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”Og dette betaler vi for”

En eldre velstående herre med bosted på Oslos vestkant, nærmere bestemt Holmenkollen, eier

av eget firma og samler av norsk kunst som jeg trodde hørte hjemme på nasjonalgalleriet, fikk

i en samtale med en sosionomstudent vite at grunnen til at somaliske innvandrere har så

mange barn når de kommer til Norge. Det er ikke fordi de i virkeligheten har så mange barn,

men at når de flykter tar med seg mange flere barn enn det som egentlig er deres. I hjemlandet

får de for en billig penge papirer på at dette er deres barn. Kommentaren fra mannen etter

disse opplysningene var umiddelbart: ”Og dette betaler vi for”. At denne kommentaren kom

fra en fra vårt øvrige sosiale lag kan være tilfeldig, og jeg kan i ettertid se for meg mange

personer som ville sagt akkurat det samme.

Hva sier så dette oss om velferdsstaten? Er det ikke nettopp prinsipper som likhet og

rettferdig fordeling hele det norske samfunnet er bygd på? Innvandring er bare en av de

utfordringene velferdsstaten står over for i dag. Brochmann skriver i sin artikkel

”Lykksalighetens rike og den nye etniske forstyrrelsen. Innvandring og det flerkulturelle

Norge” (2003),  at innvandring til et lite land som Norge med en så omfattende

velferdspolitikk ikke bare vil sette folkets sjenerøsitet på prøve, men også kan påvirke

bærekraften i hele systemet. Det avgjørende er hvor stor andel av de som kommer som ikke

kan brødfø seg selv.

En annen utfordring velferdsstaten vil få i fremtiden er den mye omtalte eldrebølgen.

Dette handler vel egentlig også om en befolkning som ikke kan brødfø seg selv og i tillegg har

rett på store summer pensjon. Selv om de har betalt inn en andel av lønnen sin til en

pensjonskasse hele livet, vil ikke det være tilstrekkelig til å dekke de utgiftene de vil være for

samfunnet som ikke-yrkesaktive. Problemet hadde ikke vært så stort om den norske

befolkning hadde fortsatt å få så mange barn som de gjorde i etterkrigstida. I fremtiden vil den

tærende befolkningen bli for stor for den nærende.

En tredje utfordring er likestilling. Norge er i følge FNs to likestillingsindekser

verdensmestere på likestilling. Den ene indeksen måler kjønnsforskjeller i politisk makt, den

andre måler kjønnsforskjeller i menneskelige utviklingsmuligheter. Men om vi ser nærmere

på arbeidslivet ser en at vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked. Dette blir av Birkelund og

Petersen og flere, kalt det norske likestillingsparadokset. Studier viser at vi har et av de mest

kjønnsdelte arbeidsmarkedene av samtlige OECD land. Det vil si at kvinner og menn er
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konsentrert i ulike yrker og befinner seg på ulike stillingsnivå, altså menn har mannsyrker,

kvinner har kvinneyrker, og i begge yrkesgruppene har menn større sannsynlighet for å få

lederstillinger (Birkelund og Petersen 2003:4).

Hvorfor er velferdsstaten i krise?

Siden 1970 har man snakket om en velferdsstat i krise (Mjøset 2002).Hva er det egentlig som

gjør at disse utfordringene har dukket opp og utgjør de virkelig en krise for velferdsstaten, og

i tilfelle hvorfor gjør de det? Oppgaveteksten min lyder: Utfordringer for velferdsstaten –

fertilitet, likestilling og innvandring, men er disse utfordringene like store og av samme

karakter? Det finnes ulike typer velferdsstater. Jeg vil her bruke betegnelsen velferdsstat om

den sosialdemokratiske modellen som de skandinaviske landene har, med en ikke

markedsstyrt økonomi og der det leggest vekt på universelle retter, likhet, solidaritet

(Macionis and Plummer).

