne man derimod vælger at bruge LAB kapitel 10 til
at løfte Ahmed ud af den situation, hvor erhvervsrettede foranstaltninger ikke
har kunnet sikre hans indtræden på arbejdsmarkedet.
Efter 15 md. med LAB, bør det afdækkes i hvor stort omfang kommunerne benytter muligheden. Det er givet, at LAB kapitel 10 i forbindelse med ordinær
uddannelse vil være en ny økonomisk belastning for kommuner med mange
langtidsledige kontanthjælpsmodtagere efter § 2.3.

2) Nye udfordringer
...for en styrket indsats i virksomhederne omfatter
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!

Inddragelsen af den konkrete virksomhed i afklaringen og synliggørelsen

!

af deres rolle i forbindelse med kompetenceafklaring/ -vurdering på arbejdspladsen
Inddragelsen af medarbejderne på virksomheden i takt med, at stadig
flere (og muligvis også mere begrænsede) ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal sikres afklaring.

På praksisniveauet fylder udfordringen med at sikre en reel vurdering af faglige kompetencer fortsat meget. Det er almen kendt, at vurderinger fra CVUU
(Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser) desværre er meget lidt
anvendelige i forhold til den reelle kompetencevurdering, bl.a. fordi de er
formelle vurderinger af kvalifikationer; og ikke reel kompetencevurdering x x v .
I forbindelse med de senere års kritik af den offentlige aktiveringsindsats er
der blevet strammet op på brugen af offentlig jobtræning. I stedet er der blevet lagt vægt på virksomhedsrettede praktikker i den private sektor og en
praksisnær kompetenceafklaring ude på arbejdsstedet som nye midler til at
integrere nyankomne flygtninge og indvandrere.

Eks. C: Aftalen med virksomheden
Sondringen mellem, hvornår den virksomhedsrettede foranstaltning eksplicit
er etableret med kompetenceafklaring og opkvalificering for øje – og hvornår
man går efter en ansættelse eller fastholdelse i virksomheden – er v æsentlig
for succes. Alt for mange som Ahmed forlader en aftale i skuffelse. Virksomheden og jobkonsulenten er også skuffede.
Virksomhederne ønsker dygtige og kvalificerede medarbejdere, som passer ind
i deres profil. Det betyder ikke, at virksomhederne ikke vil deltage eller ikke
tager ansvar – tværtimod udviser de en stadig større åbenhed. Fra en række
konferencer, seminarer, netværks- og erfa-grupper forlyder det, at virksomhederne giver udtryk for, at de gerne vil samarbejde med AF og kommunerne
om rekruttering af indvandrere og efterkommere. Statistikken over ledighedstallene i denne rapport har dokumenteret, at virksomhederne rekrutterer stadig flere medarbejdere af anden etnisk baggrund end dansk (Foreningen Nydansker, 2004, CABI, 2004a).
Som vi har set, går tendensen i retning af, at etniske minoriteter i større omfang rekrutteres til detailhandel, nærings- og nydelsesmiddelindustrien, postog telekommunikation samt transport- og plejesektoren (se sektion II.4.c). Det
vidner om en ny spredning til brancher, hvor der også er mange små- og mellemstore virksomheder (SMV).
I en række tilfælde, vil den offentlige aktivering ikke kunne løfte medborgeren hele vejen til det faglige niveau, hvor virksomheden står og kan bruge
manden. Det er ikke alene et spørgsmål, om hvorvidt en subsidiering er stor
nok, men om der er foretaget en afklaring og opkvalificering, som matcher
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virksomheden. En konkret arbejdsdeling mellem offentlig og privat aktør om
en fælles afklaringsopgave var interessant.

Udfordringer for virksomhedsrettet aktivering
Fra indsamlet projektmateriale, metodebeskrivelser og værktøjskasser
uddrager ’Mangfoldigheden på arbejde’ stikord for metodologiske overvejelser ved at inddrage flere aktører i indsaten.
!
!
!

!

!
!

Sikring af formålet med aftale.
Styrkelse af samarbejde mellem den offentlige aktivering og praksisnær kompetenceafklaring/-vurdering i virksomheder.
Sikring af dokumentation ude på de virksomheder som deltager i
bl.a. praksisnær kompetenceafklaring og mentorordninger. Der er
forudsætning for et eventuelt videre sagsforløb, at den enkelte
foranstaltning er dokumenteret.
Synlighed og klarhed i opgaverne er ikke en logisk konsekvens af,
at indsatsen lægges ud på virksomheden. Det er ikke givet, at virksomheden er klædt på til at matche ’hovedpersonen’.
Sikring af, at virksomhedens øvrige ansattes tislutter sig aftaler om
deltagelse i virksomhedsrettede foranstaltninger.
Konkurrence mellem aktører er ikke en sikkerhed for, at metoder
og redskaber kvalificeres. Det kan medføre en tendens til, at der
kopieres redskaber uden egentlig at tilpasse dem til hverken virksomhedene og hovedpersonens forudsætninger.

Set i små og mellemstore virksomheders optik, så kan man ikke have folk gående på relativt høje startlønninger, hvis ikke de samtidig er effektive – heller
ikke selvom de er på løntilskud. Det er ikke alene udgiften til manden, som
tæller for virksomheden. Det kan have betydning, men det er i høj grad et
spørgsmål, om manden gavner virksomheden.
Selv med et stort hjerte og viljen til at deltage i arbejdet for at afklare og
opkvalificere nyankomne indvandrere, så er de faglige, sociale og personlige
efterslæb ofte af et omfang for den nyankomne, at en ansættelse ikke kan
komme på tale. Det er hovedløst at forvente, at de nyankomme lærer så meget sprog i løbet af den første korte tid, at de kan indgå i arbejdsstyrken. Det
er ofte for sent at begynde og løfte (opkvalificere), når man står midt i det.
Meldingen er klar i vores case: Virksomheden kan ikke bruge Ahmed.
Det er et åbent spørgsmål, om man ikke ofte kan forudse fiaskoen?
I virkeligheden håber alle.
Man er bare for langt fra målet, fordi det er blevet for sent at sætte ind x x v i .
Man kunne måske ved en afklaring af formål have haft en sikker succes?
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I virksomhederne er der en stor forståelse for nødvendigheden af at bidrage –
og et udtalt ønske om at gøre det – særligt når en foranstaltning etableres
med et langsigtet mål og uddannelsesperspektiv.
I Danmark værdsætter vi uddannelsessystemet og den livslange læring.
Den samme holdning har ledere og erhvervsdrivende ude i landet.
Arbejdsstyrken skal være kvalificeret til arbejdet. Men det er (selvfølgelig)
virksomhedernes holdning, at det primært er samfundets forpligtelse at varetage den opgave. Virksomhederne bidrager gerne, men de ønsker ikke at blive
pålagt byrden med opkvalificering af de etniske minoriteter.

Eks. D: Dokumentation og forpligtelse i virksomheden
I takt med at stadig flere indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
forlader kontanthjælpskøen, ligger der også relativt flere ’sager’ tilbage på
rådhuset, som er ’tunge’.
De socialfaglige problemstillinger for indvandrere og efterkommere vil formentlig blive mere komplicerede som tiden går – og ikke kun som følge af individuelle komplikationer i de sager, der ligger tilbage i sagsbehandlernes
skuffer (jævnfør Boll og Qvortrup Christensens analyse fra 2002).
Tiden, der går, bevirker helt automatisk, at kompetencer og ressourcer bliver
passive. Langvarige modtagere af kontanthjælp bliver tilbøjelige til at afvente
systemets handling – og kun re-agere, når situationen kræver det.
Det politiske pres for at styrke praksisnær kompetenceafklaring i private virksomheder fordrer et større socialt ansvar og inddragelse i et socialfagligt område. Derfor må stille det centrale spørgsmål vedrørende selve indsatsen:
At flytte indsatsen ud på virksomhederne flytter ikke fokus fra, at processen
skal være synlig. Såfremt en større del af den socialfaglige afklaring skal finde
sted på regulære arbejdspladser, så skal der sikres dokumentation og konsistens i forhold til sagsbehandlingen.
Udfordringen ligger bl.a ude på jobkonsulenternes borde.
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Rosholm og Svarers dokumentation for, at det er den virksomhedsrettede foranstaltning, som har største effekt underbygger den aktive beskæftigelsespolitik. Den praksisnær kompetenceafklaring bør i vid udstrækning placeres ude

Udfordring for samarbejdet med virksomheden:
Er det private erhvervsliv klædt på til at matche opgaven med at afklare den ledige – som muligvis fremover vil have flere problemer og mere
begrænsede forudsætninger (jævnfør sektion III.1.a)?
på virksomhederne. Ud over at bringe hovedpersonen tættere på en potentiel
arbejdsgiver, så vil en inddragelse af de selvstændige erhvervsdrivende kunne
bidrage til en reel faglig vurdering. Indholdet af den praksisnære kompetenceafklaring har udsigt til at blive mere konkret, når det gøres til en integreret
del af dagligdagen i virksomheden.
Indsamlet projektmateriale, metodebeskrivelser og værktøjskasser vidner om
det store engagement som aktører i integrationsindustrien udviser i disse år.
Der bliver over hele landet bredt blandt både offentlige og private aktører
arbejdet med udviklingen af nye redskaber.
Der er et stort udviklingsarbejde igang blandt offentlige aktører, mindre private udbydere og projekter, samt i de nye regionscentre, der specifikt har til
opgave at skaffe virksomhedspladser, som kan deltage i og forestå reel og
praksisnær kompetencevurdering. Det er imidlertid ikke i sig selv en garanti
for, at arbejdet gøres bedre. Der er ligger centrale metodemæssige udfordringer ved at flytte en stadig større del af indsatsen ud på de private virksomheder. De forestår de nye regionale kompetenceafklaringscentre et stort
arbejde og spændende arbejde med afdækning af området.
Fra at kunne konstatere, at virksomhederne er dygtige til det, de gør – kan
man ikke konkludere, at de også er dygtige til at synliggøre og kommunikere,
hvordan de gør. Det er f.eks. set i evalueringer fra beskæftigelsesprojekter,
hvor der er tilrettelagt forløb i små- og mellemstore virksomheder, at virksomhederne også udtrykker en holdning af - ’mig ska’ I ikke komme og lære
noget’ (Foreningen Nydansker, 2004, Køge Handelsskole, 2004).
Den type holdninger afspejler initiativ og vilje, men ikke nødvendigvis empati
og kommunikation. Måske er virksomhederne slet ikke klar over, hvilken central rolle de er tiltænkt. De er måske ikke blevet taget med på råd. Det er en
væsentlig udfordring, at sikre at også virksomheden – og virksomhedens øvrige
ansatte er klædt på til opgaven.
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3) Sikring af opkvalificering
Integrationsminister Bertel Haarder blev indledningsvis citeret for at kritisere
det danske uddannelsessystem for at have høje og formaliserede kriterier for
optagelse af etniske minoriteter med anden skolebaggrund end dansk.
Der har været – og er fortsat – svært, at få førstegenerationens indvandrere
ind på de attraktive uddannelsespladser. I undersøgelsen ’Mangfoldigheden på
arbejde’ beskrives mulighedsbetingels erne for uddannelse og opkvalificering
som et større barrierekompleks. De formelle barrierer er kun ét sæt af flere
barriereforløb i forklaringen på, hvorfor Ahmed ikke er i gang med en korteller mellemlang uddannelse indenfor de første tre år efter sin ankomst:
!

De formelle optagelseskrav og fagspecialisering.

!
!

Alle ved, hvad Ahmed har brug for, men der var ikke et relevant tilbud.
Vil det offentlige vælge at finansiere Ahmeds opkvalificering eller håndhæve formålet ’at sikre den tidligste tilknytning...’

Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ benytter fra praksisniveauet den
karikerede hovedperson Ahmed til at problematisere, hvordan hans muligheder for opkvalificering under uheldige omstændigheder kan stå overfor at blive snævret ind under integrationsprogrammet.
Der er behov for flere gode initiativer og samarbejder med indslusnings- og
forberedelsesforløb på tværs af niveauer og aktørgrupper på linie med den
succesfulde Social- og sundhedsmedhjælper uddannelsen (SOSU). De gode rollemodeller er produktet af en sammenhængende og opkvalificerende indsats i
kombination med en efterspørgsel efter arbejdskraft.
Der vil indenfor andre fagområder være lignende gode muligheder for at lave
kortere uddannelsesforløb målrettet langtidsledige kontanthjælpsmodtagere
og dagpengemodtagere af anden etnisk oprindelse end dansk. Efterkommere
må i sagens natur igennem det ordinære uddannelsessystem.
På praksisniveauet er SOSU-hjælper uddannelsen en solstråle historie.
At Integrationsministeriet har ’aktier’ i kampagnen er ikke uden betydning,
Det er vigtigt, at sagsbehandlere, studievejledere, erhvervsrådgivere og jobkonsulenter kan tilrettelægge deres indsats efter den.
Modsat finder man på skyggesiden af indsatsen, de situationer, hvor hovedpersoner som Ahmed ikke lykkes. I forhold til indsatsen for at sikre etniske
minoriteter den rette opkvalificering kan der være tale om et kompleks af
barrierer. Det er ikke kun de faglige barrierer, men det kan også være en indirekte konsekvens af ventetid og begrænset forretningspotentiale.
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De tre fragmenter af et forløb for en hovedperson er medtaget til illustration
af de små detaljer, som kan skygge for en potentiel solstråle. Det ligger udenfor undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ at eftervise historien Ahmed
empirisk. Den er en karikatur – som slående ligheder med virkeligheden.

Eks. E: De formelle krav.
Der er lang vej til optagelse på en uddannelsesinstitution for nyankomne indvandrere, hvis de har begrænsede kompetencer og kvalifikationer fra hjemlandet. Mange vil aldrig nå det i første generationen.
Der er fortsat barrierer i forhold til etniske minoriteters optagelse på danske
uddannelser (INM, 2004b). Paradoksalt nok kan det være i forbindelse med de
korte og mellemlange uddannelser, at der opstår store barrierer.
Målt efter dansk målestok kan et relativt beskedent adgangskrav som en 9.
eller 10. klasses afgangsprøve vise sig at være en uoverstigelig barriere for
nyankomne indvandrere: for analfabeten er det et utopisk mål; for den veluddannede et spørgsmål om incitament og motivation til at starte forfra i et helt
uddannelsesforløb igen; for Ahmed kunne det være et godt valg.
Den typiske, nyankomne indvandrer, som kunne profitere af de korte- og mellemlange uddannelser, er Ahmed.
Vores karikerede figur, Ahmed, er ikke en person, som gerne sætter sig på
skolebænken igen. Sidst han sad der, var det på bagerste række, helt inde
ved væggen. Han ville hellere holde frikvarter og syntes selv, at han lærte
mere ved at være på hjemme på værkstedet. Han var ufaglært elektriker.
Ahmed kan bedst lære i praksis.
Fra ministeriel side har der gennem flere år været fokus på den problematik,
som beskrives ovenfor. Det har bl.a. været ønsket at indføre det gamle mesterlærerprincip igen inden for brancher som f.eks. detailhandel og bygge- og
anlægsindustri. I teknikerdrøftelserne i forbindelse med lanceringen af VKregeringens nye integrationspolitik i 2002 var der tiltag til kampagner på områder med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft.

Eks. F: Ahmed venter og venter … og venter
Der er de barrierer, som vedbliver at være en udfordring på praksisniveauet:
Selvom målene kan have været klart formulerede for og af hovedpersonen
selv fra starten, så ser man på praksisniveauet fra tid til anden, at forløbene
obstrueres, helt af sig selv… Den uhensigtsmæssige ventetid og forhaling mellem de enkelte foranstaltninger afføder frustration. I de mellemliggende peri-
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oder kan processen glide derhen, hvor hovedpersonen ikke længere får reelle
muligheder for at deltage i beslutningerne.
Lad os tage Ahmeds situation.
Hvad sker der, da man kort efter Ahmeds ankomst til kommunen etablerer en
praksisnær kompetenceafklaring ude på en virksomhed?
Ahmed har selv specifikt udtrykt ønske om, at komme i arbejde hurtigst muligt, han ønsker ikke kun at gå til dansk.
Hans jobmål er at blive ’autoelektriker’.
Han forstår godt, at han ikke vil kunne oppebære en løn, fordi han ikke taler
dansk endnu, men han vil gerne vise, hvad han kan. Ahmed indskrives derfor
på et aktiveringssted, hvor han på et værksted træner sine danskkundskaber
og man har mulighed for afklare basale sociale og personlige kompetencer.
Han starter også med at gå på sprogcenter.
Allerede efter seks måneder etableres en aftale med en virksomhed, hvor der
kan afses tid og ressourcer til at forestå en praksisnær vurdering af Ahmeds
faglige kompetencer som almindelig elektriker. Både Ahmed og virksomheden
ved, at man ikke er ude efter ’jobbet’. Det tager tid at nå til, at man på virksomheden kan give Ahmed reelle opgaver. Først er der sprogbarrieren, dernæst de danske el regulativer og sikkerhedsforskrifter. Endelig er der Ahmeds
manglende kendskab til de materialer og værktøjer, man bruger i Danmark.
Efter seks måneder kender man hinanden godt. Virksomheden vil Ahmed det
godt og sender ham af sted med et fint skudsmål og en faglig vurdering. Kompetencevurderingen skal føre til en konkret opkvalificering på en række områder, før Ahmed vil kunne starte et egentligt uddannelsesforløb. Ahmed
mangler lidt praktisk håndelag og disciplin i forhold til at vælge de korrekte
løsninger, men ’det skal han nok få lært,’ siger man i virksomheden.
Men Ahmed mangler også engelsk, matematik og fysik på et niveau, så han vil
kunne tage del i uddannelsen. Virksomheden har en klar forventning om, at
det offentlige tager over og sikrer Ahmed den rette opkvalificering xxvii .
Det vil man også gerne i integrationsafsnittet, men der er ingen tilbud.
Ahmed vil i det offentlige være tvunget til at afvente, at der kom et tilbud,
som han kunne profitere af. Der er ingen virksomhed med autorisation, som
vil ansætte Ahmed uden uddannelse. Det er elementært.
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Der kommer til at gå yderligere halvandet til to år med dansk og vekslende
praktikker. Hvis Ahmed undervejs ikke passer sin undervisning og har et stort
fravær fra aktivering (eller praktik), vil jobkonsulent, sagsbehandler og dansklærer sammen med Ahmed begynde at se på, om ikke jobplanen ’autoelektriker’ skal revideres, så han sikres ’tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet’.
Hvis Ahmed giver udtryk for, at han hellere vil arbejde end vente og gå til
dansk, så vil jobkonsulenten sammen med Ahmed begynde at lede efter en
jobåbning, som Ahmed med sine kompetencer vil kunne optrænes til at besætte.

