
»En hel del folk
foragter teori,
men lever på

en praktisk idioti
med skjulte gale

teorier i

Thi hvad kan tænkes,
siges eller skrives,

i hvilket ikke
teorier kives? -

Med teori
skal teori fordrives.«

Piet Hein (1969) GRUK. Fra alle årene I. Et udvalg. 
København: Borgens Forlag: 235

III. Borgerløn som element i forskellige 
videnskabelige paradigmer i den internationale 
samfundsvidenskab

Indledning
Indledningsvis gav jeg en kort historisk oversigt over borgerlønsidéens hi-
storie. Basic Income European Network (BIEN), der blev dannet i 1986, og
hvis mål er »to serve as a link between individuals and groups commited to,
or interested, in basic income i.e. an income unconditionally granted to all
on individual basis, without means test or work requirement, and foster in-
formed discussion on this topic throughout Europe«, udsender løbende ny-
hedsbreve og har siden stiftelsen i 1986 afholdt syv internationale kongres-
ser om borgerløn.

BIEN har medlemmer fra 20 lande og har foretaget en registrering af
litteratur om borgerløn, der er tilgængelig på nettet (www.econ.ucl.ac.be
/etes/bien/bien.htm). Registreringen omfatter bøger, afhandlinger og artik-
ler på 13 forskellige sprog. Derfor kan man i en vis forstand sige, at der fin-
des en del litteratur om emnet. Men sammenlignet med andre forsknings-
områder, må man alligevel sige, at litteraturen er relativt begrænset i hvert
land og sprogområde. Der er således kun registreret 19 akademiske afhand-
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linger (»theses«), hvor 8 er belgiske, 4 hollandske, kun een engelsk og een
amerikansk.

Der findes relativt få bøger om borgerløn og specielt bøger, der giver et
overblik over debatten og teorierne. En af de få og mest kendte er samlet af
den belgiske professor i økonomi og social etik fra det katolske universitet i
Louvain, Philippe Van Parijs: »Arguing for Basic Income. Ethical Foundati-
ons for a Radical Reform« (1992).

I denne bog gives en god oversigt over idéens politisk-filosofiske rødder
og begrundelser fra flere af idéens mest fremtrædende talsmænd ( bl.a. Guy
Standing, Claus Offe, Bill Jordan, André Gorz og Robert E. Goodin).

Philippe Van Parijs viser her, hvorledes borgerlønsidéen i de sidste 20 år
er dukket op i forskellige udformninger i den internationale samfundsviden-
skab i forbindelse med diskussionen af nye teorier om velfærdsstatens krise
og er blevet begrundet ud fra både retfærdigheds-, friheds- (autonomi), lig-
heds- og effektivitetsforestillinger, og at man blandt borgerlønstilhængere
finder libertære, socialistiske, kommunitaristiske og grønne rødder og argu-
menter. Men han forsøger ikke at sammenfatte de forskellige perspektiver.

Et problem i den internationale litteratur er, at den naturligvis er præget
af den samfundsvidenskabelige arbejdsdeling og fagdisciplinering, dvs. den
især er præget af at fokusere på et aspekt af borgerlønsidéen.

1. Valg af borgerlønsteoretikere

Da jeg er interesseret i at skabe et helhedsbillede af borgerlønsidéen, har jeg
valgt at give en nærmere præsentation og analyse af fem forskellige teoretiske
forståelsesformer omkring borgerløn, der er udviklet inden for de tre sam-
fundsmæssige hoveddiscipliner: Økonomi (Herman E. Daly, Samuel Brittan),
sociologi (Bill Jordan og Claus Offe) og politisk filosofi (Jürgen Habermas og
Nancy Fraser) og i forbindelse med fremkomsten af de nye samfundsmæssige
problematikker: Økologi (Herman E. Daly) og køn (Nancy Fraser).

De seks samfundsteoretikere er valgt, fordi de har været med til at udvikle
nye forståelsesformer (videnskabelige paradigmer), hvor borgerløn udgør et
element: 

1. Et paradigme for økologisk økonomi (Herman E. Daly). 
2. Et kritisk teoretisk velfærdsdemokrati-paradigme (Jürgen Habermas og

Claus Offe). 
3. Et medborgerskabsparadigme (Bill Jordan ). 
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4. Et feministisk paradigme (Nancy Fraser). 
5. Et liberalt ejendoms- og markedsparadigme (»social dividend«) (Sa-

muel Brittan på grundlag af økonomen James E. Meade).