Tæring etter næring

Fertilitet er ikke et problem nå, men vi ser at det vil komme til å bli det. Utfordring ligger i å

finne løsninger på fremtidens skeive aldersfordeling i befolkningen. Befolkningsprognoser

viser at den virkelige stigningen for folk i pensjonsalder i Norge skjer rundt 2015, og antall

80-åringer og eldre vil først stige omkring år 2025 (Solerød 2000:187-190). Grunnen til at

dette skjer er at fruktbarheten i en befolkning stiger og synker påvirket av hvordan

samfunnsforholdene de lever under er. Under og mellom de to verdenskrigene sank

fruktbarheten, grunnen var dårlige tider i tillegg til at menn var en mangelvare. I etterkrigstida

steg optimismen og vi fikk en enorm ”babyboom” i forhold til tidligere. Fødselstallene holdt

seg da godt over reproduksjonsnivået (som er 2.1), helt til starten av 1970-tallet da

fødselstallene begynte å ligge under reproduksjonsnivået (Solerød 2000, fig 3.10). Grunner til

lave fødselstall i dag er familieplanlegging, høyere utdanning og likestilling.

 En annen faktor som påvirker hvor mange eldre vi har i et samfunn er forventet

levealder. Denne har steget i det siste århundre på grunn av bedrede levekår, særlig i

helsetilstand.

En stor del av dem som skal trygge tilværelsen til det store kullet eldre etter 2015, er

de som hører til de små alderskullene fra 1970-1990 –årene. Problemene blir manglende

arbeidskraft i helsesektoren siden en stadig større andel av befolkningen vil bli

pleietrengende. Et annet problem vil bli de opptjente pensjonsrettighetene til våre fremtidige

pensjonister. Spørsmålet er om det er mulig å innfri disse forpliktelsene, og om de ”voksne” i



4

dag kan ha tillitt til at staten tar vare på dem i alderdommen. Systemet bygger tross alt på et

nødvendig prinsipp om å sette tæring etter næring. Disse utfordringene kan kreve en så stor

omorganisering av systemet at en kanskje vil komme langt bort fra det vi i dag kaller for et

velferdssamfunn. På denne måten vil jeg se fertilitet som en av de viktigste utfordringene for

velferdsstaten i fremtiden, og en viktig trussel mot det velferdssystemet vi har i dag.

For små for innvandring?

Innvandring blir av mange sett på som en trussel mot velferdsstaten. Det er riktig at hvis

belastningene på et velferdsstatsbudsjett blir for store, kan det gå utover mange. Men dette

kan unngås ved seleksjon og avgrensning i forhold til potensielle nye medlemmer. Norge har

siden 1975 hatt innvandringstopp, som ikke egentlig var innføring av noe stopp men heller

innføring av en selektiv innvandringspolitikk som begrensa innflyt av ufaglært arbeidskraft.

Det var flere argument for ”innvandringsstoppen”, det første var den på de tider voksende

velferdsstaten. Velferdsstaten tåler altså ikke at store grupper faller igjennom og ikke tas opp i

produktivt arbeid. Det andre argumentet var at velferdsstaten heller ikke tåler en stor

tilstrømning av billig arbeidskraft, noe som vil underminere de høye standardene i norsk

arbeidsliv. Derfor må alle som kommer behandles likt som nordmenn både lønnsmessig og

velferdsmessig. Her ser vi noe som kan tolkes som en dobbelthet i norsk innvandrings-

politikk: ”Man ønsker ikke innvandrere i utgangspunktet, men hvis de likevel klarer å komme

inn, må de på en eller annen måte innlemmes.” (Brochmann 2003:5). Dette er utgangspunktet

for vår såkalte integrasjons politikk. Staten har i denne sammenheng flere utfordringer. Den

må også skape oppslutning hos befolkningen rundt denne politikken. Nettopp dette har vist

seg å være vanskelig. Norge er både et ungt og et lite land med en relativt homogen

befolkning. Det er derfor forståelig at det finnes en bred oppfatning av at det er et kulturelt

sårbart land (som var det tredje argumentet for ”innvandringsstoppen”). Denne dimensjonen

har siden fått lite oppmerksomhet i forbindelse med integrasjonspolitikken, noe som er litt rart

siden det ser ut som om det er dette som ofte opptar befolkningen mest. Ubehaget ved dette

temaet er trolig grunnen til at det har blitt slik. Fremskrittspartiet er de eneste som åpent har

spilt på trusler mot nasjonen i sin kamp mot innvandring. Dette partiet har i det siste hatt stor

fremgang, kan hende dette viser en reaksjon på offentlighetens vegring mot å ta opp dette

temaet, men det finnes også andre grunner til stor oppslutning rundt slike partier, noe jeg vil

komme tilbake til (Brochmann 2003).