Eks. G: Elektriker drømmen strander
I situationen med Ahmed viser det sig, at El-fagets Efteruddannelse barsler
med et ’elektriker-projekt’ for indvandrere og efterkommere. Tilbudet, som
er et længerevarende integreret kursusforløb, der indeholder dansk, almene
naturfag, skolepraktik og el-lære, vil være godt for Ahmed.
Jobkonsulenten og Ahmed venter. Efter tre måneder finder man på noget andet og iværksætter en ny praktik, stadig med det formål, at Ahmed skal starte på ’elektriker-projektet’. Man venter igen.
Tilrettelæggelsen af projektet i El-fagets Efteruddannelse strander.
Kursusstedet (i dette tilfælde et AMU-center) skal have det til at løbe rundt.
Uden en tilstrækkelig tilmelding, uden offentlig medfinansiering og uden projektmidler kan projektet ikke sættes i søen. Der kan ikke samles et homogent
hold fra et lokalområde med så mange kursister, at kurset kan startes op. Derfor ender projektet på linie med en andre gode, relevante og fagligt baserede
initiativer med at løbe ud i sandet.
Der må lægges en ny jobplan. Ahmed er frustreret – jobkonsulenten ligeså.
Derfor ender Ahmed som klargøringsmand.

Eks. H: Ahmed skal arbejde
Det er væsentligt at vende tilbage til spørgsmålet vedrørende kommunens
prioritering af den nødvendige opkvalificering til Ahmed, hvis projektet var
kommet op at stå (Eks. B ovenfor).
Så længe Ahmed er omfattet af Integrationsloven, så er der bredere rammer
for bevilling af opkvalificering. Det er derfor paradoksalt, at samtidig med, at
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han bliver i stand til at kunne deltage i en faglig opkvalificering, er han på vej
ud af introduktionsprogrammet igen.
Kommunen opnår resultattilskud, hvis Ahmed – inden udløbet af perioden –
sikres ustøttet beskæftigelse på ordinære vilkår. Det er derfor mod udløbet af
perioden, at det kan bliver vigtigere for jobkonsulenten at håndhæve ’…at
kommunen skal sikre en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet’.
I vores historie om Ahmed sker der det, at han ikke får job. Han overgår fra at
være omfattet af Integrationsloven til Aktivloven. Nu er han omfattet af de
uddannelsesmuligheder, som har været berørt under Fix. B.
I det samlede forløb, står Ahmed efter tre år på introduktionsydelse uden job
og uddannelse. Hans forløb har helt af sig selv bekræftet, at ’det ikke rigtig
bliver til noget med ham’. Ahmed er støt og roligt uden en lyd blevet en nyankommen indvandrer med problemer ud over ledighed. Besværlig.
I den situation kan det meget vel tænkes, at jobkonsulenten vil blive mindre
tilbøjelig til at lede efter bevillingsmuligheder i lovgivningen, som kan motivere Ahmed. Derimod falder den kyniske tanke lettere: ’Hvor mange forsøg
skal han have? – vi længe skal vi blive ved?’
Når jobkonsulenten håndhæver ’…at kommunen skal sikre en tidlig tilknytning
til arbejdsmarkedet’ er det også en legitimering af hans egen frustration
over, at denne ’sag’ – desværre ikke lykkedes.
Modsat bekræfter 4-5 aktiveringsforanstaltninger og virksomhedspraktikker
Ahmed i hans egen selvforståelse. Han føler sig ’snydt’ hver gang. Han vender
vrangen ud og jobkonsulenten ryggen.
Derfor bliver Ahmed måske alligevel ikke klargøringsmand.
End of Story

4) Prisen for subsidiering
Man kan subsidiere på den gode måde og man kan subsidiere på den uheldige
måde. Der er flere aktører om budet. Det er uheldigt, når de kommer i konkurrence om en bevillingsaftale. Man må anerkende, at succes for en aktør
kan vise sig at have uhensigtsmæssig effekt for en anden aktør.
I de senere har man set private virksomheder, der i samarbejde med det offentlige går foran og viser, hvorledes en mangfoldig rekruttering kan kombineres med målrettet opkvalificering. Der er win-win situationer, hvor projekterne på det nærmeste udløser ’jobgaranti’. Det bliver meget interessant, hvorledes den model vil udvikle sig i årene frem.

Bind I: Medborger eller modborger?

Side 143

Havde der været et ’kabelteknikker’ projekt i TDC dengang i 1999, hvor vores
historie om Ahmed starter, så havde alting set anderledes lyst ud for ham. Det
havde været enkelt at synliggøre for Ahmed at drømmen om at blive ’autoelektriker’ kunne gå via TDC som ’kabeltekniker’.
På den historiske skyggeside af den nyeste udvikling oplever man forsat, at
brugen og forvaltningen af de offentlige subsidier fra tid til anden viser sig at
have uheldige effekter for integrationen og fastholdelsen af indvandrere og
efterkommere i arbejdsstyrken. Afsnittet indeholder:
!

Den klassiske mulighed for subsidiering

!
!

Den utilsigtede effekt, august 2004
Den kyniske effekt

Der er den gammelkendte, men forsat uheldige effekt, at virksomheder reelt
kan ’shoppe løntilskud’ mellem kommuner, fordi den enkelte jobkonsulent
gerne vil ’sælge sin mand’. Det er blevet kaldt ’dødssynd no. 1’ i den beskæftigelsesrettede integration (CABI, 2004a).
Det er gammelkendt, at der også er virksomheder som reagerer prompte i telefonen ved henvendelse fra en aktør: ’Hvor meget får jeg hos dig?’
Det er et fænomen, som fleste jobkonsulenter kender og ærgrer sig over.
Virksomhederne udnytter ikke det offentlige, men ønsker at skaffe den rette
mand til jobbet. Men samtidig viser konkrete eksempler fra praksisniveauet,
at der indenfor lavtlønsområdet måske kan siges at være en konkurrencesituationer, så man måske kan imødese et øget pres på udgiften.
En afdækning af omfanget og perspektiverne ved fortsat at subsidiere på lavtlønsområdet ligger udenfor rammen af ’Mangfoldigheden på arbejde’.
I sektion IV vender ’Mangfoldigheden på arbejde’ tilbage til diskussion af mulighedsbetingelser ved sammenstillingen af ’mangfoldighedsledelse’ som ledelsesstrategi overfor ’det rummelige arbejdsmarked’ som politisk vision.

Eks. I: Forlig om subsidiering
Set fra arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationernes side er offentlig subsidiering principielt et brud på parternes eneret til forhandling på arbejdsmarkedet. Parterne er enige om, at brugen af offentlig subsidiering bør begrænses, da det skaber konkurrenceforvridning og løntrykkeri. I loven på området
står der bl.a. at løntilskud kan bevilges i forbindelse med ’merbeskæftigelse’,
det må ikke nedlægges andre stillinger for at oprette nye på løntilskud, og
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andelen af medarbejdere på løntilskud i en virksomhed følger bestemte normer (LAB kap. 12, især § 60-62. xxviii .
Det er et dilemma i den aktive beskæftigelsesindsats, at man på den ene side
undertiden ser eksempler på grov udnyttelse af de offentlige ordninger. Samtidig er de virksomhedsrettede foranstaltninger i private virksomheder (f.eks.
løntilskud) de bedste arbejdsmarkedspolitiske redskaber til at sikre indvandrere og efterkommere ustøttet beskæftigelse (jf. sektion III.2.a).
Arbejdsmarkedets parter accepterer og opfordrer det offentlige til at kompensere for den arbejdskraft, som ikke kan fungere efter samme standard,
som den øvrige arbejdsstyrke. Helt i overensstemmelse med visionen for ’det
rummelige arbejdsmarked’.
Modsat andre europæiske lande, har vi i Danmark den unikke situation, at det
offentlige har været med til at betale for, at vi ikke har haft lavere indslusningslønninger.
I henhold til LAB kap. 12 blev bevillingen af et løntilskud til en privat virksomhed tidligere foranstaltet med henblik på ordinær ansættelse, men der var
reelt ikke juridisk substans i ordlyden. Det offentlige havde ingen lovhjemmel
til at forlange af virksomheden, at de efterfølgende var forpligtet til at ansætte personen. Det er givet, at hensigten altid har været at yde løntilskud
med henblik på at sikre ordinær ansættelse. I praksis har det vist sig, at man
har medvirket til at opstille falske forventninger for hovedpersonen.
Mange som Ahmed har gentagne gange oplevet skuffelse, når virksomheden
havde ’nedgang’ i ordrer og kundetilgang – eller ’sproget’ efter 6 md. med et
var blevet en barriere. Efter gentagne forløb, som afsluttes med et ’tak for
denne gang…’, opstår den negative spiral, der ender i selvopfyldende profeti,
næste gang man prøver. Det har affødt byggesten til Ahmeds forestilling om
en konspiration af ’dansk racisme’ mod ham.
Loven er i dag ændret. Der stilles ikke forventning til ordinær ansættelse. Der
bevilges løntilskud under forudsætning af, at der er tale om ’merbeskæftigelse’ (jf. § 61) og der er et ’rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden
løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud...’ (jf. § 62). Det betyder i
praksis, at en privat virksomhed kan have én medarbejder på løntilskud pr.
fem ordinært ansatte. Det kan i realiteten godt være tidsafgrænsede stillinger (sæsonarbejde, vikarjobs, projekter etc.) x x i x .
I det ligger der, at det alt andet lige bedre, at en hovedperson genoplader
kompetencer i job end på offentlig forsørgelse. Videre får det offentlige en
lavere udgift; mens virksomheden åbner lønposen, så byrden bliver delt.
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Eks. J: Den utilsigtede effekt
Fra praksisniveauet forlyder det, at den seneste ændring af LAB har haft en
uheldig påvirkning af ’prisen på varen’: Hvad der viser sig at være en målbar
succes for en aktør kan medføre begrænsning for en anden aktørs muligheder.
Som allerede nævnt, så er det et kendt og kritiseret fænomen, at aktører i
konkurrence med hinanden om at sikre ledige indvandrere og efterkommere,
kan ’presses på prisen’.

I den forbindelse er kampagnen ’flere i arbejde’ et friskt eksempel på, hvordan tilskudsmulighederne kan .
Regeringens kampagne ’flere i arbejde’ skulle i foråret 2004 sikre 4.000 nye
løntilskudspladser. Kampagnen var en succes. Beskæftigelsesminister Claus
Hjort Frederiksen kunne i juli 2004 glædeligt konstatere, at ca. 10.700 nye
arbejdspladser var i hus(http://www.bm.dk/pressemeddelelser/040707.asp)
Med kampagnen sætter AF og Beskæftigelsesministeriet også nye standarder
for praksis og anvendelsesområde i forhold til seneste lovændringer. Det
fremgår af kampagnens resultater, at det er blevet helt legitimt at bevilge
løntilskud til sæsonarbejde, vikararbejde og tidsbegrænsede stillinger.
I kølvandet på kampagnen ’flere i arbejde’ fremkommer, der udsagn om en ny
forventning blandt virksomhederne til at opnå et ’bedre tilbud’ end tidligere.
Der kan være tale om en kortvarig tendens. Det ligger udenfor denne rapport
at belyse omfanget; endsige verificere effekten.
Det er imidlertid et eksempel, som bekræfter barrierer skabt af konkurrence
mellem forskellige aktører. Det er fortsat en væsentlig problemstilling i det
daglige arbejde for jobkonsulenter x x x .
I lovgivningen gives forskellige muligheder for at matche beløbsstørrelsen af
et løntilskud med varighed, jobfunktionen og den lediges arbejdsevneprofil i
forbindelse med forhandlingen af en kontrakt mellem den offentlige aktør,
virksomheden og den ledige.

Udfordring for samarbejdet mellem AF og kommuner:
- Også set i forhold til implementeringen af en enstrenget beskæftigelsespolitik er der behov for en afdækning af praksis i hhv. AF og kommuner – og mellem kommunerne internt omkring bevilling af offentlige tilskudsmuligheder til virksomheder.
Det må forventes at praksis er forskellig.
En jobkonsulent fra Virksomheden Holbæk fortæller, at AF i Vestsjællands
Amt til kampagnen ’flere i arbejde’ gennem et bureau, kontaktede virksom-
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heder med tilbud om løntilskud. Efterfølgende er der nu er en øget forventning i virksomhederne til, at det offentlige subsidierer en ansættelse efter
samme takst, som AF tilbød. Hvorvidt AF rent faktisk havde tilbudt alle virksomhederne tilskud efter den høje sats og den længste varighed er ikke bekræftet. Men fra jobkonsulentens bord i Vestsjællands Amt kan det dokumenteres, virksomhederne nu er bekendt med taksterne – og direkte går efter at
få det største tilskud i den længste periode.
Set i forhold til AF løfter kommunen en svagere og mere spredt gruppe. Kontanthjælpsmodtagere er alt-andet-lige mere begrænsede i deres arbejdsevne
end dagpengemodtagere. Derfor må man se til at beskrive sine sager bedre og
ty til mere social appel ved kontakt til virksomhederne. Det er efterfølgende
blevet et problem ved kontakt til virksomhederne, at man ikke kan forhandle
sats og varighed, fordi virksomhederne forventer samme tilbud, som hos AF.
Der har været eksempler på virksomheder, der efter foråret specifikt giver
udtryk for, at de forventer at få samme tilbud, som AF var ude med.
Som jobkonsulenten fra Holbæk udtrykker det, så bliver konkurrencen hårdere. Kommunen kan med beskæftigelsesministeriets dumpning af prisen ikke
konkurrere med AF på produktet. Det fører logisk til en ’dumpning’ af prisen
på ’varen’. Hvis jobkonsulenten vil ’sælge’ sin mand, så kan han være henvist
til at skulle overbyde konkurrenten fra AF eller nabokommunenx x x i .

Eks. K: Den kyniske effekt
...er der den ’klassiske’ konkurrencesituation, hvor løntilskuddet indgår i virksomhedens kalkyle.
Arbejdslederen Ole fra en større københavnsk udbyder af serviceydelser inden
for hotelbranchen fortæller, at hans pris vil blive presset af hans kunde (hotellet), hvis kunden kender til aftalen med kommunen. Der er så mange andre
udbydere – og små nye, der prøver at byde under for at komme ind på det
etablerede marked for serviceydelser.
Derfor beder Ole om, at samarbejdet ikke kommer hans kunde for øre.
Jobkonsulenten har ingen interesse i at overhøre Ole, der har 300 mand under
sig og en løbende jobrotation. Der har altid været orden i sagerne og god
kommunikation med det firma; de er rummelige og tager sig god tid til optræning af nye medarbejdere. Samarbejdet kører glimrende i en fast rutine
og virksomheden ansætter tre ud af fire ordinært efterfølgende.
Så længe jobkonsulenten fortsat kan sikre dårligt kvalificerede indvandrere
lønnet beskæftigelse hos Ole, så skal han ikke udfordre samarbejdet.
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Jobkonsulentens kynisme slører måske en væsentlig indikation for kunstig
balance i økonomien, når der på lavtlønnede områder i brancher med beskedne kvalifikationskrav er et udtalt behov for subsidiering.
De globale muligheder og varens frie bevægelse har udfordret varens pris i et
omfang, som vi måske kun lige aner begyndelsen på. Det handler ikke kun om
Coca Cola fra Polen, ost og kødpålæg fra Tyskland og grøntsager fra Holland.
Det handler om, at globaliseringen og EU’s udvidelse medfører et pres på den
danske pris og dansk produktion. Arbejdspladserne forlader nu Danmark i en
lind strøm for at flytte mod syd og øst.
Det er i øjeblikket fokus på brancher, hvor det er almindeligt kendt, at der er
skarp konkurrence om en lav pris på gaden: At der indenfor disse brancher
eksisterer systematiseret parallel import og sort arbejde hersker der næppe
længere tvivl om. Servicevirksomheder, Grønthandlere, fag inden for hotelog restauration og fastfoodindustrien er kendte eksempler.
Modsat kunne det også indikere, at der ligger et strukturelt problem begravet
i, at den almindelige forbruger ikke ønsker at betale det, som en pizza, en
serviceydelse eller en håndværkertime koster, hvis den skal betales efter de
fulde omkostninger. Derfor blomstrer de parallelle markeder for shawarma og
serviceydelser (Rezaei, 2002).

Afrunding
Sektion III.2.b har adresseret konkrete udfordringer og barriereforløb på baggrund af eksempler fra praksisniveauet. Der er tale om et udpluk af problemstillinger, som i denne rapport har illustreret, hvor der typisk i en konkret
proces er barrierer i forbindelse med afklaring, opkvalificering, integration og
fastholdelse.

På den ene side kan man på praksisniveau forvente problemstillinger vedrørende f.eks. 1) forvaltning og udmøntning af en lovgivning, 2) sikring af dokumentation ude på virksomhederne, 3) møde barrierer for opkvalificering
affødt af manglende tilbud, - samt 4) møde en intern konkurrence mellem
offentlige aktører.