En yderligere grund til valget af de seks teoretikere er, at både Bill Jordans,
Claus Offes og Jürgen Habermas’ tanker har dannet baggrund for en del af
den danske samfundsvidenskabelige borgerlønsdebat (Jørn Loftager og Pe-
ter Abrahamson). 

I den videnskabelige offentlighed (den danske og den internationale) er
de imidlertid ikke alle kendt som borgerlønsteoretikere. Det er kun Jordan
og Offe og Brittan, der mere detaljeret har udformet konkrete borgerløns-
reformforslag. 

For Daly, Habermas og Fraser gælder, at de ikke i en større videnskabelig
offentlighed (det gælder f. eks. i BIEN) normalt anses for at være borger-
lønsteoretikere. Et mål med denne bog er at gøre opmærksom på, at deres
teorier kan tilføre borgerlønsidéen nye perspektiver. 

Daly er kendt som paradigmeskaber for den økologiske økonomi, men få
er opmærksom på, at hans tanker om økologisk økonomi er kædet sammen
med en minimums- og maksimumsindkomstbetragtning. 

Habermas er kendt for sin generelle samfundsteori og filosofi, og mere
specielt for sin diskurs-demokratiteori og retsfilosofi. Kun meget få er op-
mærksomme på, at der i den ligger en forståelseshorisont, der passer til bor-
gerlønstanken, og at Habermas selv direkte har kædet borgerlønstanken
sammen med sin teori. 

Endelig er Nancy Fraser kendt af feminister og velfærdsstatsteoretikere,
men ikke specielt som borgerlønsteoretiker.

Det overordnede mål er en kortlægning af de udvalgte paradigmefornye-
res generelle værdimæssige og videnskabelige forståelseshorisont med hen-
blik på at foretage en sammenligning af de fem paradigmer og herudfra
fremlægge en mere helhedsorienteret opfattelse af borgerlønsidéen.

Mere konkret vil jeg igennem en tekstanalyse af deres skrifter kortlægge
deres brug af metaforer (»dybde« og »overflade«), deres »metakulturelle
forståelsesform« eller »baggrundsantagelser« samt finde de fortællinger, der
eksplicit og implicit ligger bag deres forskellige paradigmer. 

Hvilke metaforer, paradigmer og fortællinger »passer« eller »bryder«
borgerlønsidéen med hos de udvalgte samfundsteoretikere?
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2. En fortælling om social retfærdighed i et dynamisk 
ligevægtssamfund: 

En analyse af Herman E. Dalys økologisk-økonomiske
paradigme

En økologisk-økonomisk pioner
Den amerikanske økonom Herman E. Daly (f. 1938) er en af de centrale pa-
radigmeskabere i den nye økologiske økonomi, som er vokset frem i de sid-
ste 20 år. Daly var i en årrække fra slutningen af 1960’erne økonomiprofes-
sor ved Louisiana State University i USA, fra 1988-94 fungerede han som
seniorøkonom i Verdensbanken og i dag er han professor i økonomi ved
universitetet i Maryland, USA. 

Når man så klart kan udpege Daly som paradigmeskaber for den nye lige-
vægtsøkonomi hænger det sammen med, at han allerede i slutningen af
1960’erne og begyndelsen af 1970’erne med udsigten til de store globale
økologiske problemer fremlagde skitser til en nyorientering af den økono-
miske teori, der byggede på ændrede baggrundsopfattelser af både menne-
ske og natur. 

Grundtrækkene til det nye paradigme kan ses i hans første tidsskriftsartikel
i 1968 (»On Economics as a Life Science«), og hans første bog om ligevægts-
økonomi i 1973 (»Toward a Steady State Economy«). Paradigmet blev i de
følgende år videreudviklet i flere bøger og tidsskriftartikler. I en større bog
skrevet sammen med teologen John B. Cobb Jr. i 1990 (»For The Common
Good«, oversat til dansk »Det fælles bedste«, 1991) og i hans seneste bog i
1996 (»Beyond Growth«, oversat til dansk »Efter væksten«, 1997) har han gi-
vet sit paradigme en mere videnskabsteoretisk dimension igennem en omfat-
tende kritik af den dominerende neo-klassiske vækstøkonomis paradigme og i
den seneste bog udviklet en teori om en bæredygtig udviklingsøkonomi.