Denne gjennomgangen viser slik jeg ser det, at innvandring kan underminere

velferdsstaten om en ikke driver en selektiv innvandringspolitikk. Utfordringen ligger i
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velferdsstatens legitimitet, noe som er viktig for å holde systemet ved like. Velferdsstatens

utfordring med innvandring kunne ha vært av same karakter som fertilitetsproblemet om en

ikke hadde ført en selektiv innvandringspolitikk.

Er et kjønnssegregert arbeidsmarked ønsket i velferdsstaten?

Kan så likestilling underminere velferdsstaten? Vi har som tidligere nevnt et kjønnssegregert

arbeidsmarked. Det finnes mange ulike forklaringer på dette, en av dem kan være betydningen

av velferdsstaten som arbeidsgiver. Velferdsstatens vekst på syttitallet gav mange kvinner

lønnet arbeid, dette var fordi mange av stillingene i offentlig sektor var typiske kvinne jobber

og hadde med omsorg å gjøre. Kvinnene fikk nå lønn for mye av det de alltid hadde gjort.

Mange av stillingene kunne lettere kombineres med familieliv og passet bra for kvinner med

barn. Det ser ut som om prisen for integrasjon på arbeidsmarkedet har vært segregering

(Birkelund og Petersen 2003).

Birkelund og Petersen beskylder også velferdsstaten for å være kjønnskonservativ.

Dette fordi mange velferdsordninger bygger opp under mor-barn relasjonen. Utfordringen her

må ligge i å klare å fremme far som omsorgsperson, og at det blir et reelt valg om det er far

eller mor som er hjemme. Ikke at det alltid blir mor fordi det er det mest økonomiske. På en

måte kan en jo si at vårt kjønnssegregerte arbeidsmarked er med på å understøtte

velferdsstaten slik vi ser den i dag, og at kravet til likestilling mellom kjønnene slik er en

utfordring for velferdsstatens struktur. Menn- og kvinneyrker er noe tradisjonsbundet som kan

komme til å endre seg i fremtiden, og slik kan tiden selv skape mer likestilling uten at det

nødvendigvis vil undergrave velferdsstaten. Jeg vil derfor si at det ser ut som om likestilling

er en utfordring av en annen karakter enn fertilitet, dersom vi tar tiden til hjelp.

 Jeg vil ikke her ta noen diskusjon på om noen av utfordringene er viktigere enn andre,

men poengtere at de har ulik betydning og ulike konsekvenser.

Globalisering

Som vi nå har sett er disse problemene ulike, men er det så mulig å finne noe felles for dem?

Finnes det en felles underliggende årsak? Som tidligere samfunnsgeografistudent vil jeg

umiddelbart tenke globalisering. Mitt inntrykk etter året med samfunnsgeografi var at

globalisering ofte bli sett på som den store stygge ulven som ligger til grunn for eller fremmer

de fleste problemene i dagens samfunn. Mjøset sier derimot i sin artikkel ”Europa ved

årtusenskiftet” (2002), at problemet med eldrebølgen ikke har noe å gjøre med globalisering,

men heller med uintenderte konsekvenser av velferdsstaten. Han sier videre at det i Europa
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ikke er noen tegn på at globalisering undergraver velferdsstaten, selv om velferdstaten riktig

nok er under press. (Mjøset  2002).

Å si at fertilitets problemet kommer fra de uintendert konsekvensene av velferdsstaten

vil være å følge en logisk tankegang. En av grunnene til at vi får færre barn er velferdsstatens

utdanningsreform. Flere tar høyere utdanning, også kvinner. I dag er det faktisk flere kvinner

enn menn som tar høyere utdanning (Birkelund og Petersen 2003:21). Dette må også ha noe å

gjøre med de jobbene velferdsstaten laget for kvinner og at kvinner på grunn av disse fikk mer

og mer behov for utdanning. Men finnes det kanskje flere grunner til å ta høyere utdanning?