På den anden side er der også set en række udfordringer og muligheder,
som ligger foran til udviklingen af området; der er bl.a. behov for samarbejder om afklaring og opkvalificering med henblik på rekruttering. På dele af
arbejdsmarkedet med stigende rekrutteringsbehov og i enkelte fremsynede
virksomheder bejler man nu til tanken om, at det måske ikke kun er manden,
der kan ændres. Måske er det organisationen, der skal evne at gøre manden
til en medarbejder.
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Inden for det offentlige har den stigende mangel på læger og sygeplejersker i
sundhedssektoren været medvirkende til, at herboende læger med anden etnisk baggrund end dansk er sikret den rette opkvalificering og ansættelse på
danske sygehuse.
Som vi tidligere har set følger nu også SOSU-uddannelsen godt med som et
resultat af den stigende arbejdskraftmangel i plejesektoren. Kampagnen er
prisværdig. I kommuner rundt i landet er SOSU et velkomment tilbud. Som det
fremgik af beskæftigelsesstatistikken fra AF Storkøbenhavn, så har der været
mere end en fordobling i andelen af SOSU-aspiranter med anden etnisk baggrund x x x i i .
I den private sektor har vi de senere år set, at firmaer/koncerner med et rekrutteringsbehov entrerer med offentlige aktører om en projektform baseret
på en ’jobgaranti’ fra virksomhedens side. Ideen er simpel, men relativ ny i
den danske kontekst. Det er projekter, som kombinerer rekruttering af nye
medarbejdere med særligt tilrettelagte optrænings- og uddannelsesforløb i
virksomhedenx x x i i i .
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Opsamling
Vi lever i en tid, hvor forskydningen i befolkningssammensætningen møder en
globalisering og åbning af markeder overalt. Vi oplever i Danmark, at arbejdspladserne flytter ud. Det blev samtidig vist med gennemgangen af den fremtidige forsørgerbyrde, at Ahmed ikke har tilstrækkeligt incitament til at forlade den offentlige forsørgelse lige her og nu.
Udviklingen i andelen af etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande på henholdsvis offentlig forsørgelse og dagpenge er karakteriseret ved to modsatrettede aspekter: På den ene side at der er en positiv udvikling i gang: stadig
flere indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande forlader kontanthjælpskøen. På den anden side kan vi imødese en vækst i andelen af ledige
dagpengemodtagere fra ikke-vestlige lande.
Man kan forudse en forstærket ’svingdørseffekt’ på arbejdsformidlingerne,
fordi de etniske minoriteter med et jævnt lønudviklingsmønster har begrænset incitament til at fastholde beskæftigelse (jf. sektion III.1.a).
Tager man analysen af nettokompensationsgraden (se sektion III.1.b) med ind
i den samlede vurdering, viser det sig, at der har været en negativ udvikling i
økonomisk tilskyndelse til at tage arbejde på lavtlønsområdet.
Der er fortsat klare indikationer for en etnisk arbejdsdeling i forhold til brancher og jobfunktionsniveau. På baggrund af Rockwoolfondens analyser præsenteret under sektion III.1 forventes der at være et ikke uvæsentligt incitament for kontanthjælpsmodtagerne til at satse på sikring af deres dagpengeret frem for kontanthjælpen. Det er fortsat indvandrerkvinderne fra ikkevestlige lande, der har det mindste eller et direkte negativt udkomme ved at
tage arbejde, hvorfor denne gruppe er særlig udsat for fastholdelse (jf. sektion III.1.b).
I sektion III.1.c belyser den gensidige forsørgelsespligt (jf. Lov om aktiv socialpolitik) som en barrierer for incitamentet og en fastholdels esfaktor i forhold
til indsatsen for at sikre minimum én ægtefælle fra en husholdning med oprindelse i ikke-vestlige lande en lønindtægt på ordinære vilkår.
Med de seneste satsreguleringer og ydelsessænkninger i kontanthjælpen har
man lovgivningsmæssigt skabt et øget incitament til at søge arbejde. Vi har
dog ikke set den fulde effekt af reguleringerne.
I stedet forslås det i sektion III.1.c, at modellen for gensidig forsørgerpligt
måske med fordel kunne ses efter i sømmene. På baggrund af de seneste 20
års indvandring må vi også erkende, at der i dag i Danmark lever familier,
hvor den ene part ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet - og muligvis ikke
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ønsker det. Frem for at straffe familien som helhed er det denne rapports anbefaling, at se på udviklingen af en motiverende model, som sikrer hele familiens incitament til at vælge arbejde og hjem.
Som vi så i sektion III.2.a er det sådan, at alle former for offentlig aktivering
af indvandrere fra ikke-vestlige lande virker. Selvfølgelig, kunne man tilføje.
Førstegenerationen af en indvandrerpopulation vil have behov for at vide,
hvordan de basale ting i deres nye land fungerer; det behøver en 25-årig dansker (efterkommer eller ej) ikke.
Når analyser af motivationseffekten af offentlig aktivering de senere år har
vist, at der ingen effekt er af indsatsen, så sættes der en stor parentes om
indvandrere fra ikke-vestlige lande. Alle former for kompetenceafklaring, opkvalificering, virksomhedsrettet foranstaltning (ikke mindst privat jobtræning)
har signifikant betydning for deres indtræden i arbejdsstyrken.
Således er det ikke motivationseffekten – eller ’angsten for aktivering’, der
har effekt – men derimod programeffekten, altså selve indsatsen, der har betydning for opnåelse af succes. Der er stik imod tendenser, der ses af de beskedne effekter af offentlig aktivering, som kan aflæses i forhold til øvrige
danske dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, herunder efterkommere.
Det har ikke været indenfor rammen af første bind af ’Mangfoldigheden på
arbejde’ at indsamle og analysere på empirisk materiale, der kunne sige noget
signifikant om programeffekten af metoder til sikring af afklaring, opkvalificering, integration og fastholdelse af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.
Derimod er der med baggrund i rapportens aktørmodel udtaget eksempler til
beskrivelse af barriereforløb fra praksisniveauet , som …
!
!

Identificerer områder til videre empirisk afdækning, samt …
Adresserer nye udfordringer for den konkrete indsatsområder i metodeog redskabsudviklingen.

Sektion III.2 tjener til at synliggøre erkendte og mindre erkendte barrierer
med henblik på en videre empirisk afdækning og udvikling af indsats. Der er
blevet benyttet eksempler fra konkrete forløb på praksisniveauet for diskussionen af barrierer for afklaring, opkvalificering, udslusning og fastholdelse.
Aktørmodellen er brugt i relation at vise kompleksiteten af samarbejdet –
herunder også interessemodsætninger.
Rapporten har problematiseret, at der i situationer kan være muligheder i en
lovgivning, som ikke understøttes af forpligtelser for den offentlige aktør. I
kombination med en omlægning til en incitamentsstyret indsats, kan det udlø-
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se negativ konsekvens for prioriteringen i kommunen. Ud over at have følger
for mulighederne for at sikre flygtninge, indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse den rette afklaring og opkvalificering, skaber det en uensartet indsats på tværs i landet.
Udviklingen i den aktive beskæftigelsespolitik åbner samarbejdsmuligheder
for offentlige og private aktører til at kombinere aktivering og praksisnær
kompetencevurdering i private virksomheder.
Samtidig må man imødegå tendenser til, at der…
!

…for det første ikke er forretning i alle grupper. Der vil opstå flere rest-

!

grupper, som velfærdssamfundet må påtage sig ansvaret for.
…for det andet er en forventning i tiden til, at erhvervsdrivende er bedrevidende om, hvordan tingene fungerer ude i virkeligheden.

Det er ikke givet, at virksomhederne er klædt på til at mestre opgaven. Der er
en stor vilje til at deltage, men vi må ikke underkende den dagsorden og rutine, der får praksis til at handle om termin, moms og lønudgifter.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ har benyttet den karikerede hovedperson Ahmed Abdulsadig som case for at illustrere typiske barrierer i
gennem en introduktionsperiode.
Sektion III.2.b peger på, at der er uhensigtsmæssige konsekvenser forbundet
med, at opkvalificeringen ofte er forbundet med projekter og enkeltstående
forløb således at indsatsen ikke har kunnet planlægges i detaljen.
Stik modsat, så bliver det undertiden detaljen, tilfældigheder og ventetid,
som bliver styrende for et introduktionsforløb, der ikke bygger Ahmed op,
men langsomt bygger ham ned.
Vi har en model i Danmark, hvor vi vælger at subsidiere op til startlønnen
frem for at sænke indslusningslønnen. Der har medført en uhensigtsmæssig
konkurrence mellem de offentlige aktører om størrelsen af det offentlige tilskud til Ahmed på autoværkstedet.
Det er igen skruestikken om lønnen for en times arbejde i dagens Danmark.

Side 152

Bd. I: Medborger eller modborger?

Noter
i

Diskrimination vil altid eksistere, fordi en diskrimination henfører til, at vi som mennesker
sprogligt og erkendelsesmæssig fungerer i genkendelsen af forskelligheder. Vi vil altid bære for domme med os i mødet med ’andre’. Denne undersøgelse har til formål at bidrage til at vi, der
arbejder som professionelle i integrationsindustrien, kvalificerer vores metodevalg, når vi oplever
at vores handlinger utilsigtet medfører til negativ diskrimination, som ikke bidrager til at sikre
etniske minoriteter som danske medborgere.
ii

Betegnelsen ’at have problemer ud over ledighed’ er afgørende for den kommunale visitering
til aktivering og virksomhedrettede foranstaltninger i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2.3. Her i rapporten behandles denne lovgivning i sektion III.2.b.
iii

’Det pessimistiske marginaliserings scenario’ ligger umiddelbart udenfor rammen af rapporten.

iv

Mange integrationsprojekter har gennem de senere år haft de langvarige modtagere af dagpenge som målgruppe.
v

Tallene er svære at sammenligne, da opgørelsen over de etniske minoriteters kvalifikationer er
mangelfuld. Op mod 12% er uoplyst, hvor det for danskere i øvrigt er under 1%, der er uoplyst.
Det antages derfor, at forskellen er betydelig mere markant, idet det må formodes, at der i gruppen af uoplyste vil være en væsentlig andel, som reelt er uuddannede eller alene har grundskolen. Formodningen baseres på det ræsonnement, at en uddannet person er mere tilbøjelig til at
fremføre sine kvalifikationer, end den uuddannede person. Den tilsvarende statistik for personer
uden for arbejdsstyrken er behæftet med samme statistiske usikkerhed, hvilket fører rapporten
til at underkende analysens konklusion. Det kan ikke konkluderes på baggrund af tallene, at der
skulle være relativt flere etniske danskere uden for arbejdsstyrken uden uddannelse, end det
skulle gælde for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Op mod 24% af de registrerede personer fra ikke-vestlige lande er noteret som uoplyste i forhold til deres kvalifikationer.
Det må formodes, at en større del af disse reelt er uden uddannelse eller med meget begrænset
uddannelse. Det synes derfor umiddelbart misvisende at fremhæve andelen af personer med
grundskole (godt 39%) som lavere end det gælder for etniske dansker (45%). Tallene kunne reelt
dække over, at mere end 60% af de etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande uden for arbejdsstyrken alene har en grundskole som erhvervsgivende kvalifikation (jævnfør Arbejdsmarkedsrådet/AF Storkøbenhavn, 2004:25).
vi

Rockwoolfondens undersøgelse tager afsæt i førstegenerationsindvandrere fra ikke-vestlige
lande, fordi økonomiske analyser gentagne gange har dokumenteret, at det primært er denne
gruppe, der medfører en negativ økonomi for de statslige finanser.
vii

Smith m.fl. udregner nettokompensationsgraden på baggrund af populationen i den arbejdsduelige alder (18-59 år).
viii
ix

Alle beregninger er foretaget på baggrund af løn- og prisindeks for 2001.
Inkl. udgifter til børnepasning, men ekskl. transportudgifter.

x

Som det fremgår baseres beregningerne på repræsentative stikprøver, lønefterretninger og
adspurgte grupper, men ikke på en statistisk kortlægning af hele populationen.
xi

Sammenligningen er baseret på lønmodtagere. For selvstændige er situationen omvendt. Her
er det de selvstændige indvandrere og efterkommere fra Danmark, som har markant lavere indtægt.
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xii

Løntilskud ved ansættelse bevilges typisk i en, tre eller seks måneder afhængig af branche,
jobfunktion, kvalifikationskrav mv., men der gives i lovgivningen mulighed for forlængelser op til
12 måneder (jævnfør Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik). Vurdering og forvaltningen af lovgivningen ligger ude i arbejdsformidlingerne og kommunale administrationer, ofte direkte hos
jobkonsulenten.
xiii

Rapporten behandler ikke den lave introduktionsydelse (starthjælpen). Den er ganske enkelt
et uanstændigt og fejlplaceret instrument i dansk social- og arbejdsmarkedspolitisk historie. Det
vanskelig at se, at den tjener andet formål end det politiske at stoppe indvandringen fra ikkevestlige lande. Det er rapportens påstand, at en isoleret fattiggørelse af indvandringen efter 2002
vil medføre en yderligere marginalisering og stigning af aktivitet på et parallelt arbejdsmarked.
Det er givet, at den del af indvandringen eft er 2002, som har medbragte kvalifikationer, angiv eligt vil reagere på den lave ydelse efter et mønster, som kendes fra den gruppe indvandrere, som
er ’selvforsørgende’ og ’familiesammenførte’ efter INL § 23c. De får kr. 0,- fra det offentlige og
har et klart incitament til at tage hvad som helst. De er villige til at være billige…
xiv

I sektion III.2 om ’Aktivering på Dansk’ vender vi tilbage til diskussionen om negativ sanktionering.
xv

LAS § 26, stk. 5: ”Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden
ægtefælle ikke udnytter sine arbejdsmuligheder efter § 13, stk. 7 og 8, beregnes hjælpen til den
berettigede ægtefælle efter reglerne i § 25 med et tillæg på 2.542 kr. [gældende i år 2004:
2.616,- (red.)]. Hjælpen beregnes efter stk. 1 fra den 1. i måneden efter, at den hidtil hjemmearbejdende har meddelt kommunen, eller kommunen anser det for dokumenteret, at den pågældende ønsker eller forsøger at udnytte sine arbejdsmuligheder efter § 13, stk. 1-3.”
(http://147.29.40.90/_MAINRF_B397123537/1257)
xvi

Der ses i denne sammenhæng bort fra, at debatten i 2002-2003 midlertidigt har omhandlet
stigende arbejdsløshed som følge af recession i økonomien.
xvii

Senest har Noemi Katznelson i september 2004 forsvaret sin Ph.D. om den offentlige aktiv erings effekt for de unge langtidsledige. Også Katznelson viser, at aktiveringen passiverer de unge
over længere forløb – men endnu mere centralt er det at pege på, at de unge godt véd det, ligesom vejledere og sagsbehandlere også ved det, men ingen synes at gøre noget ved det. Dagligdagens uoverskuelighed af ligegyldige valgmuligheder, manglende formuleringer af målsætninger og
en masse ’hvad synes du selv’-navlepilleri bliver en altoverskyggende barriere for de unge. De ved
ikke, hvordan man gør, men er allerede indkodet med alle forventningerne til livet. Der mangler
konkrete muligheder, incitamenter og vilje til at tage et ansvar.
xviii

Jobtræning dækker i denne forbindelse både ’virksomhedspraktik’ og ’ansættelse med løntilskud’, jævnfør Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB).
xix

Forfatterne benytter en ældre version for landefordelingen.

xx

Sporinddelingen efter niveau 1 (alfabetisering), 2 (begrænset grundskole) og 3 (udvidet/ gymnasial skolebaggrund) er siden afløst af en modulopbygget model for danskuddannelse, som dog
følger den samme niveau-differentiering.
xxi

I enkelte kommuner begyndte man at forsøge med at lægge danskundervisningen ud på vir ksomhederne, hvilket førte til sager om brud offentlige samarbejdsaftaler mellem de kommunale
sprogcentre, som udbydere af sprogundervisningen og kommunen som kunde (f.eks. i GræstedGilleleje Kommune).
xxii

I foråret 2002 kom en ministeriel teknikergruppe med konkrete anbefalinger til, hvorledes
den virksomhedsrettede indsats skulle bygges op omkring en trappemodel. Parallelt hertil var der
nedsat en kommission under Undervisningsministeriet (Inger Thygesen-udvalget), som senere skulle levere en revision af uddannelsen i dansk som fremmedsprog. Konklusionspapiret fra tekniker-
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drøftelserne åbnede for tilrettelæggelsen af intensive introduktionsforløb, som bl.a. skulle sikre
den nyankomne med færre kompetencer en ’aktiv start’ og derefter en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet. Har personen medbragte kvalifikationer, skal de vurderes af CVUU (Center for
Vurdering af Udenlandske Uddannelser), hvorefter der skal etableres virksomhedspraktik til afklaring af faglige, sociale og personlige kompetencer. Trappemodellen synliggør den trinvise proces
gennem afklaring, virksomhedspraktik og udslusning med løntilskud.
xxiii

Det er for tidligt at gisne om anvendeligheden og effekten af det nye visitationsværktøj og
jobbarometer, som redskab i sagsbehandlingen (http://www.ams.dk/visitationsprojekt/). Værktøjet er baseret på et stort ansvar for ’egen formulering af diagnose’. Det indeholder bl.a. 1) en
forsørgelseshistorik, der giver et overblik over den lediges tidligere perioder på offentlig forsørgelse, 2) et job-barometer, der viser sandsynligheden for, at den ledige er i job inden for et halvt
år. 3) en forberedelsespjece, der kan sendes eller udleveres til den ledige inden den indledende
visitationssamtale, 4) en dialogguide, der er en form for "huskeliste" over, hvilke områder der kan
have indflydelse på den lediges beskæftigelsespotentiale, samt 5) et digitalt registreringsværktøj,
som letter administration og videndeling.
xxiv

Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 om ’Vejledning og opkvalificering’ ( http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20030041930-REGL):
§ 32.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 -5, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering,
der kan bestå af følgende: 1) Korte vejlednings- og afklaringsforløb, 2) særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning, eller 3) ordinære uddannelsesforløb.

§ 34.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan der alene gives tilbud om vejledning og
opkvalificering i op til i alt 6 uger, 1) inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år eller er fyldt 60 år, og 2) inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er mellem 30 og 60 år.

§ 35.

For personer, der er fyldt 30 år, og som er omfattet af § 2, nr. 2, kan der alene gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for den første sammenhængende periode på 12 måneder med kontanthjælp eller starthjælp.

§ 36.

Tilbud om vejledning og opkvalificering, som består af korte vejlednings- og afklaringsforløb, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, medregnes ikke i de 6 uger efter §§ 34 og 35, hvis tilbuddet har
en varighed på op til 2 uger.
Stk. 2. Ved tilbud om vejledning og opkvalificering, som alene består af danskundervisning, jf.
§ 32, stk. 1, nr. 2, gælder varighedsbegrænsningen i §§ 34 og 35 ikke.
Stk. 3. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan have en varighed på over 6 uger, når danskundervisning indgår som en betydelig del. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26
uger.
Stk. 4. Inden for en økonomisk ramme kan tilbud om vejledning og opkvalificering uanset §§ 34 og
35 gives med en varighed på op til 1 år, hvis 1) personen ikke umiddelbart kan formidles
arbejde inden for sit faglige område, og 2) tilbuddet kvalificerer til beskæftigelse inden
for et område, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft.
xxv

Det imødeses med forventning, at de fem regionale kompetencecentre har til formål at sikre
aktørernes indgang til at finde den rette kompetnceafklaring hos den rette udbyder.
xxvi

Der er relativt få projekter, hvor ’aktiv start’ og ’dansk på arbejde’ har været udmøntet i
konkrete forløb med succes. Der er sparsomme erfaringer fra små og mellemstore virksomheder
med formaliserede forløb. I større virksomheder har der derimod med succes været benyttet modulopbyggede forløb til sikring af indlæring af det latinske alfabet, så man undgår cirkus -dansk og
funktionel analfabetisme.
xxvii

Ahmed for sin part bider skuffels en over alligevel ikke at være blevet tilbudt en ansættelse
i sig. Der må og skal læres mere dansk – evt. i kombination med en kommunal aktivering eller en
ny praktik i en anden virksomhed.
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xxviii

Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 om Ansættelse med løntilskud;
merbeskæftigelse mv. http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20030041930-REGL ):
§ 60.

Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet
mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.

§ 61.

Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 -3, skal medføre en
nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse
forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.

Stk. 2. Betingelsen om merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab.
Uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse afgøres efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af
kollektiv overenskomst, afgør det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 7 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, administrativt endeligt, om
betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.
§ 62.

Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter dette kapitel
samt personer i virksomhedspraktik.

xxix

Pga. en række sager, hvor fagforbund har afsløret kritisable ansættelsesforhold i offentlige
institutioner er der i gældende lovgivning indført begrænsninger på at ansættelse med løntilskud
i offentlige virksomheder. I visse s ituationer har medarbejdere været ansat i årevis på offentlig
jobtræning i funktioner, som de burde have fået ordinær løn for. Som også statistikken beviser,
så vil den typiske jobkonsulent i en kommune opleve, at det sjældent er i staten, amterne og
kommunerne, at virksomhedsrettede foranstaltninger udløser ordinær beskæftigelse for indvandrere. Derimod fungerer offentlige arbejdspladser ofte godt ved praksisnær kompetenceafklaring.
Under forudsætning af, at loven forvaltes efter hensigten, så følger det, at der med stramningerne kommer en større ’jobrotation’ på de offentlige arbejdspladser. Begrænsningen i løntilskuddet
til ansættelse i offentlig virksomhed kan vise sig at få gavnlig effekt for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Det vil give nye og vigtige åbninger til indslusning af etniske minoriteter
med henblik på praksisnær kompetenceafklaring og opkvalificering (jf. LAB §55).
xxx

Udsagnet bekræftes i et fokusgruppeinterview med 10 jobkonsulenter, august 2004.

xxxi

Videre har der i forbindelse med kampagnen i medierne været fokus på en række enkeltsager, hvor ordinære jobs er blevet konverteret til løntilskudsstillinger. Bl.a. var der et eksempel
fra Vestsjælland, hvor en ledig lastvognschauffør blev ansat i et transportfirma på ordinære vilkår; for dagen efter at blive tilbudt samme stilling på løntilskud efter, at virksomheden havde
konverteret jobbet. Se også den seneste tids debat rejst af Træ, Industri og Byg samt SiD vedrørende ’skjulte’ jobs med løntilskud (http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=332306).
xxxii

I perioden 1995–2003 steg andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i
plejesektoren fra 2,3% til 5,3% (jævnfør Sektion II.4.c).
xxxiii

TDC, Danske Fragtmænd på Fyn, Connex, ISS, Netto, TaxaMotor, COOP, TRYG m.fl. er eksempler på virksomheder, der enten har afsluttet eller er i gang med forløb, som mere eller mindre følger modellen for Stokholm Matchning.
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IV.

Mangfoldigheden på arbejde

Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ spiller undertitlen ’medborger
eller modborger?’ op mod muren af mere eller mindre erkendte barrierer for
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Hele undersøgelsen har været motiveret af det paradoks, at vi …
!

På den ene side med forskydningen i befolkningssammensætningen, EU’s

!

udvidelse og globalisering står overfor den måske væsentligste udfordring
i velfærdssamfundets historie, men…
På den anden side er medborgere af anden etnisk herkomst end dansk,
fortsat udenfor arbejdsstyrken og vedbliver at være en økonomisk byrde.

Undersøgelsen ’Mangfoldighed på arbejde’ har konstateret, at andelen af etniske minoriteter, som er uden for den aktive arbejdsstyrke i øjeblikket, udgør den største arbejdskraftreserve, der kan mobiliseres på kort sigti . I denne
rapport fremstilles integrationen af etniske minoriteter derfor også som et
central del af problemets løsning. Hvor svært kan det være?
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejdsmarkedet’ har gennem sektion III
belyst Ahmeds mulighedsbetingelser for at indtræde i arbejdsstyrken.
I al sin enkelthed ville det være lettere, hvis incitamentet også var til stede.
Det er det langt fra altid, hvilket sektion III redegjorde for. En afdækning af
incitamentsstukturer og den gensidige forsørgelsespligt har vist, at der er et
begrænset incitament til at fastholde lønnet arbejde på lavtlønsområdet. Dertil er der identificeret utilsigtede effekter og uhensigtsmæssig praksis i forvaltningen, samt barrierekomplekser, der opstår i (sam-)arbejdet mellem aktører i integrationsindustrien, forvaltningen og virksomhederne.
’Hvor svært kan det være?’ – når virkeligheden bliver kompliceret.
Sektion IV samler undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ i bud på helt
enkle og banale løsninger, som vi dog kan imødese vil vise sig vanskelige at
mestre i virkeligheden. Det viser sig måske, at enkle valg er vanskelige at
træffe og udleve. Derfor samler sektion IV også svar på løsninger i kraft af
anbefalinger til at tage udfordringer op; dertil er der ingen ’lette løsninger’.
Formål i sektion IV samler sig om rapportens aktørmodel. Udfordringer og anbefalinger reflekterer i nedenstående tre afsnit rapportens pointer vedrørende mulighedsbetingelser for kunden, organisationen og produktet:
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!

Sektion IV.1. om mangfoldighedsledelse behandler ’kundens præmis’
sat i forhold til offentlige aktørers fokus på rummeligt arbejdsmarked
med henblik på at synliggøre åbenlyse sammenfald i interesser.

!

Sektion IV.2. om den tolerante udelukkelse diskuterer udfordringer for
’organisationens selverkendelse’ og ikke-tilsigtede effekter af handling

!

forbundet til medborger.
Sektion IV.3. om medborger og modborger! stiller fordringer for en afetnificering af kulturbegrebet med henblik på at styrke udvikling af metoder, der sikrer mægtiggørelse og myndiggørelse og inklusionen i et
mangfoldigt medborgerbegreb.

’Mangfoldighedsledelse’ belyses i sektion IV, fordi integrationsindustriens
’kunder’ i stigende omfang er interesseret i at samarbejde med en offentlig
eller privat aktør om rekruttering af nye medarbejdere. Set i forhold til de
udfordringer som erhvervslivet står overfor i nær fremtid præsenteres de
grundlæggende principper for, hvordan mangfoldighedsledelse kan fungere i
en organisation, der ønsker at tilpasse sig de globale mulighedsbetingels er.
’Mangfoldighedsledelse’ bliver diskuteret i relation til den politiske vision og
udmøntning af ’det rummelige arbejdsmarked’ med henblik på at kvalificere
jobkonsulenternes tilgang til samarbejdet med virksomhederne. I sig selv
handler ’Mangfoldighedsledelse’ ikke om, hvordan jobkonsulenten kommer til
at sælge ’ugens udsatte gruppe’, uanset om det er Ahmed eller Jens. Dertil er
’mangfoldighedsledelse’ ikke etnisk socialpolitik.
Under afsnittet ’Den tolerante udelukkelse’ diskuteres problemstillinger fra
sektion III vedrørende utilsigtede effekter og uhensigtsmæssig praksis under
udmøntningen af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.
Det er en ufravigelig præmis for den enkelte sagsbehandler og jobkonsulent,
at man ikke vil kunne undgå at reproducere sine fordomme og diskriminere
gennem sit arbejde. F.eks. bygger sprogets på genkendelse af forskelligheder
og dialogen forudsætter, at dialogparterne kan mestre samtalens form.
Begreberne ’fordom’ og ’diskrimination’ bruges abstrakt for at sætte den erklærede og tilstræbte tolerance i mødet med hovedpersonen på spidsen.
Vores intension om at gøre godt, kan af sig selv i tavshed virke udelukkende.
Anerkender man den tankerække, der ligger bag, så står man tilbage med det
erkendelsesmæssige paradoks, at ’jeg ved, at det jeg gør kan være forkert,
og dog bliver jeg ved med at gøre det’ (Zizek, 1989, 1994).
I direkte forlængelse følger afsnittet ’Medborger og modborger’, som samler
undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ omkring inklusionen af Ahmed
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som medborger i Danmark. Afdækning af barrierer og forudsætninger ved arbejdsmarkedsintegration fører til diskussion af forskelle i medborgerskab.
Der anbefales en metodemodel for, hvordan aktører i integrationsindustrien
bliver opmærksomme på den lærings- og erkendelsesproces, hvorunder hovedpersonen mægtiggøres og myndiggøres
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ ekspliciterer det normative mål
at fastholde et ’af-etnificieret’ medborgerskabsbegreb med henblik på et
mangfoldigt medborgerskab, hvor (bevidst) selvbestaltet modborgerskab ikke
genkendes som ’kulturel identitet’ med den fortsatte eksklusion til følge.
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IV.1 Mangfoldighedsledelse
Mangfoldighedsledelse er som andre organisations- og ledelsesværktøjer ikke
baseret på teoretiske skoledannelse, men udgået fra praksisniveauet i reaktion på foranderlige forhold i verden og nye konkurrencesituationer, som virksomheder globalt har været i.
I relation til medborgerskabsteoriens forestilling om ligheden i fællesskabet
som grundlag for de sociale rettigheder, så bidrager mangfoldighedsledelse
operationelt til ’yde efter evne’ princippet. Der tilføjes imidlertid den væsentlige detalje, at rammen – eller mulighedsbetingelserne - for at kunne
’yde’ tilpasses ’evnen’ for optimering af omsætningen.

… Værktøj:
Rapporten præsenterer i bind II et anvendelsesorienteret ’crash course’
i mangfoldighedsledelse for begyndere. Det er punktplan for, hvordan
en virksomhed kan komme i gang med at tænke mangfoldighed
Det fulde mangfoldighedsværktøj, som Foreningen Nydansker har lavet i
samarbejde med MHT Consult, er tilgængeligt for landets kommuner via
KL, Kommunernes Landsforening (http://www.kl.dk/265580/)

Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ skal bidrage til videndeling og
udvikling af metoder og værktøjer til integrationsindustrien. Dertil støtter
rapporten eksplicit udbredelsen af viden om ’mangfoldighedsledelse’ som ledelses- og rekrutteringsstrategi i virksomhederne fremover.
Internationalt benyttes termen ’diversity management’.
Mangfoldighed forstås overordnet som forskellighed. Det skal forstås i sin radikale og universelle forstand. Der er hverken for selve begrebet eller den tilhørende ledelsesretning defineret en afgrænsning. Det er med andre ord op
til den enkelte virksomhedsleder eller medarbejdergruppe at afgrænse, hvilke
forskelle, der skal indgå i deres orkestrering. Det er givet, at der vil ske konkret afgrænsning under udmøntningen.
Mangfoldighedsledelse er helhedsorienteret i forhold til driften af virksomheden. Det er ikke hensynet til forskelligheden, men udnyttelsen af forskelligheden som et aktiv, som skal sikre de rette forudsætninger til jobbet.
Mangfoldighedsledelse er et spørgsmål om at kunne mestre forskelligheden.
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Nedenstående model over mangfoldighedens 14 dimensioner kan give et overblik over mulige prioriteringsfelter. Afgrænsningen af mangfoldighed kan referere til anerkendte indsatsområder fra arbejdsmarkedspolitikken. Det er i al
væsentlighed ufravigeligt, at det virksomheden, der selv afklarer, hvilken
’mangfoldighedsstrategi, der anlægges i organisationen.

Mangfoldighedens 14 dimensioner

Mangfoldighedsledelse kan ses som det modsatte af ønsket, at behandle alle
ens. I stedet prioriteres det at skabe plads til individuel forskellighed, med
den målsætning, at alle skal have uens mulighed. Mangfoldighedsledelse udmøntes i den enkeltes ret til at blive behandlet forskelligt, for herigennem af
have lige mulighed for at omsætte sine kompetencer i dagligdagen.

IV.1.a Dødens gab
Den historiske situation, som Danmark står overfor er ikke uden fortilfælde i
verdenshistorien. Mod slutningen af 1980’erne stod USA overfor lignende omstændigheder, hvor der ikke længere stod en arbejdskraftreserve klar på sidelinien, som lignede dem, der allerede var i arbejde. De demografiske fremskrivninger i affødte et ufravigeligt vilkår for amerikansk erhvervsliv: Hvis man
ønskede at drive forretning lå udfordringen i at kunne håndtere en mangfoldig
arbejdsstyrke. Det nyttede ikke at blive ved med at bejle til en homogen arbejdsstyrke. Rip, Rap og Rup var ikke længere en mulighed ii .
I den danske kontekst vil den demografiske udvikling – uanset de statistiske
usikkerheder, som prognoserne er behæftet med – møde globaliseringen og EU
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udvidelsen med en kraft, der får forskere, økonomer og erhvervsfolk til at tale
om, at ’VelfærdsDanmark’ står foran sit møde med ’Dødens gab’.
Vi kan vælge at beskatte eller slanke velfærden så ’pengene passer’. Derfor
ryger efterlønnen, hofteoperationerne, børnechecken, SU’en måske snart.
Men hvis vi ikke kan konkurrere på viden, teknologi og service til lave omkostninger, så tørrer kilden ud.
Vi kan ikke slanke virksomheden Danmark til større omsætning.
Økonomiens opbremsning i 2002 og 2003 har vist os, hvor skrøbelig Danmark er
blevet overfor de internationale bevægelser af varer og arbejdskraft. Man var
måske blevet lidt forblændet af de 6-7 år som gik forud. Der var damp på kedlerne, hvilket trak indvandrere og efterkommere ind i arbejdsstyrken.
Arbejdsløsheden steg i 2002 og 2003.

…derfor flytter svinetarmene til Kina:
Danish Crown slagter svin i Danmark. Som en del af pølse-tilblivelsesprocessen renses svinenes tarme først for efterfølgende at blive brugt
til pølser. Danish Crown har valgt at samle svinetarmene, og sende disse
til Kina hvor de renses. Efterfølgende sendes tarmene retur til Danmark
for at blive til pølser.
Vi må lære af situationen, at det er ikke længere er en mulighed, at landet
kan lukke sig om sig selv for at komme til hægterne. Der er kun en vej – og
det er ud over stepperne for at sikre konkurrenceevnen. Derfor strømmer arbejdspladser også i en lind strøm ud af landet i øjeblikket. Det er isoleret set
en trussel for det danske arbejdsmarked; måske særligt i traditionelle håndværks- og produktive fagområder, hvor man har opnået et relativt højt lønniveau gennem tiden.
Men for at sikre arbejdspladser i Danmark i fremtiden, må virksomhederne
flytte ud for at sikre deres omsætning. Sådan er det.
Vi har haft bølger en udflytninger før. Tekstilproduktionen er et godt dansk
eksempel på, at industrien i forskellige ryk gennem generationer er flyttet
stadig længere væk fra kunden; først ud af byerne, så mod syd fra Herning,
så mod øst fra Balkan, videre mod øst fra Indien, Thailand, Malaysia mfl. for
at ende i Kina. I dag sælger dansk designet tøj på det internationale marked.
Det store mantra gennem ti år har været, at Danmark i fremtiden skal være
et videns- og teknologisamfund, hvor den en del af befolkningen, som bærer
forsørgerlæsset for resten, ikke har tid til at gøre rent og passe deres børn.
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Der er behov for service og omsorg. Forskydning i befolkningssammensætning
vil videre medføre et massivt behov for pleje og sundhed. Der vil være en
række sektorer i vækst, som skal supporte et arbejdsmarked, der satser på
viden og teknologi. Der vil være fag, som forbliver, enten fordi det trods alt
kan være lettere at få tingene klaret lokalt – eller fordi der vil være en niche i
efterspørgselen.

Skibsværfter i Danmark, 2004 …?
I Skagen er der to skibsværfter – et gammelt og et nyt. De ligger på hver sin
side af havnebassinet. Det ene har 85 år på bagen, det andet 15 år. I 2003
havde det gamle værft 200 mand, det nye 100 mand.
Det gamle har altid bygget kuttere og trawlere til fiskere på Nordsøen og i
Nordatlanten. Det nye bygger lystyachter til rigmænd og flådefartøjer efter
højteknologiske principper. Begge er afhængige af efterspørgslen på det globale marked.
Begge de skibe, men det gamle værft servicerer også mange skibe; det nye
værft udvikler stort set kun nye skibe.
At der i Danmark i 2004 er to skibsværfter med fulde ordrebøger er i sig selv
et paradoks – i et regionalt udkantsområde med høj arbejdsløshed.
Skagen ligger som en ’Seven-Eleven’ på hjørnet af Nordatlanten.
Det gamle værft bruges som nichehavn for den nordatlantiske region.
Om det gamle værft vil bestå er bl.a. afhængig af, om kundens efterspørgsel
efter frisk fisk på nettet stiger og man kan arbejdskraft til den rigtige pris.
Det kan være svært at få dansk arbejdskraft. Så man henter også polske malere og fylder barakkerne op med dem. Det gamle værft ligner et rigtigt værft;
store arealer med materialelagre, jernskrot, larm og kraner.
For det nye værft er nichemarkedet lystbådehavnen i Nice.
Om det nye værft består afhænger af, om man kan brande højteknologisk
skibsbygning fra Danmark internationalt. Det kan man. Arbejdskraften bliver
efteruddannet og specialiseret; kontanthjælpsmodtagere er taget ind, de
gamle svende bliver projektledere og delkomponenter og ypperligt håndværk
præfabrikeres andre steder i Europa for at blive monteret i Skagen. Værftet
kunne minde om en tømmerhandel; velassorteret med dæmpet muzak og ingen unødvendige lagre.
Helt firkantet set taler man om, at de arbejdspladser, som bliver tilbage i
Danmark, vil være enten videns- eller servicearbejdspladser. Muligvis.
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Men verden er ikke kun sort eller hvid; den er også fuld af farver og nuancer.
I Skagen drives der højteknologiske og vidensbaseret produktion på noget så
tungt og traditionelt som skibsbyggeri; endda på to forskellige måder – en ny
og en gammel. I denne rapport hævdes det, at det kan lade sig gøre at være
både global og lokal; innovativ og specialiseret på samme tid i Danmark.
Eksemplet med to værfter i Skagen bekræfter, at globaliseringen er global –
også i Danmark. ’Skagen’ forstået i en dansk kontekst er en perifer udørk. Et
hyggeligt sommerferiemål, nuvel – men næppe et center for højteknologi. Det
kræver ikke bare en lokalpatriotisk jysk vilje, men i høj grad innovation og
evne til at udnytte de mulighedsbetingelser, som globaliseringen byder.
Men det kan lade sig gøre.
De accelererende forskydninger i den globale arbejdsdeling udfordrer det danske arbejdsmarked. Udgifterne ved at flytte opgave rundt i verden falder således, at balancen mellem udgift for at flytte opgaven overfor besparelse på
lønudgiften hele tiden forskubber sig. Som det ser ud lige nu, flytter en virksomhed hver 6. dag hele eller dele af sin produktion til andre, billigere verdensdele. I princippet er der ingen, som har interesse i udflytningen, hvis det
kan svare sig at holde arbejdspladserne i landet.
Sammenfattende kan man sige, at virksomhedens konkurrenceevne afhænger
af at kunne rekruttere de relevante kompetencer til relevant løn.
Mangfoldighedsledelse sætter virksomheden i stand til at kunne trække på, og
tiltrække, et bredere felt af ansøgere, hvilket skaber optimale vilkår for at
holde løn og kompetence i balance. Vi enten har – eller kan tiltrække den viden og teknologi, der skal til for at drive fremtidens Danmark, men vi kan få
svært ved at fastholde virksomheden og de arbejdspladser der skal til, hvis
ikke, vi også ser på prisen for en times arbejde.