A. Sammenhængen mellem ligevægtsøkonomi og garanteret 
minimumsindkomst

Det nye ved Daly er, at han på det idémæssige plan argumenterer for, at fo-
restillingen om en bæredygtig udvikling må erstatte forestillingen om øko-
nomisk vækst som overordnet samfundsmæssig målsætning. Med sin idé om
en dynamisk ligevægtsøkonomi forsøger Daly at forene tre forskellige poli-
tiske mål: Bæredygtighed, retfærdighed og effektivitet. 

Ifølge Daly er der tre grundproblemer i en økonomi: 1. Et bæredygtig-
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hedsproblem, 2. Et retfærdighedsproblem og 3. Et effektivitetsproblem
(Daly 1992). 

1. Bæredygtighedsproblemet er et omfangsproblem og vedrører, hvor
stort det økonomiske system kan være i forhold til det omgivende øko-
logiske system. Det anerkendes ikke i den etablerede økonomi som et
økonomisk problem, fordi man ikke opererer med forestillingen om
»en fuld verden«, dvs. med det økologiske system som et lukket system.
Bæredygtighedsproblemet kan ikke løses af markedet alene, men er et
politisk problem. 

2. Retfærdighedsproblemet er et spørgsmål om, hvorledes man laver en
retfærdig fordeling mellem forskellige indkomstmodtagere og genera-
tioner. Det er markedet heller ikke i stand til at løse, men det må løses
politisk ud fra idéer om retfærdighed og tilstrækkelighed.

3. Effektivitetsproblemet er et allokeringsproblem og er et spørgsmål om,
hvorledes man laver en effektiv allokering mellem produktionsfakto-
rerne. Det kan løses af markedet, der er en meget effektiv mekanisme til
at fremskaffe den nødvendige information og det nødvendige initiativ. 

I den økonomiske teori har man anerkendt, at der eksisterer både et effekti-
vitetsproblem og et retfærdighedsproblem, men man har ikke anerkendt
bæredygtighedsproblemet. Dalys nydannelse er, at disse tre mål kræver tre
uafhængige politiske redskaber og at bæredygtigheds problemet og retfær-
dighedsproblemet må løses politisk, mens effektivitetsproblemet kan løses af
markedet.

I vækstøkonomien forsøger man at forholde sig til alle tre problemer
igennem en markedstænkning. Man opstiller ikke klare politiske grænser for
omfang og normer for fordeling, men lader markedet udvikle sig anarkistisk,
for efterfølgende at forsøge at afbøde markedets negative effekter på miljøet
og fordelingen. Det er billedet af et reaktivt politisk system, som først efter-
følgende reagerer på markedets funktionsmåde. 

Heroverfor opstiller Daly et aktivt, præventivt politisk system, der klart
stiller grænser for omfang og fordeling for at få markedet til at fungere
bedre. 

Daly forestiller sig retfærdighedsproblemet løst ved etablering af en ny
fordelingsinstitution, der sikrer en garanteret minimumsindkomst og opere-
rer med maksimumsindkomster.
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Definition på en ligevægtsøkonomi
Dalys begreb for en ligevægtsøkonomi er et fysisk begreb. Det er en øko-
nomi med konstant lager (»stocks«) af mennesker, produkter skabt af men-
nesker (fysisk rigdom) opretholdt på et ønsket valgt niveau med den mindst
mulige gennemstrømning af stof og energi (»flow«) for at opretholde den
valgte lagerbestand (»stock«) af mennesker og produkter.

Det, der sker ved en almindelig økonomisk vækstproces, er, at man for-
søger at øge nytten ved både at øge gennemstrømningen og lageret. Men
forsøget på at maksimere nytten i en ligevægtsøkonomi skal ske inden for en
valgt lagerbestand, hvor man igennem teknologisk udvikling er i stand til at
forøge vedligeholdelseseffektiviteten ved at stræbe efter at minimere gen-
nemstrømningen.

En ligevægtsøkonomi kræver derfor andre institutionelle strukturer end
en vækstøkonomi for at målsætningerne om bæredygtighed, behovstilfreds-
stillelse og retfærdighed kan opfyldes. Der må etableres: 1. En institution for
stabilisering af kapitalbeholdningen, 2. En institution til stabilisering af be-
folkningstallet og 3. En fordelingsinstitution, der begrænser uligheden.

