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Velfærdssamfundet er i krise 
 

• Den økonomiske krise 
 
• Den demografiske krise - der kommer til at 

mangle hænder 
 

• Forventningskrisen - middelklassens umættelige 
velfærdsbehov 
 

• Tillidskrise 
 

Skanderborg Kommune 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Præsentation af de væsentligste grunde til at velfærdssamfundet, som vi kender det er i krise.Der mangler hænder: I 2020 kommer vi til at mangle hver 7. lærer, hver 4. sygeplejerske, hver 2. leder, hver 5. dagplejer osv. Vi kommer til at nytænke den offentlige sektor markant. Denne udfordring er ikke kun ”praktisk”. Det er en fundamental udfordring – socialt, økonomisk og politisk, at stadigt færre skal forsørge stadigt flere i stadigt længere tid. Vores demokrati og velfærd hviler på en underforståelse om, at de, der betaler, udgør flertallet. Hvis den fornemmelse breder sig, at de aktive på arbejdsmarkedet er demokratisk underrepræsenterede i forhold til dem, der står udenfor, kan det undergrave tilslutningen til den sociale kontrakt, der holder samfundet sammen,Forventningskrisen – eksempel: En gang var vuggestuer et socialpædagogisk tiltag rettet mod særlige grupper, og dagplejemødre normen. I dag er det den velbjærgede middelklasse, der forventer og forlanger vuggestuepladser, tæt på, bygget  i de rigtige materialer og selvfølgelig med økologisk kost. Det gamle hæderkronede udtryk: ”Gør din pligt og kræv din ret” er i dag nærmest blevet til: Det er din pligt at kræve din ret”Tillidskrise uddybes på næste slide



Tillidskrisen 
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Hvad siger de unge ?  
• Der er stort potentiale for at rekruttere flere frivillige blandt de 

unge, men….. 
 
– Det skal være fleksibelt og konkret. 
– Der mangler information om, hvordan man bliver frivillig. 
– Formidling skal gerne ske gennem sociale medier og mobile apps 
– Det  give udtalelser til CV’et eller plus i uddannelsesansøgninger. 

Det må også gerne indtænkes i praktik og valgfag 
 

• Fællesskabet ønskes i centrum ”Hvad kan jeg gøre for 
samfundet”. 

 

Skanderborg Kommune 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Unge fra ungdomsuddannelserne og 10.klassecentret har i forbindelse med debatten om planstrategien arbejdet med emnet frivillighed. Resultaterne blev fremlagt og diskuteret på ungekonferencen 4. oktober. Ovenstående er eksempler.Det er ikke nævnt, at der også var et heftigt ønske om, at ældre (på efterløn m.v.) gav den en skalle 



Er potentialet der ? 

Eksempler fra den virkelige verden 
 
• Borgermøde i august om Plan- og Udviklingsstrategien 

Skanderborg Kommune 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Rousseau skelner mellem statsborgeren, der er forpligtet over for fællesskabet i alle sine handlinger, og privatmanden, der kan følge den oplyste egeninteresse. De to første klip er for mig at se gode eksempler på de ”moderne statsborgere” – borgere, der kan og vil  fællesskabets bedste, og som er helt bevidste om deres rolle i dette fællesskab.Det sidste klip er mere udtryk for noget, vi kommer til at kæmpe for at slippe af med – den (velbjærgede) borger med en god ide, som kommunen naturligvis skal finansiere……… ja, selv realisering af en ide kan opfattes som en rettighed.Jeg er helt med på, at det bliver et langt og sejt træk før den er i hus. Og det er ikke noget, der kommer af sig selv.Derfor arbejder vi med bl.a. øget samarbejde med ”2. geled- politikere”



NEW DEAL 2011? 

Sporskifte er nødvendigt: 
 

• Ændring i arbejdsfordelingen mellem samfund og 
borger 
 

• Flere frivillige i velfærdssamfundets institutioner 
 

• Omfordeling af de offentlige goder 

Skanderborg Kommune 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
New Deal, betegnelse fra 1930'ernes USA knyttet til præsident Franklin D. Roosevelts reformpolitik. I en valgtale i 1932 lovede Roosevelt nordamerikanerne en new deal («et nyt spil»), hvis han blev valgt. Udtrykket er siden blevet synonym for hans politik - særligt i perioden før 2. verdenskrig. Roosevelt blev genvalgt i 1936, 1940 og 1944, men havde kun tilstrækkelig politisk opbakning bag større reformer i årene 1933-38. I snævrere forstand er New Deal derfor afgrænset til denne periode. Indholdet New Deal var ingen helhedsplan. Den var snarere udtryk for et helhedssyn, som mange planer til gengæld udsprang af. Dette helhedssyn som det kom til udtryk hos Roosevelt og hans nærmeste medarbejdere var reformistisk og samtidig nøgternt. New Deal tog udgangspunkt i, at USA også i fremtiden ville og burde være et kapitalistisk samfund. Men kapitalismen måtte modificeres og humaniseres. Forbrugerne måtte tillægges større vægt end producenterne. Samfundets behov måtte tilgodeses fremfor individualisternes. Samtidig understregede Roosevelt betydningen af eksperimentering. Mange af eksperimenterne var utraditionelle. Der lå i New Deal et potentiale for stadig udvikling, der skræmte dens modstanderne og inspirerede dens tilhængere. Med ændring i arbejdsfordelingen mellem samfund og borger mener jeg, at alle skal være ”frivillige i eget liv” – vi skal have italesat og iscenesat en ændret opgavefordeling (mere statsborger mindre privatmand) inden vi står med brutale besparelser. I Skanderborg Kommune betyder det, at de 57.400 borgere i fremtiden bliver frivillige på områder, som tidligere kunne være offentlige serviceområder- vi ser det tydeligt på ældreområdet. I gamle dage for 20-30 år siden kunne man komme på alderdomshjem og have en række gode år. Disse alderdomshjem var typisk indrettet med store hobbyrum, gymnastikrum osv. De plejecentre vi har i dag minder mere om sygehuse, og beboerne er typisk svært plejekrævende. Denne større egen-indsats vil der blive mere og mere af.Konkret bliver der også brug for flere ”organisations-frivillige” – i kender sikkert alle eksemplerne på forældre, der er frivillige i børnehaven og skolen, børn, der er det på plejehjemmet, hele det sociale område, sport, kultur osv. Sikring af de svageste grupper/egne.
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