IV.1.b Mangfoldighed og rummelighed
Virksomhederne må nu og i fremtiden skele til de internationale erfaringer
med anvendelsen af mangfoldighedsledelse som et personaleværktøj.
I denne rapport hævdes det, at der kan være sammenfald i interesser og vid
udstrækning skabes overensstemmelse mellem aktiv beskæftigelsesindsats og
mangfoldighedsledelse. På kort sigt kan effekten ved samarbejder give afkast
for begge parter. Der er dog tilsyneladende ligheder til trods, ganske stor forskel på motivation og målsætninger af begreber og ledelsesformer.
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Modsat aktiv arbejdsmarkedsmarkedspolitik, så er mangfoldighedsledelse motiveret udfra forretning og behov for en konkurrencedygtig profil, et godt forhold til sin omverden og en tilstrækkelig indtjening til virksomheden.
Det er af største væsentlighed, at begreberne holdes skarpt adskilt.
At dette kan være vanskeligt vidner debatten i medier, politiske dagsordner
og forskningen på området om (Vestergård, 2004 og Møller-Hansen, 2004).
Sektion II belyste den vision for ’det rummelige arbejdsmarked’, som handler
om at have råd til at give plads til forskelligheden. Der er på dette punkt lighedstræk mellem ’rummelighed’ og ’mangfoldighed’. Modsat samler der sig
forskelle i menneskesyn og incitamentet til at integrere mangfoldighed på arbejdspladsen.
Tales der udfra strategier til styrkelse af rummelighed på arbejdsmarkedet, så
antages det, at de grupper, som står udenfor arbejdsstyrken - herunder de
etniske minoriteter, udgør en marginaliseret og svag gruppe.
Barrierer for de svages gruppers indtræden i arbejdsstyrken er et offentligt
anliggende. Det har i sektion III været belyst, hvilke barrierer der kan være
forvaltningsmæssigt for at etablere job på særlige vilkår og fastholde de nye
medarbejderne i særlige foranstaltninger. Fastholdelse af marginaliserede
grupper handler om de langsigtede politikker på områder, der omfatter alle
medborgere via familiepolitikker, seniorpolitikker mv. Positiv særbehandling
og sociale klausuler kan være lovindgreb, som skal sikre ’rummeligheden’.
Den politiske vision for det rummelige arbejdsmarked udmøntes konkret gennem en subsidiering af erhvervslivet for at kunne rumme svage grupper.
Rummeligt arbejdsmarkedsindsatser definerer udsatte grupper hver for sig.
Lovgivningen adskiller forvaltningen af indsatsen overfor de enkelte grupper.
Den integrations-, beskæftigelses- eller socialpolitiske prioritering af enkelte
(mål-)grupper skifter løbende; stærkt motiveret af mediedebat eller smalle
politiske interesser. Det kan udefra ligne de marginaliserede gruppers kamp
om avisernes forsider – ’ugens udsatte gruppe’.
At erhvervslivet inddrages i det sociale medansvar står i princippet i kontrast
til god virksomhedsledelse i den klassiske forstand. Mange ledere vil anerkende, at moderne ledelse inddrager socialt ansvar som en nødvendig omverdensdeltagelse, uden det dog indgår systematisk i tænkningen.
Mangfoldighedsledelse bliver i modsætning til rummelig arbejdsmarkeds
tænkning indenfor den klassiske økonomi. Det er målsætningen at skærpe
virksomhedens konkurrenceevne og langsigtede potentiale. Mangfoldighedsle-
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delse handler om at se uudnyttede potentialer – og ikke lade barriererne overskygge mulighederne. Det er den langsigtede investering i tolerance og forskellighed, der åbner for positive resultater på virksomhedens bundlinie.
Mangfoldighedsledelse er en økonomisk helhedstanke, hvor virksomhedens
tolerance og fleksibilitet bearbejdes for at styrke de mulighedsbetingelser,
som nye medarbejdere har til gavn for virksomheden.
Det handler derfor om løbende at ændre og implementere organisation og de
tilknyttede processer indefra. Det kan ikke kun eller alene dreje sig om at
igangsætte projekter og foranstaltninger ’udenpå’ basisorganisationen.
Starten på mangfoldighedsledelse kan have sit udspring i forbindelse med ny
rekruttering i organisationen, for så at gå videre til hele HR området, videre
til erkendelsen af behov for mangfoldighed i afsætning, regnskab og logistik.
Mangfoldighed bliver et redskab i hele organisationen.
Manglende tilstedeværelse af mangfoldighedsledelse i organisationen kan ikke
siges at være en direkte barriere for ligebehandling, eller et symptom på indirekte diskrimination. Men det vil det i en del tilfælde være det i større eller
mindre grad.
Der er forskel på rummelighedstænkning og mangfoldighedsledelse omkring
den eksterne kommunikation. Mangfoldighedsledelse kommunikerer eksplicit
og er fokuseret på at bevidstgøre omkring indsatsen overfor virksomhedens
medarbejdere, kunder og øvrige interessenter.
Som eksempel på, hvordan verden forstås grundlæggende forskelligt udfra
begreberne, fremhæves det, at ’etnisk ligestilling’ enten kan finde sted på
baggrund af positiv særbehandling implementeret gennem lovgivning eller via
incitament baseret mangfoldighedsledelse. Tiltag til at sikre ligestilling indenfor mangfoldighedsledelse er markedsdrevne, mens andre traditionelle ligestillingstiltag er fremskyndet af politiske og sociale hensyn. Det handler ikke
kun om at afspejle befolkningssammensætningen, men hvordan man kvalitativt arbejder med mangfoldigheden. Og hvordan mangfoldigheden gør sig
gældende i organisationen - ikke kun i særlige internationale afdelinger eller i
produktionen.
Man hører ofte følgende, når talen falder på diskrimination: ’Vi er ligeglade
om folk er grønne, røde, gule, hvide eller sorte, vi behandler alle ens’.
Det kaldes det ’farveblinde udsagn’. Der er en manglende anerkendelse af
’den anden’, så der tages ikke højde for medarbejderens forskellighed.
Det forventes derimod, at pågældende kan gøre eller blive ligesom ’os’.
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Det er ikke tilsigtet, men det kan føre til ulighed.
Ikke alle har lige muligheder eller samme behov. Ens behandling anerkender
ikke forskellighed og dermed de potentialer og kompetencer, der ligger hos
den enkelte. Hvis det var majoriteten, der bestemte, ville minoriteten i mange tilfælde ikke være til gode set. I Danmark har vi valgt at se det som et misforhold og prioriteret at ændre på forholdene. På arbejdsmarkedet har vi
bl.a. set på det i relation til den kønspolitiske ligestilling.
Vi lever samtidig i et samfund, hvor vi pr. automatik tager øjemål af andre
kulturer. Det gør, at vi ikke er farveblinde i udgangspunktet; vores optik er
altid/ allerede farvet af fordom (negativ eller positiv – se afsnit nedenfor).
Hvis virksomheden ønsker at udnytte medarbejdernes kompetencer, må den
finde ud af at behandle alle forskelligt, så der er lige muligheder for den enkelte til at omsætte sine kompetencer.
Mangfoldighedsledelse er ikke etniske kvoter eller socialpolitik, men det udgør i mange til dele af de samlede overvejelser.

Udfordringer og anbefalinger
Mangfoldighedsledelse refererer indirekte til aktiv arbejdsmarkedspolitik og
visionen om ’det rummelige arbejdsmarked’, men der er stor forskel.
Ligeså vil den rummelige arbejdsmarkedspolitik og mangfoldighedsledelsen
være rettet mod forskellige målgrupper.
Mangfoldighedsledelse bidrager til inklusion af velfungerende kompetence
bærere, men er ikke nødvendigvis virkningsfuld overfor etniske minoriteter,
der ikke har modtaget relevant kvalificering af kompetencer. På den anden
side er mangfoldighedsledelse en sikkerhed for, at det kan betale sig at opkvalificere sig.
Rummeligt arbejdsmarked retter sig i højere grad mod personer, der ikke alene kan inkluderes på arbejdsmarkedet via deres kompetencer, men er betinget af indslusningstiltag, særlige arbejdsbetingelser eller tilsvarende e kombinationstiltag.
’Mangfoldighedsledelse’ er i sig selv en ledelsesstrategi, som modtræk til globalisering, EU udvidelse og aldring i samfundet er på længere sigt at have omstillet organisationen til mangfoldighed. På kort sigt kan det betyde, at der vil
være stigende behov for at mobilisere arbejdskraftreserven, på lidt længere
sigt også at øge nettoindvandringen.
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Personalepolitisk er mangfoldighedsledelse stadig i sin vorden i Danmark.
Mangfoldighedsledelse er ikke etnisk personalepolitik. Det handler om at
sammentænke alle dele i organisationens strategier. Det handler om markedsstrategi, udviklingsstrategi, indkøbsstrategi, kommunikationsstrategi og personalestrategi udfra mangfoldighedstanken. Det giver fokus på uudnyttede
markedsandele, kundegrupper, aktionærer, medarbejdere osv. Udgrænsede
grupper – herunder etniske minoriteter – er ikke kun medarbejdere, men også
potentielle forbrugere og kundegrupper, der kan åbne op for nye markeder.
De grundlæggende forskelle på ’rummelighed’ og ’mangfoldighed’:
Rummelige arbejdsmarkedsindsatser handler om at forankre personer fra udsatte grupper på arbejdsmarkedet ved at bede virksomhederne om at yde en
ekstraordinær social investering. Den aktive arbejdsmarkedspolitik har ikke til
mål at ændre tolerance, samarbejdsevne eller innovative potentiale, men
derimod at nedbringe antallet af ledige på social ydelse.
Endemål: Ansættelse af ledige fra udsatte grupper.
Opgaven løser AF-konsulenter og kommunale jobkonsulenter ved etablering af
beskæftigelsesrettede foranstaltninger i virksomheder. Konsulenten har et
sæt af redskaber, som han eller hun kun har ringe indflydelse på omfanget af.
Der er et begrænset sæt af muligheder for anvendelsen.
Mangfoldighedsledelse handler om - på sigt - at skabe en grundlæggende forandringer af virksomhedens organisation og daglige processer og samarbejdsrelationer. Målet er tilpasning til individuelle kompetencer, så alle typer af
medarbejder kan bidrage med deres kompetencer. Forskelligheden vil på sigt
bidrage til øget innovation, fleksibilitet og forbedret konkurrencesituation.
Endemål: At styrke og forandre organisationen.
Denne opgave har meget få jobkonsulenter kompetencer til at bidrage til. De
har som udenforstående ingen tilgang til virksomhedens strategier, og ofte
ikke tilstrækkelig indsigt i personaleledelse, HR planlægning og strategisk
planlægning.
Mangfoldighedsledelse er et redskab for virksomheden til intern forandring og
tilpasning af virksomheden, der kan ikke være et aktivt redskab i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats udover ønsket om selv at fungere mere
mangfoldigiii . Der kan forskellene til trods sagtens opstå situationer med sammenfald i interesser, som jobkonsulenten bør være opmærksom på at udnytte. Dertil kan virksomhed og offentlig aktør indgå partnerskaber.

Side 168

Bd. I: Medborger eller modborger?

Principielt udmøntes mangfoldighedsledelse ikke nødvendigvis som etnisk s ocialpolitik, hvorfor det ikke anerkendes som et ansvar for erhvervslivet, at
afhjælpe de etniske minoriteters marginalisering. Mangfoldigheden sikrer at
de kompetencer som etniske minoriteter har, matcher erhvervslivet behov,
bliver realiseret og inkluderet.
Mangfoldighedsledelse tager ikke ansvar for at sikre Ahmed en tilknytning til
arbejdsmarkedet på ordinære ustøttede vilkår. Det gør styrker imidlertid mulighedsbetingelserne og gør det mere sandsynligt, at Ahmeds egen indsats,
måske sekunderet af kommunens medarbejdere, krones med held.
Hvor svært kan det være?
- er ikke et spørgsmål, som primært henvender sig virksomheden.
Ahmed er fortsat et ansvar for de offentlige aktører. De bør til gengæld vide
mere om, hvad det kræves for virksomheden, at Ahmed bliver deres mand.
Underforstået hvilke kompetencer, det er relevant at tilbyde Ahmed og lige så
vigtigt under hvilke forhold.
I undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ hævdes det, at der fortsat i
årene frem vil være bevaret arbejdspladser, som supporter viden, teknologi
og innovation gennem bl.a. serviceydelser, detailhandel, teknikerfunktioner,
transportservice, pleje- og sundhedsydelser.
Der kunne meget vel være brug for Ahmed som klargøringsmand i fremtiden.
På en række områder vil der være behov for at have en specialiseret og fleksibel arbejdsstyrke. I direkte samarbejde med virksomheden er det en væsentlig udfordring for ’integrationsindustrien’, at producere Ahmed som den
vare, der efterspørges.
De offentlige aktører må tilpasse indsatsen for det rummelige arbejdsmarked
de mulighedsbetingelser, som virksomhederne står overfor. Der kan derfor
være behov for, dels en styrkelse af jobkonsulenternes viden om og indsigt i
virksomhedsdrift, dels en styrket indsats for at vise virksomhederne, at de
også for deres part kan drage gensidige fordele af et samarbejde med det offentlige. Målrettet rekruttering til virksomheden gennem forløb med:
!
!
!

Afklaring af arbejdsevne i offentlig regi,
Praksisnær kompetencevurdering i virksomheden,
Opkvalificering på uddannelsesinstitution eller virksomheden, samt

!

Integration (indslusning) i trainee positioner, gennem mentor forløb mv.
er oplagte anbefalinger til en grundmodel.

Det er derfor væsentligt, at de offentlige (og private) aktører er gearet til at
møde udfordringerne – og virksomhederne på deres præmisser. Det er dog
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ikke det samme som at sige, at de offentlige aktører skal være private alle
sammen. Der vil være svage målgrupper, som det vil være vanskeligt at løfte –
for de skal nødvendigvis fortsat ’løftes’ til det niveau, hvor det giver mening,
at virksomheden starter et rekrutteringsforløb.
Mangfoldighedsledelse som et ledelsesprincip baseret på udnyttelse af de globale markedsøkonomiske mulighedsbetingelser udfordrer den danske forligsmodel. Vi må imødese en øget offentlige udgift til lønkompensation under
indslusning i takt med, at de mange, der står udenfor, skal indenfor.
Den politiske udfordring er fortsat de forhandlinger som ligger indenfor forligsmodellen. Vi skal mobilisere den arbejdskraftreserve – hvoraf mange er
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som skal bære byrden
fremover, vil vi være tvunget til at forholde os til den globale pris på arbejdet. En sænkning af indslusningslønnen kan isoleret set være et nyttigt redskab, hvis situationen skal løses, samtidig med, at arbejdspladser forlader
landet iv .
Der ligger i koblingen mellem, at det offentlige supporter og virksomheden
investerer en udfordring til metodeudviklingen i integrationsindustrien: Der
kan på den ene side være et behov for at have private aktører til at forestå
afklaring, opkvalificering, matchning og fastholdelse – i en tid, hvor tilliden til
den offentlige indsats har været trængt. På den anden side er perspektivet
ved at have eksterne aktører dobbelt pga. den naturlige konkurrencesituation.
Flere private udbydere af forløb er ikke en sikkerhed for den metodiske kvalitet og dokumentation i sig selv.
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IV.2 Den tolerante udelukkelse
Jobkonsulenten havde revolveren fremme, da Ahmed skulle sikres arbejde
som klargøringsmand på et autoværksted: ’Hvis du ikke makker ret, så…’
Det har ikke været undersøgelsens formål, at belyse solstrålehistorierne. Alt
det, der går godt – og som lykkes i det daglige, er udeladt.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ udspringer af praksisniveauet og
dagligdagens bekræftelse af barriererne hos Ahmed. Dér, hvor vi må se i øjnene, at ikke alle sager får en lykkelig udgang – selvom vi har gjort alt i den
bedste mening.
På den ene side ved vi godt, at Ahmed udgrænses i sagsbehandlingen – sådan
helt af sig selv. Han bliver en ’sag’ – eller ’institutionaliseret identitet’ (MikMeyer, 2004). Den tolerante udelukkelse belyses som den tavse ideologi, der
af sig selv reproducerer Ahmed Abdulsadig som ’en ledig indvandrer fra et ikke-vestligt land’ (se også Anthon & Melchior, 2001). Den tolerante udelukkelse
er udgrænsning affødt af barrierer ved manglende tydelighed i formål overfor
Ahmed og pression i relation til jobformidlingen.
På den anden side hævdes det, at Ahmed også tabes på gulvet – fordi der ikke
drages fornødne lærings- og metodemæssige konsekvenser af den erkendelse,
som er present i systemet. Vi ved som professionelle aktører faktisk godt, at
det fra tid til anden går galt, og vi er måske bevidste om, at vi dækker over
vores erkendelse, fordi vi ikke magter at se vores egen utilstrækkelighed i øjnene.
Belysningen af ’den tolerante udelukkelse’ er et følsomt område, fordi der
trædes om på bagsiden, hvor der kan påhvile den enkelte et medansvar for
fiaskoer, som man rettelig mener, at man i og for sig ikke bærer ansvar.
Djævelen sidder som bekendt i detaljen. Når sektion IV.2 belyser metode processen i sagsbehandlingen er det eksplicit med henblik på erkendelse af behovet for viden og refleksion i metodeudviklingen. Det er en forudsætning for at
udvikle nye metoder, at man også tør erkende fejl. Det er en ikke altid populær erkendelsesproces, som må gå forud for en kvalificering af metode- og
redskabsudviklingen v .