Bæredygtighed opnås kun, hvis der politisk sættes grænser for den gen-
nemstrømning af stof og energi, som går fra naturen ind i det økonomiske
system, således at kapitalbeholdningen kan stabiliseres. Politisk må man
vælge, på hvilket niveau samfundets kapitalformue (»stocks«) skal befinde
sig i en ligevægt. Det sker ved at opstille nogle politiske kvoter for benyttel-
sen af forskellige naturressourcer. Herefter overlades det til markedet nær-
mere at fordele de kvoter af stof og energi, det politiske system har bestemt
sig for at bruge.

Men herudover foreslår Daly også etablering af en befolkningsinstitution,
der kan sikre at befolkningstallet stabiliseres ved udstedelsen af omsættelige
fødselstilladelser.

Og skabelsen af en retfærdighed kan heller ikke skabes af markedet, men
må skabes igennem opstilling af politiske normer for minimumsindkomster
samtidig med maksimumsgrænser for formuer.

»Distributional justice, ecological balance, and populations restriction are
matters that are too important to be left to determination by a market, that
is simply unable to take conscious account of such costs because the costs are
usually not obvious, are delayed, and do not fall mainly on the decisionma-
ker. They involve time horizons and interdependence horizons beyond
those of rational individuals acting independently.« (Daly 1977:89).
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Sammenhængen mellem bæredygtighed og retfærdighed
For Daly hænger de tre institutioner sammen. Ressourcekvoteinstitutionen
kan ikke tænkes, uden at man samtidig laver en komplementær fordelingsin-
stitution. I sig selv vil en ressourcekvote-institution skærpe konflikten mel-
lem arbejde og kapital. Og en fordelingsinstitution kræver en begrænsning
af befolkningen.

Generelt kan man sige, at fordelingsproblemets stigende betydning er tæt og
logisk kædet sammen med forsøget på løsning af vækstproblemet. »Vi kan ikke
foretage en omlægning fra vækst til dynamisk ligevægt uden netop at begrænse
uligheden«. (Daly 1997:307). Og betragtninger omkring en minimumsind-
komst må nødvendigvis hænge sammen med parallelle forestillinger om en
maksimumsindkomst: »I en ligevægtsøkonomi må de fattige blive fattigere,
hvis de rige bliver rigere ikke blot relativt, men også absolut.« (Ibid:295).

Vækst kan betragtes som et forsøg på at skjule og undlade at tage forde-
lingsproblemet alvorligt. Eller man kan også sige, at man forsøger at komme
ud af fordelingsproblemet og fordelingskampen på en let måde igennem
vækst. Hvis alle blot kan få lidt mere, gør det ikke noget, at uligheden bliver
opretholdt.

Dalys tanke om en garanteret mindsteindkomst hænger tæt sammen med
hans syn på retfærdigheden som et andet og højere mål end ligheden. En
ubegrænset ulighed er uacceptabel. Den vil betyde, at samfundet vil miste
sin sammenhængskraft, men en fuldstændig lighed er heller ikke ønskelig,
men tyrannisk, da mennesker faktisk er forskellige. Man må have en be-
grænset ulighed, en ulighed, der er retfærdig, og det sikrer en garanteret
mindsteindkomst. »The goal for an economics of community is not equality,
but limited inequality. Complete equality is the collectivist denial of true dif-
ferences in community. Unlimited inequality is the individualists denial of
the interdependence and true solidarity in community.« (Daly 1990:331). 

Det er også et tegn på, at fællesskabs-økonomien er et forsøg på at skabe
en ny økonomi mellem den liberale og den socialistiske.

Hvordan skal man fortolke Dalys tre institutioner? Daly siger, at de
egentlig er konservative: »These institutions build on the existing bases of
pricesystem and private property and are thus fundamentally conservative«
(Daly 1977:51). Men omvendt kan man også sige, at med hans politisk be-
stemte grænser for omfang og indkomst, sætter han nogle nye grænser for
markedet, som har fået nogle til at se ligevægtsøkonomien som et planøko-
logisk system. Daly siger selv, at det hverken er kapitalistisk eller socialistisk,
men ser det som en tredie model. Både kapitalismen og socialismen har
været enige om betydningen af vækst. 
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Det er institutioner, der nemlig tillader at skabe en stabilitet på makropla-
net, og samtidig er åbne over for en variabilitet på mikroplanet. Ved at op-
stille grænser og kontrol på makroplanet kan man netop skabe et rum for
ubestemthed, nyskabelse og frihed for de enkelte individer på mikroplan.
Der kan man med rette sige, at ligevægtsøkonomien er en dynamisk øko-
nomi, fordi muligheden for variation og fornyelse egentlig bliver større end
i en vækstøkonomi. Med vækst bliver en del af forandringen rent kvantitativ,
mens forandring i en ligevægtsøkonomi i højere grad er tvunget til at være
kvalitativ.