Norge blir i dag rammet av større og større arbeidsledighet. Hvem er det som mister jobbene

sine; jo det er industriarbeiderne. Det vanlige er at slik produksjon flyttes til et u-land der det

finnes arbeidskraft som de nesten slipper å lønne. Igjen sitter norske industriarbeidere uten

særlig utdanning og store problemer med å finne en ny jobb. I en verden med stadig større flyt

av investerings- og spekulasjonskapital blir fabrikker lette å flytte, igjen står en lite fleksibel

arbeidskraft. Hvordan taler dette til det norske folket? Jo, at utdanning er nøkkelen til en

sikrere jobb, til større fleksibilitet og flere muligheter. Svaret blir at vi tar lengre og lengre

utdanning, og blir dermed eldre og eldre før vi er klare til å stifte familie, noe som igjen fører

til færre barn og at noen ikke får barn i det hele tatt. Mitt poeng er at en kan godt si at

velferdsstaten selv er skyld i fertilitets problemet, men om en går dypere inn for å undersøke

hvorfor velferdsstaten har laget seg slike problemer finner en kanskje at det henger sammen

med den globale utviklingen likevel.

I vårt globale samfunn er det altså de med lite eller ingen utdanning som er taperne.

Kan dette igjen ha noe betydning for utfordringene velferdsstaten har med oppslutningen

rundt sin innvandring- og integreringspolitikk? Østerud skriver i sin bok ”Globalisering og

nasjonalstaten” (1999: kapittel 8) om den voksende støtten til mange høyreorienterte

protestpartier i Europa i dag. Disse partiene har vokst parallelt med sosial krise, arbeidsløshet,

kriminalitet og uro over rask innvandring. Han sier videre at dette kan betraktes som

reaksjoner mot former for modernitet og internasjonalisering fordi disse endringene slår

ujevnt ut og fordeler omkostningene forskjellig. Som flere andre mener Østerud at

nasjonalstaten har fått mindre makt i det globale samfunnet og at den nå enten er for stor eller

for liten til å løse de problemene som er og vil komme. Dermed blir problemet manglende

samsvar mellom problemstruktur og beslutningsenhet noe som fører til at det politiske

fellesskapet blir borte både i befolkningen og mellom befolkningen og de styrende. Slik får

velferdsstaten med offentlige fellesgoder og et stabilt folkestyre skrinnere vilkår og problemer
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med legitimitet. Innvandring er med andre ord, med på å synliggjøre velferdsstatens

problemer, heller enn å være roten til dem.

Hvem betaler?

Hva så med innvandring som en løsning på fertilitetsproblemet? På 1990-tallet ble synet på

innvandring som en økonomisk byrde snudd på hode: ”Uten innvandring stopper

velferdsstaten” var nå det nye. Helsevesenet som i fremtiden skal ta seg av en aldrende

befolkning er avhengig av omtrent 200 000 flere på jobb (Solerød 2000:189) og også flere

skattebetaler til å finansiere det hele. Kanskje vil innvandring av mennesker det er stort behov

for, endre holdningene til innvandring i befolkningen. Det vil jo selvfølgelig være positivt,

men er det ikke grunn til å stille spørsmål ved den etiske siden ved dette? Er det riktig av et

rikt land som Norge å fremme innvandring av faglært arbeidskraft fra land som kanskje

trenger dem enda mer enn oss?

Arbeidsinnvandring passer oss bra. Slik kan vi fortsette med den høye utdanningen

vår, få de gode jobbene vi vil ha og fremdeles nyte våre eldre dager med et solid sosialt

sikkerhetsnett. Alt dette takket være arbeidsinnvandrere fra den tredje verden som kommer hit

for å ta del i den amerikanske livsstilen som de har fått kjennskap til gjennom det globale

media. Dette kommenterer Mjøset (2000) i sin artikkel og reiser spørsmålet om det vil skje en

europeisk indre kolonialisme som er like ille som den koloniseringa Europa hadde for hundre

år siden. Vil innvandrerne klare å sikre sin rettigheter her slik som de gjorde i

avkoloniseringsprosessen etter andre verdenskrig. De somaliske kvinnene sender barna sine

fra seg for at de skal få en bedre fremtid i et av verdens beste velferdssamfunn. Men hva er

det egentlig som møter dem? Får de virkelig ta del i vår velferd? Dette er en stor utfordring

for velferdsstatens fremtid. Er de villige til å betale?
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