IV.2.a Drømmefabrikken
Mona var sagsbehandler for Ahmed. Hun henviser Ahmed til jobkonsulenten,
fordi Ahmed gerne vil have et lønnet arbejde, så hurtigst som muligt. Mona
havde kendt Ahmed, siden han ankom til kommunen 3! år tidligere.
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Ahmed var faktisk lidt trykket ved, at skulle bede om at få sin kontrakt med
Mona ændret. Hun havde gjort meget for ham. Han havde tillid til hende og
hun havde haft en venlig og rar måde at fortælle ham om hans fremtidige muligheder i Danmark. I starten havde det været lidt mærkeligt at skulle tale
med en kvinde om, hvordan han – som mand - skulle forsørge sin familie, men
det havde han vænnet sig til nu. Faktisk var Mona god at snakke med.
Hun talte om ham og hans planer.
De havde talt om, hvad hans ’drømmejob’ var.
Han ville gerne være chauffør, mekaniker – helst autoelektriker. Han var jo
’elektriker’ fra hjemlandet. To år havde han arbejdet hos sin onkel, der også
importerede og solgte lamper. Han monterede lamper og var chauffør på firmaets varebil. Det havde været et godt job med gode muligheder for en sidegesjæft som chauffør og varekurer.
Han viste alt om el og biler. Autoelektriker var lige ham.
Desværre var det ikke gået så godt med et nå målet. Det danske sprog var
svært måtte han erkende. Det gik bedre, hvis det foregik på modersmålet,
men så var der altså noget med regler og cirkulærer indenfor el-faget. Han
vej heller ikke nogen ørn til engelsk. Matematikken gik det bedre med, men
han havde aldrig gået på gymnasiet hjemme. Det var en mulighed, der havde
været tiltænkt hans lillesøster. Hans lillebror ville derimod blive tilbage hos
forældrene. Han selv skulle ud lave forretning, ligesom onklen.
Men nu gik den altså ikke længere; Mona havde meddelt ham, at han ville blive trukket betydeligt mere i hjælp fremover. Det var lidt svært at forstå,
hvorfor ’lønnen’ pludselig faldt: Han havde været på værkstedet i 1! år; passet sine ting – og alle var glade. Der var et helt fint kammeratskab og der var
masser af tid til socialt fællesskab. Hans kone var ikke længere på kontanthjælp, men nu blev han trukket mere, fordi hun arbejdede.
Det gik den første måned, men så kunne han godt se, at det ikke længere betale sig at være ansat i kommunen. Det var bestemt ikke for at beklage sig,
men nu blev nød til at finde et andet job.
Ahmed gik den lange vej op til Mona for at sige op…
I sin fremstilling ligner ovenstående en karikatur af virkeligheden, men det er
faktisk ikke. Den er en konkret sag. Ahmed var efter 3! år på ikke klar over,
at han ikke var ansat i kommunen.
Ahmed var på ingen måde dårligt begavet, men der var øjensynligt ingen, som
havde fortalt ham om, hvordan tingene hang sammen.
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Skal man pege fingre af Mona?
Nej, det er ikke pointen. Mona havde haft den samme positive tilgang til Ahmed, som til hendes øvrige ’sager’. Mona gjorde et fantastisk stykke arbejde
for den familie. Der havde været mange problemer i hjemmet og konflikter
med svigerfamilien – og Ahmed havde været lidt på kant med loven. Men han
havde hele vejen igennem forløbet været motiveret, nysgerrig, udadvendt og
formuleret omkring fremtiden i Danmark: Han (!) skulle i hvert fald ikke være
grønthandler på Nørrebrogade.
Han ville uddanne sig og forsørge sin familie.
Selvfølgelig påhviler der Mona et ansvar i processen. Ahmed havde skæve forventninger til fremtiden og havde helt galt fat i det der med rettigheder og
pligter. Men Mona havde hele tiden udvist stor empati overfor Ahmed og sikret
hans sociale rettigheder. Hun behandlede ham efter bedste evne og overbevisning som (med-)borger.

IV.2.b Dialogen
Denne danske humanistiske og socialvidenskabelige teorihistorie afspejler et
indflydelse fra både grundtvigiansk ideologi og den tyske hermeneutik og kritiske teori fra 1960’erne og 1970’erne. Moderne (sekulære) samfund bærer med
sig ideen om mennesket som ’rationelt’. Individet kan vælge selv at påtage sig
den rette forpligtelse i forhold til fællesskabet på baggrund af oplysning, argumentation, forhandling og kommunikation.
Dialogen er derfor central.
’Dialog’ er metoden per se – og nærmest et helligt fænomen i Danmark; på
godt og ondt. At bygge videre på metoder i integrationsindsatsen baseret på
en dansk humanistisk selvforståelse; det er at gøre regning ud vært.
Nanna Mik-Meyer taler i den forbindelse om forhandlingen af en institutionel
diagnose. Hensigten med dialogen er i den forbindelse at bringe klienten til at
erkende (’indse’), at behandlerens diagnose er rigtig. Ved tilslutning iværksættes der så en foranstaltning, som skal sikre ’normalisering’. Dialogen indgår ifølge Mik-Meyer som metode i den terapeutiske diskurs, som er fremherskende i det kommunale sagsbehandlersystem. Der opstår kampe mellem systemet og klienten. Kampe, som kan være ganske svære for individet at vinde
i dialogen (Mik-Meyer, 2004:98-99) vi .
For Mona gælder det – som for alle andre aktører, som indlader sig på at samtale, at tingene ikke altid går, som de var tænkt. Man kan havne i en situati-
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on, hvor mulighederne for gennemførelse af beslutninger i ’den herredømmefri dialog’ (jf. Habermas) før eller siden hører op.
Det er derfor helt centralt at pege på, at ’dialog’ i sit udgangspunkt også tjener til legitimering af bestemte handlinger, som skal sikre tilslutning ved
kommunikativ kraft. Vi skal derfor ikke glemme, at der i alle dialoger er interessekampe og hierarkier. Forlig mellem arbejdsmarkedets parter er gode eksempler på, at man gennem dialog kan blive enige om, hvor uenigheden står.
Forlig fremstår som asymmetriske balancer, sjældent
I virkningernes verden udgør dét, vi taler om som ’dialog’, kommunikationer
mellem aktører på forskellige niveauer, hvor der altid/ allerede sættes dagsordner op – bevidst eller ubevidst; formelt eller uformelt. Viden, magt, prestige og interesser er de centrale elementer i dialogen. Vi underkender det
afgørende aspekt ved dialogen, at de kun tilnærmelsesvis kan siges at være
ligeværdige. Ofte er kun den ene part ’mægtig’.
Dialogen kan meget vel vise sige at bekræfte tilslutning eller afvisninger af
forlig, men der er altid tale om asymmetriske balanceringer af positioner.
Mona kunne i vores historie ikke nå Ahmed gennem dialog.
Men vi glemmer måske helt banalt, at man for at deltage i dialog skal være
kvalificeret. Man skal være ’myndiggjort’.
Hvis ikke dialogen direkte kan motivere via (fornuftige) incitamenter baseret
på økonomi, uddannelse, familieforhold, så følger det helt logisk, at Ahmed
træffer et (kortsigtet) fravalg for at optimere sin hverdag her og nu.
Dér, hvor den kommunikative kraft hører op, der kan dialogen af sig selv blive
erstattet med pression, behandling eller passivitet i det socialfaglige arbejde.
Når dialogens intention ikke står mål med det tilsigtede resultat sker der enten det;
! … at der bredes et slør af ’tolerance’ ud, som dækker erkendelsen af,
at Ahmed helt af sig selv bliver marginaliseret i processen,
!
!

… eller også tys der til at udføre et negativt pres på Ahmed i form af de
’sanktioner’, der ligger i lovgivningen,
… eller måske fremkommer behandleren med en diagnose, som sikrer,
at sagen går videre (Mik-Meyer, 2004).

Det eneste Ahmed i princippet skulle foretage sig var … ikke at foretage sig
noget. Han kunne brænde sin aftale af ved at udeblive fra arbejdet. Så ville
han blive fyret – og dermed sikret sine sociale rettigheder.
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Hvis vi kan anerkende denne rapports påstand om, at vores dialog kan virke
diskriminerende og føre til marginalisering, så må vi også erkende det ansvar,
der ligger i, at gøre det bedre..
Det væsentlige er ikke i den forbindelse, om der benyttes det ene eller andet
redskaber af sagsbehandlere til at 'læsse af’ eller ´lade op’ med. Der trænes
rundt i landet i, at se fejlene i øjnene. Ansvaret kan ikke afskrives eller lægges over på de processer, der af sig selv diskriminerer.
Det er … ”… antageligt rigtigt, at den herredømmefrie samtale kan virke
undertrykkende. Men hermed følger ikke, at vi må opgive forhandlinger
og kompromiser som hensigtsmæssige omgangsformer..”
(Lise Togeby, 2004:166)
Om vi diskriminerer af misforstået berøringsangst eller af frygt for at se os
selv og vores egen utilstrækkelig i øjnene er dertil ligegyldig. Vi er, som de
vidende og mægtige, forpligtet på at tilvejebringe forudsætningerne for hovedpersonen, så denne bliver i stand til at benytte sine rettigheder.

IV.3.c Diskrimination, september 2004
Der er ikke foretaget mange undersøgelser vedrørende diskrimination på arbejdsmarkedet, og der findes i forhold til andre lande meget få konkrete
domme. Dette er i sig selv betænkeligt, da domspraksis i mange af de lande vi
sammenligner os med er afsættet for udviklingen.
Vi har enkeltstående eksempler på, at der forekommer diskrimination under
overfladen. Ved simpel rundringning primo september d.å. fandt journalister
fra TV2’s nyhedsmagasin ’Dags Dato’, at 22 af 23 adspurgte AF kontorer i landet ville være villige til at diskriminere, hvis en arbejdsgiver kontaktede dem
– og bad om at få en ’hvid’ medarbejder. Kun ét sted ville man ikke diskriminere på grund af køn, alder, race og religionvii .
Er det diskrimination?
Ja, det er det.
Er det uacceptabelt?
Ja, det er det.
Er det forklarligt?
Ja, det er det.
Rundringningen var en gentagelse af en tilsvarende rundringning i 2000, som
havde vist det samme nedslående resultat. At der er tale om en ulovlig diskrimination, er der ingen tvivl om. Både Beskæftigelsesminister Claus Hjort
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Frederiksen og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen Marie Hansen var ude omgående med en kraftigt afstandtagen fra det hændte.
At de implicerede medarbejdere fortsat er ansat indikerer, at der er noget om
det, når undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ hæfter sig ved den ’kynisme’ som arbejdet med jobformidling afføder.
Det er en utilsigtet konsekvens af den måde, hvorpå beskæftigelsesindsatsen
er lagt til rette. Det som TV2 afslører er ikke direkte diskrimination fra jobkonsulentens side, men en tavs diskriminerende kynisme, som er en effekt af,
at konsulenten i og for sig skal sørge for at opfylde sine kvote.
Der ligger i den resultat orienterede arbejdsform, at konsulenten servicerer
sin ’kunde’. Hvis kunden ikke ønsker den ene vare, så kan man måske sælge
ham/ hende en anden.
Det kunne i og for sig udmærket godt finde sted andre steder i landet. Det vil
næppe kunne bevises – før næste gang journalisten ringer, og udgiver sig for
at være fra den virksomhed, som ikke kunne bruge Ahmed.
Når jobkonsulenten fra kommunen skal sikre den nyankomne flygtning eller
indvandrer ’den tidligste tilknytning til det danske arbejdsmarked på ustøttede vilkår’, så handler det også om, at få lukket nogen aftaler – eller tilfredsstillet kunderne. En matchning af en ledig og en virksomhed handler om
at træffe valg, på basis af de informationer der er tilgængelige, også vedrørende tolerance. Hertil skal tilføjes, at det aldrig er dokumenteret, at kunder
ikke vil services af nydanskere.
Det er almindelig kendt fra kommunerne, at man fra tid til anden støder på
en arbejdsgiver, som udtrykker sig med meget begrænset tolerance overfor
indvandrere og efterkommere. Det kommer typisk til udtryk gennem spørgsmål i retning af ’…har I kun udlændinge i kommunen?’ eller ’..af hensyn til
vores kunde, kan vi ikke have tørklæde her’. Som jobkonsulent tager man
måske drøftelsen et antal gange, men det er ofte frugtesløst. Spild af arbejdstid.
Der er masser af arbejdspladser, som gerne vil samarbejde.
Udfordringen ligger i at servicere den virksomhed, som gerne vil være med,
men som diskriminerer uden at vide det. På autoværkstedet var det det farveblinde udsagn: ’Vi er ligeglade om folk er grønne, røde, gule, hvide eller
sorte, vi behandler alle ens’. Bare ’de sorte’ kan arbejde (ligesom os), så vil
vi gerne ’hjælpe dem og give dem lov til at være her’.
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Citat:
*…Vi morer os godt nok kongeligt over Ahmed til frokost; vi har bildt
ham ind, at der er slanger i makrelsalaten…!’
(arbejdsleder i produktionsvirksomhed, september 2004)
Konsulenten står med et dilemma, som afføder kynisme. Det kan være et
valg, at indgå en aftale med virksomheden – og det kan være et valg ikke at
gøre det. Uanset valg, så er kynismen en væsentlig del af den tolerante udelukkelse. Der påhviler konsulenten et medansvar for reproduktionen af de tavse ekskluderende mekanismer på arbejdspladsen.

IV.2.d Kynisme
Det strider imod vores oplyste børnelærdom, at vi som aktører fortsætter
med at gentage handlinger – efter vi har fundet ud, at handlingerne gør det
forkerte. Det er én ting, at vi kan dokumentere, at de etniske minoriteter er
marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, at incitamentsstrukturerne og
forvaltningen skaber barrierer for integrationen.
Det er noget andet, når vi ved;
!
!
!

…at sproget af sig selv diskriminerer ude på autoværkstedet.
…at Mona udelukker ved at underkende dialogens præmisser.
…at jobkonsulentens kyniske revolver presser Ahmed i arbejde.

!

…at Ahmed træffer bevidste valg, som marginaliserer ham.

Når man kynisk eller ironisk udtrykker, at ’jeg ved godt, at jeg siger dette,
men jeg gør det alligevel’ – eller når man i passiv tolerance afskriver eget ansvar for dialogen: ’Det, kan jeg ikke gøre noget ved’ - så gemmer man sig et
slør for den faktiske sandhed, at man er lige så utilstrækkelig, som ’den anden’. Man skaber en kunstig position for at opretholde egen identitet. Det kan
være vanskeligt at skulle leve med og drage konsekvens af den fulde erkendelse fra mødet med barriererne i hverdagen.
Man fortæller i og for sig selv en identitet henover det åbne hul, som ville stå
tilbage, hvis vi turde kigge ind i mørket og fragmentationen viii .
Det er kendt fra en række fag, hvor man i konstant kontakt med væsentlige
sociale problemstillinger alligevel skal træffe valg af virkelig betydning for
andre mennesker, kan være udtalt behov for faglig og personlig supervision
for fortsat at kunne tænke klart. Det følger af konstante bombardement af
menneskelig skæbne og barrierer for den enkelte medborger, at man fra tid
til anden har brug for at få ’læsset af’ eller blive ’genopladt’.
Men i ’nuet’ – i mødet med tiden, døden og tilfældet – er man tilbøjelig til at
lukke ’hullet’ og skabe afstand til virkeligheden med ironi eller kynisme.
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Socialrådgiveren om klienterne i køen.
Læreren taler om eleverne på lærerværelset.
Sygeplejersken om patienterne i skyllerummet.
Soldaten om fjenderne i skyttegraven.
Jobkonsulenten om Ahmed.
Vi kender alle til en eller anden form af skurvognsjargon og galgenhumor.
Ved bevidst at lukke hullet med en sproglig distancering, bliver vi i stand til at
genkende os selv (som forestiller ’os selv’) og fortsat handle - selv med en
erkendelse af, at vi altid vil skabe forskelle (diskrimination).
Daglig sproget har sin ideologi i sig selv: Mujaffa, gurker, perker.
Sådanne distinktioner vil altid eksistere: Blærerøv, tudefjæs, jydetamp ix .
Der bliver ikke stillet forhåbninger op om, at vi kan ’rense’ sproget. Det er
slet ikke ønskværdigt. Man kan slet ikke. Sprog skaber sig i genkendelsen af
forskelligheder; sort-hvid, mand-kvinde, os–dem. Vi behøver ikke at kende
indholdet for at vide, hvad det er; vi skal blot genkende formen for sig selv.
Det er de fordomme, som Ahmed møder hele tiden.
Når han træder ind i rummet er det tydeligst, men alene hans navn på en jobansøgning afstedkommer uvilkårligt en sekvens af imitationer/ billeder hos på
læseren. Ahmed behøver ikke engang at være til stede.
Er Ahmed arabisktalende muslim?
Det står der faktisk ikke noget om i rapporten ’Mangfoldigheden på arbejde’.
Vi har ret til fordomme. Vi kan så at sige ikke fungere uden. Det bliver dertil
fremhævet, at fordomme ikke afgrænses af hierarkiske positioner. Det er en
universel ting, der kan gå ’begge’ veje – eller hvad vej, det skulle værex .
Det er ikke nødvendigvis åbenlys diskrimination, men det kan være det; – det
er givetvis en identifikation for sig selv; det er måske kynisme i og for sig selv.
Måske bærer vi, der arbejder professionelt med det daglige møde med fordomme og diskrimination (i abstrakt forstand) en særlig forpligtelse til…
!

… at skærpe erkendelsen af eksistensen af fordomme og diskrimination

!

under det professionelle arbejde i integrationsindustrien
… at vide mere om fordomme og diskrimination; hvordan det fungerer og
hvordan man tackler det på praksisniveauet.
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Udfordringer og anbefalinger
Ønsket om at forsvare individets sociale rettigheder er væsentlig motivation
ved studievalg på den Sociale Højskole. Det bekræftes af kontakten med de
studerende, når de kommer i praktik i de enkelte kommunale afsnit. Den faglige identitet er udtalt indenfor det socialfaglige område. Angiveligt er det
også en af årsagerne til, at der i faggruppen ’socialrådgivere’ ofte er udtalt
skepsis overfor negativ sanktionering og anvendelse af straf.
Så meget desto mere grund til at hævde, at der er grobund for en faglig kynisme, når man i virkningernes hverdag oplever, at man taber medborgere på
gulvet. Det er et paradoks for faggruppen, at den i forvaltning af et lovkompleks i praksis fanges i en tolerant udelukkelse af den medborger, hvis
sociale rettigheder, man gerne vil sikre.
Sektion IV.2 fører til en opstilling af den grundlæggende udfordring i forhold
til målet at sikre individets mægtiggørelse og myndiggørelse som basale forudsætninger for deltagelse i inklusionsprocessen. Heri ligger der …
!

Udfordringer for kravet om metodefrihed

!

Udfordringer for ansvaret til at tage hånd om Ahmed.

Som fagfolk er de fleste sikkert indbygget med en aversion mod at blive kigget
over skulderen i arbejdet af bedrevidende personer udefra. Hvad enten det er
den selvstændige erhvervsdrivende med sin self-made identitet eller det er
sagsbehandleren med den professionelle empati. Begge giver en attitude af
’mig skal I ikke komme og lære noget ...!’ , hvis der trædes ind på deres domæne. Det har været erkendt længe, at der kan være barrierer for adgang til
viden og dokumentation for metodevalg i det socialfaglige arbejde x i .
Det tilskrives først og fremmest en faglig redelighed og etisk ansvarlighed if.
forvaltning af lovgivningen vedr. beskyttelse af personfølsomme oplysninger.
Men der eksisterer også skepsis over at blive gjort til genstand for analyse.
Der er en stærk identitet knyttet til et forsvar for fagets metodefrihed. Den
har været under pres fra politisk hold. Mediedebatten om indførelse af ’arbejdsevnemetoden’ (AMS, 2002), som fælles landsdækkende procedure i sagsbehandlingen affødte nogen modvilje. Vedtagelsen af en faglig gruppe efter
lovkrav, var et direkte indgreb i fagets identifikation med begrebet ’metodefrihed’ fra talerstolen i Folketinget .
Det er en grundlæggende vanskelig præmis for det socialfaglige arbejde at
skulle sikre ens standarder og procedurer. Der er i sagens natur fortsat store
individuelle forskelle på, hvorledes ressourceprofiler og journalnotater føres i
sagsbehandlingen. Sagsbehandling er en ’subjekt til subjekt’ relation, hvor
’objektivitet’ er udelukket.
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Man tilstræber en intersubjektiv overførbarhed i sagerne. Kravet til, at en
’sag’ kan overdrages til tredjemand (overføres mellem subjekter), er en væsentlig forudsætning for, at beslutninger kan være erkendelige. Denne fordring bør altid udmønte sig i metodevalget.