Daly understreger også sammenhængen mellem institutionelle ændringer
og holdningsændringer. I sig selv kan disse tre institutioner ikke skabe en li-
gevægtsøkonomi. Der må også holdningsændringer til (»moral growth«).
»Institutional change are necessary but insufficient. Moral growth is also
nesessary but insufficient. Both together are necessary and sufficient, but the
institutional changes are relatively minor compared to the required change
in values«. (Ibid:75).

Dalys mere konkrete tanker om en garanteret mindsteindkomst: 
»A Positive Income Tax«
Daly har i bogen »For The Common Good« (1990) gjort sig nogle mere
konkrete tanker om arbejdets rolle i fremtidens samfund og om udformnin-
gen af en minimumsindkomst. 

Generelt vender han sig, ligesom marxister har gjort det, imod en total
varegørelse (»commodification«) af arbejdskraften. »An Economics for
community supports this resistance to the commodification of labor.«
(Ibid:299). Men han ser også en fællesinteresse mellem kapital og arbejde i
et velfungerende erhvervsliv. Derfor foreslår han en ændring af ejendoms-
forholdene og en vidtgående demokratisering af økonomien, således at
denne fællesinteresse kan udvikles yderligere.

»It is our conviction that for the sake both of workers and the whole nati-
onal community, worker ownership in combination with participation in
the making of decisions should become the basic form of business in the
future.« (Ibid:303).

Alle skal som tidligere fremhævet sikres en vis minimumsindkomst. Det for-
står Daly således, at ingen af samfundet skal kunnes tvinges til at lave et
stykke arbejde, som de finder upassende, samtidig med at alle skal gives mu-
lighed for at få et lønarbejde.
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»A community should not force on its members work they consider de-
meaning or acutely unpleasant. On the other hand, a community should
offer to all its members who desire it an opportunity for some kind of use-
ful work at some wage. In this sense, the government should be the em-
ployer of last resort. No one who is willing and physically able to work
should be refused the opportunity« (ibid:313).

Konkret fremsætter Daly et forslag til, hvorledes et skatte- og tilskudssystem
kunne opfylde disse overordnede målsætninger. Her tilslutter han sig tan-
kerne om en negativ indkomstskat, således som de i USA tidligt har været
fremført af George Stiegler (1946) og Milton Friedman (1962) med en
række modifikationer, bl.a. med beskatning af kapitalgevinster, således at
»income for each year include the increased value assets during that year«,
hvorfor han benævner sit skatteforslag »The Positive Income Tax«. Hans
generelle krav til et skattesystem er:

»A preferred system should: 1. require that the truly basic needs of all be
met. 2. be simple and inexpensive to implement. 3. require a minimum of
information from recipients and impose a minimum of special conditions
upon them, and 4. provide strong incentive to work.« (Ibid:316).

Han gennemgår alle de mere konkrete tekniske og politiske indvendinger
imod et sådant system og indrømmer, at en række af disse delvis kan have
noget på sig. Man kan selvfølgelig ikke ændre et skattesystem med et hug, og
siger også om sig selv: »We are not utopian and do not expect a perfect tax
system« (ibid:323). Alligevel er det vigtigt at opstille et mere logisk og kon-
sistent system, der er ledt af nogle klare overordnede politiske målsætninger. 

B. Dalys fortælling om den økonomiske videnskabs krise

For Daly har al videnskab en betydning for den måde, vi orienterer os og
handler på i virkeligheden. Den skaber synsvinkler, briller og retfærdig-
gørelser af vore handlinger. Videnskab er en vigtig del af den samfundsmæs-
sige problemløsning (Daly 1991:148).

Videnskab består altid af en abstraktionsproces, hvor man med bestemte
metaforer fremhæver bestemte dele af virkeligheden. Daly beskriver det så-
ledes: »For at forklare empiriske fænomener var det nødvendigt at udvikle
modeller, der simplificerede virkeligheden, således at de grundlæggende
træk ved den blev fremhævet.« (Ibid:40). Spørgsmålet er »om abstraktio-
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nerne er nyttige, altså om de vender opmærksomheden og energien i de
bedst mulige retninger ved udformningen af økonomisk politik og praksis«
(ibid:133). Forskellige metaforer peger altså på forskellige problemer. 

Dalys videnskabsteoretiske bestræbelse består i at indrette sine abstrakti-
oner efter det, han kalder »den virkelige verdens behov« (ibid:33). Man kan
aldrig undlade at abstrahere og skabe metaforer. Man skal blot vælge nogle
bedre metaforer og være klar over, at de aldrig giver os det helt rigtige bil-
lede af virkeligheden: »Dette vil ikke gøre en ende på abstraktionerne efter-
som alle tanker er abstraktioner, men det vil give os grundlag for at vælge
nogle bedre abstraktioner, og for konstant at holde os de elementer, der ab-
straheres fra, for øje.« (Ibid:33). Det gale ved de nuværende metaforer og
grundbegreber i økonomien er, at de får os til at overse væsentlige ting i vir-
keligheden. De får os ikke til at se farerne, og de får os til at overse både pro-
blemer og eventuelle løsninger på vores problemer.

Vi befinder os i dag i en situation, hvor kendsgerningerne er blevet »vilde
og uregerlige« (ibid:13-15) i forhold til de »tankeløse økonomiske dogmer«,
som Daly siger. Beretningerne om ozonlaget, klimaforandringer og bio-
diversitet betyder, at økonomer radikalt må skifte briller, så de forholder sig
til virkeligheden. 

Daly tilslutter sig Victor Furkiss’ beskrivelse af verdenssituationen: »Vi
står over for at bryde de fire positive feedback-løkker, som verdenssamfun-
det er låst fast i og som virker destruktivt selvforstærkende: Den økonomiske
vækst virker selvforstærkende, befolkningsvæksten virker selvforstærkende,
den teknologiske forandring virker selvforstærkende, og indkomstulighe-
den, der synes at være selvopretholdende og have en tendens til at forøge
væksten inden for de tre andre områder. Den økologiske humanisme må
skabe en økonomi, hvori økonomisk vækst og befolkningsvækst standses,
teknologien bringes under kontrol og de store indkomstuligheder fjernes.«
(Ibid:35).

Fortællingen om at tage fejl af kortet og virkeligheden: 
»Den malplacerede konkretions fejl«
På det videnskabsteoretiske plan lægger Dalys analyse op til at tegne føl-
gende billede på den økonomiske videnskabs krise: Den befinder sig i
samme ulykkelig situation som den terrænløber, der er faret vild og nu tror
mere på sit kort over terrænet end på, hvad han ser i virkeligheden.

Fra den engelske filosof Alfred North Whitehead (1861-1947) henter
Daly begrebet »den malplacerede konkretions fejl«. Denne fejlslutning går
ud på, at man tager fejl af abstraktioner af virkeligheden og virkeligheden
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selv, kortet af virkeligheden og virkeligheden selv. Mange forskere har svært
ved at skelne mellem abstraktionerne af virkeligheden og virkeligheden selv.
Man kommer til at tillægge abstraktionerne større værdi end virkeligheden
selv. 

Daly udtrykker det således: »Abstraktioner, der accepteres af alle inden
for faget, betragtes som selve virkeligheden« (ibid:49). »De kendsgerninger,
der ikke har passet til teorierne, er stort set blevet ignoreret« (ibid:45).

Den mest udbredte og grundlæggende form for malplacerende konkret-
ion i vores samfund generelt og i den økonomiske videnskab specielt er det,
der er blevet kaldt »pengefetichismen« (ibid:52). 