... metodefrihed:
Et forsvar for metodefrihed må ikke forfalde til fravalg af metode, men
fordre en synliggørelse af bevidstheden om valg af metoden. Det andet
er efterrationaliseret legitimering af subjektiv vilkårlighed.
Det er over hele landet i AF og de kommunale afdelinger for integrations- og
aktiv arbejdsmarkedsindsats stor interesse og fokus på udvikling og tilpasning
af metoder til målgrupper og formål. Den tilslutning, der er fra offentlige aktører ved konferencer, seminarer, erfa-kredse, netværkssamarbejder mv. afspejler en reel faglig erkendelse af behov for sparring og udvikling på området xii .
Der er de færreste, der - som Mona - er villige til at udstille egne fejl og gøre
dem til genstand for analyse. Forandringen af metoder må i sagens natur udgå
fra erkendelsen af selv samme fejl, som man jævnfør gennemgangen allerhelst dækker over. Men dertil at ansvaret for fejl i processen – også kan placeres hos Mona, så må initiativet til forandring også udgå fra hendes praksis.

... ansvar:
Den, der har magt og viden, bærer ansvaret for både at iværksætte og
kommunikere processen. Man kan ikke kræve ansvar af subjekter, der er
uden magt og myndighed. De, der ikke er klædt på, til at deltage, har
ikke det samme ansvar for at yde – det er basal medborgerskabsteori.
Ansvaret (pligten) følger med mulighederne for at indfri kravene. At
forvente deltagelse i dialog forudsætter reelt både myndiggørelse og
mægtiggørelse. Tilvejebringelsen af mulighederne er forudsætningen
for inklusionen.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ henvender anbefalingerne på
dette sted til de af integrationsindustriens professionelle aktører, som arbejder ’hands-on’ med medborgeren. Socialrådgivere og jobkonsulenter er centrale figurer blandt professionelle aktører ude i integrationsafsnit og AF afdelinger.
Hvor svært kan det være; at afklare og matche Ahmed med autoværkstedet?
I al sin enkelthed ville det være lettere, hvis incitamentet også var til stede.
Men det er det måske ikke. Det er i sektion IV.2 blevet vist, at dialogen med
Mona og processen omkring konsulentens jobformidling rummer elementer af
pression og passivering, som kan medføre marginalisering. Som det her, har
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været fremstillet, så formår vi, de professionelle i integrationsindustrien, ikke
altid, at klæde Ahmed på til at deltage i dialogen, fordi vi ikke tager udgangspunkt i hans forudsætninger for at indgå matchningen og dialogen.
Som handlende aktør, kan Ahmed helt banalt ikke gøre andet, end det han har
lært hjemmefra. Vores fordom bekræftes. Fordi vi ikke behandler Ahmed forskelligt på baggrund af hans forudsætninger, så placerer vi ham hele tiden i
situationer, som næsten uundgåeligt vil komme til at bekræfte fordommen.
Ellers var han jo en mønsterbryder og rollemodel. Det er Ahmed ikke.
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IV.3 Medborger og modborger!
Hvor svært kan det så være at ændre på sine handlinger og gøre det rigtige?
- så Ahmed blev en yde medborger, der forsørgede sig selv og sine…
Sektion IV af undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ har frem til nu;
!

For det første diskuteret mulighedsbetingelser og strategiske visioner for
et fremtidigt samarbejde mellem det offentlige og det private. Fremstillingen af ’mangfoldighedsledelse’ sat overfor ’det rummelige arbejdsmarked’ viste, at der i sig selv kan være sammenfald i interesser mellem
virksomhedens ledelsesstrategi for at møde globaliseringen og udtalte
arbejdsmarkedspolitiske interesser i at imødegå en stigende forsørgerbyrde i samfundet.

!

For det andet bliver det hævdet, at marginalisering og diskrimination vil
bestå – også som uhensigtsmæssig effekt af en udtalt tolerance, som afføder passivitet eller kynisme, der bidrager til afmægtighed og umyndighed. Vi bruger så at sige sproget bevidst til at sløre det faktum, at vi i og
for sig selv underkender vores (ansvarsfulde) rolle.

Det første er spændende fordi, der viser sig at være et historisk sammenfald i
interesser til trods for tidligere og almenkendte modsætninger; det andet er
både vigtigt og fascinerende for erkendelsen af det ansvar, som følger med
viden og magt.
!

For det tredje sætter sektion IV.3 sig for at sætte medborgerskabet på
en spids; medborger og modborger! Forklaringen af Ahmeds reaktion og
opposition til jobkonsulenten danner basis for at diskutere hans fravalg
op mod en rummelig og mangfoldig medborgerforståelse.

Sektion IV.3 bidrager til at af-etnificere indsatsen. Der lægges vægt på at
styrke den del af metodeudviklingen, som kan sikre, at etniske minoriteter får
en stemme og de heraf bliver tilgængelige for arbejdsstyrken. Det anbefales,
at man i integrationsindustrien lægger metoder an på synlige og opbyggelige
metoder frem for sløret forvaltning. ’Klientens’ mægtiggørelse og myndiggørelse er forudsætningen, hvis Ahmed skal være hovedperson i eget liv. Hans
valg af medborgerskabet er afhængig af hans selverkendelse.

IV.3.a Ahmeds identitet
Adspurgt, ved både konsulenten og sagsbehandleren godt, at metoderne ikke
altid når Ahmed. Som sektion IV.2 belyste, så kan en misforstået tolerance
eller kynisk revolverpædagogik reelt virke som tavs eller underkendt praksis,
der udelukker medborgeren. Det blev kaldt ’den tolerante udelukkelse’.
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Det afføder et erkendelsesmæssigt paradoks, når vi erkender vores metoders
utilsigtede effekter, men ikke handler herpå: ’Jeg ved, at det jeg gør er forkert, men jeg gør det alligevel – og jeg kan godt sige, at jeg gør det’.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ hævder, at paradokset er en
ufravigelig præmis for erkendelse af egen identitet. Som følge heraf er det en
væsentlig metodemæssig udfordring for den professionelle aktør, som skal
agere og træffe valg med direkte effekt for andres livssituation.
Det er præcis det samme for Ahmed. Han søger identifikation - hvem er jeg?
” … I Danmark har jeg kun fucking Gud og kommunen …”
Ahmed og jobkonsulenten har forskellig identitet. Ahmed er mere religiøs end
kommunal; jobkonsulenten er mere kommunal end religiøs – så der er markant
forskel på, hvilket ’indhold’, de tror på. Men i ’formen’ adskiller Ahmeds
identitet sig ikke fra jobkonsulentens identitet ved at være en mere eller
mindre ’sand’ identitet.
Ahmeds identitet er præcis lige så flygtig og sårbar som al anden identitet; et
arvæv rimpet sammen som et lappet kludetæppe. Ahmed er i en ustabil fase;
I det ene nu hælder han til kommunen og deltagelsen - i det næste nu til afvisningen. Det er derimod et åbent spørgsmål, hvorhen han retter sin modmagt; mod familien eller jobkonsulenten?
Ahmed er ved at have fundet sin stemme i Danmark; han formulerer aktivt sin
identitet i spejlingen mellem religionen og kommunen.
Hvis Ahmed gang på gang – uden sammenhæng i øvrigt – har oplevet, at blive
gjort til genstand for ironi, diskrimination, kioskbaskerexiii , så er der ’god’
chance for, at han før eller siden formulerer sin konspiratoriske forestilling
om et parallelt Danmark, som han bevidst holdes ude fra. Han ser ikke de detaljer og tavse mekanismer, der af sig selv skaber udelukkelsen.
Når han ender med at udtrykke: ’…Alle danskere er f… racister, mand…’, så
er han nået til, at have formuleret sine negative fordomme om danskere og
forventning om, at han uvilkårligt bliver ekskluderet hver gang.
Når det ikke kan blive til drømmejobbet, så kan det i det mindste give en
identitet at formulere sig som ’offeret’ i spejlingen af ’danskernes racisme’.
At han vælger ’offerrollen’ er derfor en fuldt forståelig reaktion.
Det er blevet en selvopfyldende profeti for ham som slører hans erkendelse
af, at han i og for sig selv marginaliserer sin egen position.
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Han har nået bunden af Geert Hofshedes ’kulturtilpasningskurven’ (jf.
http://pub.uvm.dk/2002/multikulturelvejledning/03.htm) xiv .

Kulturtilpasningskurven

Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ medtager modellen, fordi den
kan synliggøre en bestemt teoretisk fortolkning af den situation som etniske
minoriteter har oplevet at stå i mødet med det danske samfund. Dertil har
modellen været benyttet i forskning og debat om ’multikulturalisme’ (jf.
UVM, 2002). Den giver også en ramme til at forklare fremkomsten af etniske
minoriteters politiske engagement og civile foreningsliv fra starten af
1980’erne og frem, som reaktion på ’bundsituationen’
Derimod er modellen indlejret med en kulturteoretisk ’farveblind’ bias og forventning om tilpasning til vores kultur. Det er en bias, som undersøgelsen
’Mangfoldigheden på arbejde’ ikke overtager.

IV.3.b Medborgerens stemme
Husker du historien om Mona? … , altså ikke Ahmeds sagsbehandler fra denne
rapport – og heller ikke hende fra Søren Kragh Jakobsens gamle sang.
Nej …, Mona Sheikh, der var årsag til en nogen mediepostyr i foråret 2001, da
hun og to andre, Tanvir Ahmad og Babar Baig som medlemmer af det Radikale
Venstre erklærede deres støtte til den muslimske organisation Minhaj-UlQuran. Det skabte voldsom debat, fordi de tre politikere med deres medle mskab af en islamisk organisation og dennes erklærede holdning til bl.a. indfø-
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relse af dødsstraf efter islamisk lov – udfordrede den danske selvforståelse
omkring medborgerskab.
Under debatten efterfølgende gav trekløveret udtrykt for en skarp kritik af
den danske måde at møde etniske minoriteter på:
Citat:
*…Men etniske minoriteter er åbenbart kun politisk interessante når
man snakker om dem, så snart de begynder at blive aktive og deltage i
demokratiet er de farlige…’
(citeret fra Togeby, 2004:9)
Lise Togeby lægger i indledningen til ’Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter’ (2004) vægt på, at der er behov for indsamling af viden og debat om
de etniske minoriteters deltagelse i det politiske liv.
Hvis de etniske minoriteter bærer rundt på den indignation, som kommer til
udtryk i citat ovenfor, så er der rimelig grund til at få det afdækket.
Hvis det modsat rent faktisk forholder sig sådan, at danskerne ser en ’god indvandrer’ som en ’tavs indvandrer’, så er der for alvor grund til debat.
Hvor svært kan det være? - at være medborger i den politiske proces?
Lise Togeby viser, at det faktisk ikke er særligt svært at stille op til et kommunalvalg – heller ikke at blive valgt ind. Det er der en rimelig chance for,
hvis man er politisk kandidat.
Togebys analyse afdækker bl.a. kommunalvalget 2001. Det fremkommer, at
122 af 200 kandidater med anden etnisk baggrund end dansk rykkede op af
listerne, mens kun 30 rykkede ned (Togeby, 2004:180). Togeby rejser som logisk følge heraf spørgsmålet om, hvem der stemmer på hvem?
På linie med andre undersøgelser (Iversen, 2002, Mikkelsen 2001) bekræftes
et differentieret billede af, hvordan de etniske minoriteter mobiliserer deres
politiske aktivitet og stemmer ganske forskelligt. Der fremkommer et billede
af, at de tyrkiske grupper er politisk relativt mest aktive, fordi de kollektivt
kan mobilisere kraftigt i forhold til de lokal områder, som de er bosat i: Tyrkere i Gjellerup stemmer på tyrkere i Gjellerup…, men derimod ikke på andre
indvandrere. Andre, f.eks. unge ex-jugoslaver eller iranerne er mere spredte i
forhold til deres bosætning og der er en mindre tendens til en egentlig etnisk
mobilisering.
Undersøgelsen viser også – ganske interessant, at man som indvandrer eller
efterkommer kan have sværere ved at blive opstillet og valgt, hvis man har et
’mønsterbrydende’ budskab set i forhold til den etniske gruppe (som man har
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et tilhørsforhold til), eller i forhold til det lokale boligområde, hvor den etniske minoritet er solidt repræsenteret (Togeby, 2004:98-99).
Selvom antallet af landspolitikere med anden etnisk baggrund fortsat er lavt,
så konstaterer Togeby også, at vi nu ser etniske kandidater, som vælges ind
næsten udelukkende på baggrund af etnisk danske stemmer.
I tråd med denne rapports konstatering af en branchespredning i forhold til
etniske minoriteters tilknytning til det storkøbenhavnske arbejdsmarked siden
1995, så ser vi en lignende ’branchespredning’ i politik. Dels bliver stadig flere etniske kandidater repræsenteret på partilister til højre for Socialdemokratiet, dels har markante politiske profiler med anden etnisk baggrund end
dansk blandet sig i den offentlige debat på en række områder, som ikke er
’etniske’ (se også Necef, 2002, Iversen, 2002).
Det har mere end tyve år været fra de socialdemokratiske lister, at det største antal kommunalpolitikere blev valgt ind, men der har omkring år 2000 v æret en udvikling som gik i retning af, at stadig flere kandidater er blevet opstillet og valgt på de liberale lister. Meget afhænger af partiernes størrelse i
og med at partilister i små partier fører til at kun spidskandidater vælges ind
(Togeby, 2004:184)x v .
Alt i alt er der indikationer for, at politikere med en anden etnisk baggrund
end dansk spreder deres politiske engagement ud til at omfatte almene kommunale- og landspolitiske dagsordner. De begrænses ikke længere af primært
at være omfattet en etniske gruppes kollektive interesser.
Denne spredning af aktiviteter har affødt en debat mellem de etniske politikere internt. Der har været gensidige beskyldninger mellem parterne. På den
ene side er navngivne politikere blevet opdaget i at lave ’stemmehandler’
med det etniske bagland for at opnå valg. På den anden side beskyldes de politikere, som deltager i den brede politiske dagsorden for at blive ’for’ danske. Debat er måske er lidt stort ord, den har nemlig været præget af en del
tavshed (Kehlet Christoffersen, 2002).
Det er en udfordring for en dansk demokratisk selvforståelse, at der med nogle lokalpolitikere med en anden etnisk baggrund end dansk, har været tilbøjelighed til at være en meget direkte mobilisering. Alle danskere ved på den
anden side godt, at det i landspolitik handler om at kunne tælle til ’90’ og
lokalt ser man ofte ’studehandler’ og ’kludetæpper’ xvi .
Det er bare ikke det samme som at købe sig til stemmer.
Et fungerende medborgerskab fordrer aktiv deltagelse og pluralisme. Mange
uafhængige foreninger og stor intern foreningsaktivitet kan være en vigtig
forudsætning for en inklusion af de etniske grupper i den demokratiske pro-
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ces. Det er givet, at man generelt i Danmark ser med positive øjne på det aktive foreningsliv og deltagelse i den politiske debat. Men det sker også ud fra
en dansk selvforståelse af, hvad demokrati handler om, og hvordan det skal
udmøntes (Kehlet Christoffersen, 2002).
Det indgår derfor også som et væsentligt element i forhold til målingen af
graden af medborgerskab og inklusionen i samfundet, at en ’indvandrer politikeren’ bliver genkendt på deres form – og vurderet som ’mere danske’, når de
er aktive civilt, politisk og socialt på den ’rigtige’ danske måde.
Naser Khader fra Det Radikale Venstre har i de senere år været brugt som et
af efterhånden flere eksempler på, at politikere med anden etnisk baggrund
end dansk sikrer legitimitet og popularitet ved så at sige at ’mestre formen’
og kunne spille med billeder på den dansk demokratisk selvforståelse. For eksempel fremhæver Mehmet Ümet Necef fra Syddansk Universitetscenter, at
Naser Khader ved at optræde ’u-muslimsk’ (f.eks. i ’Mads og monopolet’ i radioens P3) dels udfordrer (eller bygger bro) over danskerens fordomme om ’de
fremmede’, dels bekræfter danskernes demokratiske selvforståelse. Det er
dygtig udført ’impression management’. Ved at deltage i debatter, hvor han
kommenterer på emner som ’homoseksualitet’ og ’ligestilling mellem kønnene’ undsiger han i en dansk selvforståelse ’islam’ – og viser, at ’han er kommet over til os’ (Necef, 2002).
Men det er også givet, at Naser Khader blandt andre politiske grupperinger
med anden etnisk oprindelse end dansk bliver betragtet som en ’overløber’,
fordi han bliver ’for dansk’.
Det giver en indikation for, at kulturelle forestillinger og selvforståelse går
begge veje. Det er her undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ slutter.

Udfordringer og anbefalinger
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ opfordrer til, at aktører, som
arbejder med udvikling af nye metoder i integrationsindsatsen tager ind i
overvejelserne, hvordan man…
!

!

For det første at tilrettelægge forløb, som mægtiggør og myndiggør på
en opbyggelig måde, der respekterer medborgerens forudsætninger for
deltagelse. Herunder, at der erkendelses- og læringsprocessen tages
hånd om medborgeren ved synlighed og afgrænsning.
For det andet, at bliver i stand til at få de etniske grupper i tale på deres
forudsætninger med henblik på at synliggøre og ’italesætte’ den kulturelle selvopfattelse, som gruppen bærer. Hvis vi skal aktivere motivationen, så skal vi turde røre ved svære kulturelle debat områder. Indsatsen
tilrettelægges specifikt med henblik på at få ’selvforståelses boblen til
at briste’, hvilket kan være indgangen til medborgeren.
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Første udfordring
I Danmark er der en manglende erkendelse af, hvordan diskrimination finder
sted. Vi kræver en betingelsesløs arbejdsmarkedsintegration, men skaber også
segregation og udelukkelse ved at behandle ens – og forudsætte, at vi kan
behandle alle med samme metode. Vi er for dårlige til at handle ud fra den
erkendelse. Og formår ikke at reflektere vores værktøjer, men gentager derimod medicinering efter ’mere af det samme princippet’.
Private og offentlige aktører i integrationsindustrien har gennem de senere år
doceret ledige flygtninge, indvandrere og efterkommere med rå mængder af
’kompetenceafklarings- og jobsøgningskurser’. Det kan i sin udførelse gøres
rigtig godt – og det kan bidrage til sammenbrud i Ahmeds selvværd.
Enhver med hands-on erfaring ved, at de kun de færreste som karikaturen
Ahmed vil kunne sende ansøgninger ud, som de kommer til jobsamtaler på.
Det er ikke så meget det, at Ahmed i sig selv ikke kan skrive på PC – endsige
formulere sig flydende i skrift. Nej det er alene det faktum, at Ahmed ikke
kommer til samtale, fordi han er ’Ahmed Abdulsadig’.
En ting er, at vi ikke klæder Ahmed godt på; vi klæder ham også forkert på.
!