Den består i at tage egenskaberne fra det abstrakte symbol på og målestok
for bytteværdier, pengene, og derpå anvende dem på den konkrete brugs-
værdi, varerne i sig selv. Man antager uden videre, at hvad der gælder for
bytteværdistrømmen (cirkulation) også gælder for ændringer i de fysiske
brugsværdier. Man kan ikke se forskel på symbolerne og det, de symbolise-
rer. Man tror, at hvis pengene kan flyde rundt i et cirkulært kredsløb, kan de
fysiske varer også gøre det lige så ubesværet. Man tror, at hvis pengene kan
vokse med renters rente, så kan realværdien og den fysiske vækst også gøre
det samme. Man tror til sidst, at kortet af virkeligheden er den rigtige og
eneste virkelighed, og ikke blot en type (blandt mange typer) af kort af vir-
keligheden. Og det kan ende med, at man tvangsmæssigt prøver at indrette
virkeligheden efter et bestemt kort af virkeligheden. En sådan tro og ad-
færdsmønster synes mange økonomer og politikere at have. 

Store dele af den økonomiske videnskab vil gerne være redskab for kon-
struktion af en bestemt politisk verden, i stedet for at være optaget af at ud-
forme stadig nye kort af virkeligheden, der kan afsløre virkelighedens mang-
foldighed og være med til at løse problemer på nye måder. 

Daly kalder det »deduktionens herredømme« (ibid:53), hvor der er en
tendens til at »vurdere teori højere end kendsgerninger«. Man forsøger ikke
at omvurdere teorien efter kendsgerningerne, men at »omvurdere kends-
gerningerne, så de svarer til teorien«. (Ibid:53).

Daly betragter det egentlig som en slags afgudsdyrkelse, »at vi fortsætter
med at forveksle symbolet med den symboliserede virkelighed. Selv efter at
symbolet er blevet en grov forvanskning af virkeligheden, fortsætter vi med
at tilbede det« (Daly 1997:317). Store dele af den videnskabelige verden har
været med til at befordre pengefetichismen og magttilbedelsen. Daly mener
f.eks. »at den neo-klassiske økonomi har haft en negativ effekt, »fordi den
modarbejder den sande forståelse af menneskets vilkår og styrer menneske-
nes arbejde i forkerte retninger.« (Daly 1991:149).
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En årsag til den malplacerede konkretion er »fag-gudedyrkelsen«, som er
den dominerende »religion« på universiteterne og skyldes den disciplinære
organisering af viden. Det fører ofte til en overdreven abstraktion. Daly er
meget kritisk over for universiteterne: »Jo mere succesrige og eksklusive de
disciplinære målsætninger er, jo mindre bidrager de pågældende discipliner
til ægte forståelse.« (Ibid:145). Det er nogle få aspekter, de enkelte fag stu-
derer adskilt, og de glemmer så resten, som de har abstraheret fra. Alternati-
vet er udvikling af en helhedsorienteret tænkning »i fællesskabets tjeneste«
(ibid:141). De før omtalte »uregerlige kendsgerninger« går netop på tværs
af faggrænser, hvorfor Dalys projekt er at »overskride disciplinens grænser
og anvende begreber fra biologi, historie, filosofi, fysik og teologi« og her-
udfra at »rekonstruere« teorien.

Ifølge Daly lever man altid i den fare at falde for den malplacerede kon-
kretion. Men man kan minimere den ved: 1. Altid at vise tilbage til det kon-
krete. 2. Og altid at huske at tage alle Aristoteles’ fire årsagskategorier i be-
tragtning, ikke mindst den finale. Og det er det, Daly forsøger at gøre.

C. Grundmetaforerne i de gamle opfattelser af økonomi 
og i den nye økologiske økonomi

Et element i Dalys arbejde med at udvikle et nyt paradigme om ligevægts-
økonomi har været en bevidstgørelse og kritik af de fortællinger og metafo-
rer, der ligger i den økonomiske videnskabs dominerende skoler.

Fra »Krematistik« til »Økonomia«
Økonomi har sin oprindelse i det græske ord for hus »oikos« og betød at
holde hus med sine ressourcer. Det blev for Aristoteles set som en del af
samfundslivet og vævet tæt sammen med etik og politik i skabelsen af det
gode samfund.