På den ene side vælger vi altså at benytte en form – f.eks. en dialog,

!

som Ahmed ingen forudsætninger har for at indgå i på lige vilkår.
På den anden side vælger vi, at han indholdsmæssigt lærer noget, som
han givetvis ikke har nogen gavn af siden hen.

’Ahmeds kvalifikationer er anno 1970’ kunne være en kompetencevurdering,
som jobkonsulenten havde fået med i posen ved en opfølgningssamtale på et
praktiksted. Udsagnet er derfor både rigtig og forkertxvii .
Det er rigtigt, at Ahmeds faglige forudsætninger ikke kan møde de krav og
forventninger, der er til autoelektrikere i Danmark. Modsat så identificerer
Ahmed sig med livet anno 2004. Han er hverken uvidende, dum eller ignorant.
Han kan udmærket se sig selv i processen. Hans forudsætninger for at deltage
i dialogen er imidlertid begrænset.
Erkendelsesmæssigt formulerer han sine forventninger med reference til internationale medier, globalisering og internettet. Men han ved bare ikke,
hvad skatten går til – herunder hans egen kontanthjælp. Der er et ubalance
mellem hans forudsætninger og forventninger.
Det er en udfordring i metodeudviklingen, at give Ahmed forudsætningerne
for selv at skabe balance i det forhold.
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Når vi, som er professionelle aktører, skal klæde Ahmed på – mægtiggøre og
myndiggøre ham, må vi tage udgangspunkt i hans forudsætninger for at indgå i
en erkendelses- og læringsproces. Vi skal altså både give ham de redskaber,
som skal sætte ham i stand til at fungere som medborger – og vi skal styrke
hans evne til at erkende sig selv i inklusionsprocessen.
Hvis vi mener noget med det, når vi siger, at vi vil kvalificere metoderne i vores indsats, så er vi også nød til at erkende, at vi må vide noget mere om den
måde, hvorpå Ahmed blevet socialiseret fra barnsben.
Undersøgelsen ’Mangfoldigheden på arbejde’ anbefaler dertil, at vi i større
omfang inddrager forskning og erfaring fra fremmedsprogsundervisningen til
at kvalificere den beskæftigelsesrettede indsats. Som sådan er sproglærerne
en faggruppe, der (også) hævder deres ret til metodefrihed i undervisningen.
Det følger af forskelle i faglige profiler, at der på undervisningsområdet er en
længere tradition for forskning i individets læringsprocesser fra metodeforskningen, end der er på det socialfaglige område xviii .
’Skolen’ er måske den væsentligste producent af medborgere i det moderne
samfund, når det kommer til, at indpode nye medborgere med samfundets
orden. ’Klasseværelset’ er derfor også et enkelt og let forståeligt billede på
socialiseringens mekanismer og den tidligste inklusion som sker i skolen.
Klasseværelser eksisterer og fungerer i hele verden. Alle kender ’klassen’
selvom det ikke tilnærmelsesvis er alle, som har prøvet det.
Forestiller vi os en læringssituation, som vores karikerede hovedperson vil
kunne genkende sig selv i, så finder vi ofte, at Ahmed f.eks. …
!
!
!

…er tryg ved en personificeret lærerautoritet – en ’patron’.
…kun svarer, når han bliver spurgt direkte.
…er tryg ved at læreren tager ansvar for afgrænsning af hans opgaver.

!
!
!

…er tryg ved at have én lærebog.
…gerne vil have sine bedrifter målt, vejet og certificeret.
…mener han har lært noget, når han kan kopiere lærerens facit.

Billedet er karikeret. Listen kan udvides med endeløse rækker af lignende udsagn. Ahmed har det godt med at læreren fortæller ham, hvad han skal – og
ikke skal. Pointen er, at der med vores viden om Ahmed er tale om en hovedperson for hvem ekstern styring og autoritet, begrænset ansvar og frihed efter
evne vækker positiv identifikation xix .
Ahmed er så at sige disponeret for at være ’klient’ fra sin egen opvækst.
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Og det har han det godt med, fordi han genkender sin plads. Det er ikke op til
ham at drage den position i tvivl så længe, der er nogen højere end ham, som
lever op til det ansvar, som deres position retteligt byder dem.
Det er en kilde til frustration for Ahmed, når læreren ikke tager ansvaret,
men kaster ham ud i dialogform, ansvar for egen læring, problemorienteret
projekter og selvstyrende undervisning. Fleksible læringsmiljøer og PC selvstudium er ikke lige ham.
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Der kan gå et lettelsen suk hen over hans ansigt, når han skal have diktat.
Billedet af ’klasseværelset’ tjener derfor også til anbefaling af at man som
professionel aktør i integrationsindustrien, er forpligtet på at tilegne sig ny
viden om Ahmed og have det som en aktiv del af arbejdet, at vi synliggør vores metoder løbende.
Billedet af ’klasseværelset’ er sat på spidsen for at styrke erkendels en af, at
den kan begås fejl i valg af metoder, hvis vi forudsætter, at Ahmed kan indgå
i de læringsprocesser, som vi med velment dansk selvforståelse stiller op for
ham. Han kan så at sige ikke mestre situationen.
At tage hånd om Ahmed; at give ham ansvar ved at vise ham vejen indenfor
overskuelige rammer er at give ham ansvaret for hans egen livssituation.
Ahmed er ikke mønsterbryder. Det bliver han kun, hvis han lærer det.

Anden udfordring
Det er en væsentlig udfordring for det professionelle arbejde, at vi ikke kan få
Ahmeds selvforståelse i tale. Ofte kan vi ikke sproget, ofte reflekterer han
ikke sin kultur, men reproducerer en selvforståelse. Såfremt vi skal have ham
i tale, så kan en øget inddragelse af viden om kulturel identitet være et afsæt
for turde ’bokse’ med hovedpersonens identitet i forhold til gruppens kultur.

(Multi-)kulturens manglende essens…
… er ikke en iboende kim eller kerne af etnicitet, men etniske gruppers
essentialisering af egen kultur – en selvforståelse ofte genfortalt på lang
afstand i tid og rum. Den kommer til udtryk og udgør et resultat af den
selv samme måde at tænke kultur på, som præger dansk selvforståelse.
Den etniske identitet er i denne selvforståelse kulturens oprindelige kim
eller kerne, som ligger og sover i hvert enkelt individ og bare venter på
sin blomstring.
I den udstrækning at en af-etnificering i vores behandling af medborgerne er
mulig, er det også ønskværdigt. Der lægges derfor op til, at metoder i højere
grad skal tage afsæt i de (forskel-)ligheder, der er frem for at afgrænse os fra
mødet ved at hævde den forskel(-ligheder), som altid genkendes og bekræftes. Aktører i integrationsindustrien bør være opmærksomme på den mulige
værdi af at iværksætte medierende processer, som gør interesse modsætninger indenfor de enkelte grupper synlige. Det er forudsætningen for at åbne
kontakten til det omkringliggende samfund.
Hvad er danskheden? Den blå kaffekande på en ternet dug bliver til billedet
af et Danmark i nationalromantikkens naive sløring af fortidens strabadser og
fattigdom. I dag er kaffekanden romantik; dengang var den fattigdom.
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Den måde, som vi har tænkt kultur på – og den måde, som vi genkender Ahmed på – er baseret på, at kulturen er iboende (jf. identitetsbegrebet). Men
sådan danner resten af verden sig også kulturelle billeder. Måden at kultur på,
ligger så at sige i en fast form verden over; vi fortæller vores kultur, traditioner, religion gennem igennem modernitetens institutioner.
Der er kult urelle forskelle; kritikken af multikulturalismen (jf. Schierup, 1996,
Togeby, 2004) fører ikke til at forkaste den omstændighed, at alle kulturer
kan siges at kunne genkendes på unikke systemer, adfærdsmønstre, strukturer
og institutioner, som adskiller dem fra andre kulturer. Pointen er her, at den
måde, som vi fortæller ’vores’ kultur på, er meget lig den måde, som man
fortæller ’kultur’ på andre steder.
Jo tættere vi kommer til det, vi tror er essensen af kulturen, des mere flygtigt bliver vores udsagn. . Vi må erkende og synliggøre den måde, hvorpå både
’de’ og ’vi’ tænker kultur på – og ganske enkelt tænke den om …
Set ud fra et historisk synspunkt, så…
Citat:
”… kan social pluralisme også være forbundet med social isolationisme
og i værste fald vise sig at være demokratisk kontraproduktiv…”
(Peter Gundelach og Lars Torpe citeret i Togeby, 2004:126)
Ifølge forfatterne forudsætter en vellykket integration i dansk politik ikke
alene udviklingen af et selvstændigt foreningsliv blandt etniske minoriteter,
men også en åbenhed overfor det omkring liggende samfund og inddragelsen
af de offentlige myndigheder i samarbejder med etniske foreninger mv.

... selvbestaltet marginalisering:
Et pres mod en etniske minoritetsgruppe skaber et modpres i takt med
at gruppen får stemme (magt) og evne (myndighed) til at formulere sig.
Det afstedkommer en gensidig bekræftelse af segregering. Gruppen er
aktivt med til at marginalisere sig selv.

Så længe indvandrerne og efterkommerne ikke havde en stemme, så sagde de
ikke noget…., banalt. Men det følger også heraf, at når man får stemme, så er
der også den mulighed, at man formulerer et modborgerskab som reelt genbekræfter ’deres’ opposition af os og dem. Det etniske modborgerskab er derfor et muligt udkomme af en integrationsproces, hvor fokus ligger på formuleringen af kulturelle forskelligheder.
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Denne rapports bind II: ’Hovedperson eller klient?’ samler udfra udfordringer
og anbefalinger fra bind I eksempler på metoder til at styrke medborgerens
’mægtiggørelse’ og ’myndiggørelse’.

... at nå målet:
Det er et mål i sig selv, at hovedpersonen mægtiggøres og myndiggøres
for at kunne træffe bevidste valg om sin inklusion i samfundsprocesser.
Undersøgelsen ’Mangfoldighed på arbejde’ hævder dertil, at
!

!

…det ikke nødvendigvis er den bedste løsning at placere Ahmed i
fleksible læringsmiljøer og selvstudier. Det er målet, at han lærer
at mestre det, men det kan samtidig være midlet. Det svarer til at
bede ham om at løfte sig selv op ved håret….
…det ikke entydigt styrker Ahmeds selverkendelse og kvalifikationer at inducere ham med dansk kulturel og historisk selvforståelse.
Ahmed skal ikke – og kan ikke blive ’dansker’. Men han skal kunne
mestre sin livssituation og fungere som medborger i Danmark – også
når han er modborger.
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Noter
i

Det kan forventes, at den eksisterende arbejdskraftreserve modsat ikke har de ønskede kvalifikationer som kan imødegå efterspørgslens krav, hvorfor en selektiv nettoindvandring kan vise sig
at være en ønsket løsning.
ii

Udgivelsen i 1987 af Hudson Institute rapporten ’Workforce 2000’, vækkede det amerikanske
erhvervsliv til erkendelsen af, at arbejdsstyrken i 2000 ville bestå af 15 % af hvide amerikanske
mænd, mens kvinder, minoriteter og indvandrere til sammen ville udgøre 85 %.
iii

Det kan i sig selv anbefales at være en selvstændig målsætning for organisationsudviklingen i
offentlige virksomheder at fremme mangfoldighedsledelse internt.
iv

Det skal dog tilføjes, at dette kan have en lang række følgevirkninger, som der i denne sammenhæng ikke tages højde for. Derfor kan denne løsning kun anbefales i sammenhæng med en
bredere analyse af de samlede konsekvenser.
v

Fra en række antropologiske studier i forvaltningen af det socialfaglige område og integrationsarbejdet er det kendt, at forskningen støder på barrierer i forhold til adgangen til viden, som den
enkelte sagsbehandler besidder. Nanna Mik -Meyer og Margaretha Järvinens bog: *At skabe en klient’ blev kritiseret i Socialrådgiveren jan. 2004 for bevidst at skævvride et billede af sagsbehandlingen med det formål at udstille socialrådgiverne (i øvrigt også upubl. fra Christina Jagd vedr.
somaliske kvinder i København.).
vi

Det nævnes i den forbindelse, at en af årsagerne til, at det er så vanskeligt for hovedpersonen
at komme igennem i det offentlige system med en klage over en social afgørelse, er, at sagen
bliver sendt til revurdering i samme social afsnit, som traf afgørelsen i første omgang. Dette forhold, som må siges at være en uhensigtsmæssig side af forvaltningen (set fra medborgerens synspunkt) har været til debat i offentligheden i 2004.
vii

Tidligere på året, havde andre journalister foretaget en lignende rundringning til taxa centraler for at finde ud af, om man kunne ’få en hund med på bagsædet’ m.a.o. om man som kunde
mod betaling kr. 100,- kunne få en ’hvid’ chauffør. Det kunne det i 9 af 13 tilfælde.
viii

I Slavoj Zizeks opstilling af begrebet ideologien i og for sig selv eller den dobbelte iillusion
bliver ’identitet’ det arvæv af lapper, der er rimpet sammen over en traumatiseret kerne af frygten for tomhed og fragmentation. Identitet er noget udenpå fortalt. Det kan så at sige aldrig funderes i noget indre. Det fører til samme afvisning af en iboende essens af ’kulturen’ og ’folket’
(1989, 1994).
ix

Det er interessant at betragte, hvordan brugen af nedsættende og diskriminerende ord er afhængig af afsender og modtager relationen. Man oplever ofte, hvordan indvandrerdrenge kan
kalde hinanden for ’perker’ med en inkluderende effekt, mens det sjældent accepteres, at en
dansk dreng kalder en tyrkisk dreng for ’perker’ – med mindre (og det er ganske interessante), at
drengene er en del af samme fællsskab. Når man på Nørrebro i en skolegård, september 2004 hører indvandrerdrenge kalde etnisk danske drenge for ’perkere’ – så undres man. Men det bekræfter i og for sig selv kynismen.
x

Med ’begge’ veje menes der abstrakt, at genkendelsen af en form altid forudsætter en spejling
i noget der er anderledes. Sådan, som sprog i denne sammenhæng forstås, så er der altid tale om
identifikation af modstående ord par. Når ’vi’ forholder os til ’de andre’ så udmøntes det i den
direkte opposition.
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xi

Se f.eks. debatten om Margaretha Järvinen, & Nanna Mik-Meyer (red.): At skabe en klient, I nstitutionelle identiteter i socialt arbejde (2004) i fagbladet ’Socialrådgiveren’, nr. 1, 14. januar
2004.
xii

Det er muligt, at vi også kommer for den gode frokost … men det er selvsagt forbløffende, at
der gang på gang kan mønstres deltagere til konferencer, hvor hele standen af socialrådgivere vil
blive hængt ud og det offentliges indsats i integrationsarbejdet bliver forklejnet.
xiii

Kioskbaskere skaber vores ’normalitet’ i forhold til en ’obskønitet’. De fortæller os, at vi er
de normale. Det er de andre, der er fremmede, kriminelle, pædofile el.lign. Kioskbaskere fortæller os den fordom, at den anden skulle have en essentiel kerne, som er forskellig fra vores. Kernen er årsagen til den andens negative væsen.
xiv

Iflg. Hofsheede kan indvandreren, som kommer til et nyt land f.eks. Danmark imødese at skulle gennemleve perioder med følelser af sorg, hjælpeløshed og fjendtlighed over for den nye kultur. Gennem opholdet tilpasser man sig den nye kultur, men det sker for det meste ikke uden
sværdslag. I teorien mener Hofsheede, at alle flygtninge og indvandrere vil gennemløbe en kulturtilpasningskurve, som indeholder: 1. opstemthed, 2. kulturchok, 3. kulturindlæring og 4. stabil
tilstand (som enten kan være positiv eller negativ). Dette forløb foregår over tid, og det er ikke
muligt at sætte præcis tidsangivelse på.
xv

Togebys undersøgelse inddrager en interessant detalje i den forbindelse. Der er på den ene
side forhold omkring den udtrykte politik i sig selv og på den anden side er der vælgernes stemmeafgivelse, som har indflydelse på valget. Det viser sig, at der kan tænkes at være et mindre
misforhold mellem f.eks. det socialdemokratiske parti politiske linie og den vælgerskare, som
rent faktisk stemmer på indvandrere. I Danmark kan kandidaterne holder deres kandidatur pga.
partilisterne, hvorimod undersøgelser fra f.eks. Norge viser, at etniske kandidater på arbejderpartiets lister kan blive stemt ned af listerne.
xvi

Det hænder, at politikerne for åben skærm under debatrunder direkte udfordrer hinanden på
matematikken logik.
xvii

Fra antropologien kender man til, at ’vi’ er tilbøjelige til sprogligt at skabe distinktioner mellem ’os’ og ’dem’ ved at placere ’den anden’ i en tid, som er ’vores’ udviklingsniveau underlegent.
xviii

Pædagogisk teori om ’læring’ har rødder langt tilbage i den tidlige humanistiske videnskab
og knytter an til nationale individs fødsel i bevidsthed om sprog, historie og kultur. Scialfaglig
orskning er tættere forbundet til den senere sociologiske videnskab og det moderne individs fødsel i socialisering til systemet. En lærer er formidler af viden, hvor en socialrådgiver er forvalter
af viden. Fremmedsprogsundervisningen har til dels levet sin egen historie i forhold til øvrig pædagogisk forskning som følge af, at faget er udviklet relativt sent i det 20.århundrede som modtræk til stigende indvandring i 1960’erne (Wagner, 1999).
xix

’Klasseværelset’ tjener alene den abstrakte refleksionen vedrørende Ahmed som repræsentation for en bestemt målgruppe, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det anerkendes fra
praksisniveauet, at der er målgrupper for hvem ydre kontrol udløser afvisning i mødet. Grupper
med svære traumer, psykiske lidelser og stofmisbrugere vil måske ikke kunne indtænkes efter
samme principper. Modellen er ikke til brug universelt, men som ramme for metoderefleksion
vedrørende ’mægtiggørelse’ og ’myndiggørelse’.
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