I sin rekonstruktion af den økonomiske videnskab gør Daly brug af Ari-
stoteles’ skelnen mellem »økonomia« og »krematistik«. Krematistik ved-
rører »den gren af den politiske økonomi, der beskæftiger sig med manipu-
lation af ejendom og formue med henblik på at maksimere den kortsigtede
penge/bytteværdi for ejeren.« (Daly 1991:159). Heroverfor har man en
»økonomia« som er »den ledelse af en husholdning, der sigter på at forøge
brugsværdien for alle husholdningens medlemmer i det lange løb.«

Det er et eksempel på to metaforer, som Daly henter fra den økonomiske
teorihistorie og bruger i opbygningen af en ny type ligevægtsøkonomi. Han
beskriver således opgøret med vækstøkonomien som en slags genskabelse af
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det aristoteliske paradigme, en »perspektivforskydning fra krematistik til
økonomia« (ibid:167). Den ene beskæftiger sig med bytteværdi på kort sigt,
den anden med brugsværdi på langt sigt. Den ene »løsriver markedet fra
samfundet og søger ubegrænset vækst« (ibid:180), den anden betragter mar-
kedet i lyset af samfundets behov. 

Men Daly henter ikke kun inspiration fra den gamle græske økonomiske
tænkning, men også fra Biblen. Generelt mener han, man skal være forsigtig
med at bruge religionen og Biblen til at legitimere økonomiske principper.
Et princip, mener han dog, gælder for alle økonomier: »Den begrænsede
uligheds princip«. »Du må ikke lade ubegrænset ulighed herske i fordelin-
gen af den private ejendomsret« (Daly 1997:299). Dette gamle bibelske
princip er udtryk for en tilstrækkelighedsfilosofi. 

Vi har i den moderne økonomi behov for at institutionalisere et sådant
princip efter Dalys opfattelse. Den moderne lighedsdebat har været uheldigt
polariseret. På den ene fløj har man kæmpet for fuldstændig lighed, og på
den anden fløj har man kæmpet for retten til ubegrænset ulighed. Der er be-
hov for at gå fra en ubegrænset ulighed til en begrænset ulighed. Derfor er
Daly optaget af fordelingsretfærdigheden, og foreslår konkret i USA, at for-
skellen mellem maksimumsindkomsten og minimumsindkomsten højst må
være ti gange.

Mange i det moderne samfund glemmer ligeledes, at forestillingen om en
vækstøkonomi historisk set er undtagelsen, og ligevægtstilstanden er det
normale. »Historisk set er den dynamiske ligevægtstilstand det normale,
mens væksten er en afvigelse.« (Ibid:312 ). 

Fra »maskin«-metaforen til »stofskifte«-metaforen
Efter det naturvidenskabelige gennembrud i forbindelse med den industri-
elle revolution stod fysikken som prototypen på, hvad videnskab var. Det
skete også for den økonomiske videnskab, hvor mekanik og matematik blev
betragtet som både forbillede og som væsentlige redskaber. Samfundsøko-
nomien blev set som en stor »samfundsmaskine«. Nogle har talt om frem-
komsten af et »newtonsk paradigme« i økonomien. Økonomien blev set
som et lukket system, der blev bevæget af uafhængige udefrakommende fak-
torer. Systemet var selvregulerende og bevægede sig mod en bestemt forud-
sigelig ligevægt. Subjekt og objekt var klart adskilt og de økonomiske begi-
venheder blev set som uafhængige af iagttageren. Kortfattet og symbolsk
talte den berømte engelske økonom W. Stanley Jevons (1835-82) om øko-
nomien som »mekanikken af nytte og egeninteresse«.

Da økonomien blev etableret som selvstændig videnskab blev opfattelsen
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af økonomi som menneskets materielle produktion så at sige »løftet ud« af
samfundet og naturen. Man satte natur og samfund som faste størrelser, »alt
andet lige«, og koncentrerede sig herefter om at rendyrke modeller for at
forstå og forklare den økonomiske fordeling og vækst i et samfund. 

Den nye grundmetafor for økonomien havde både ulemper og fordele.
Daly ser ikke ensidigt på de negative sider, men ser også en frigørende effekt
i den nye model i den samfundsmæssige situation, man stod i på det tids-
punkt: »Økonomien har bidraget til at frigøre menneskene fra den hierarki-
ske myndighedsstruktur, samt skaffe dem flere varer og tjenesteydelser«.
(Daly 1991:19). Daly har altså også øje for markedssamfundets frigørende
effekter i en bestemt historisk kontekst.

I det højtudviklede samfund med store miljøproblemer er »maskinmeta-
foren« imidlertid uhensigtsmæssig, hvis den økonomiske videnskab skal
være med til at begrebsliggøre og løse væsentlige samfundsmæssige proble-
mer. Over for »maskinmetafor« stiller Daly en »organisme- eller livsmeta-
for« (Daly 1968). For ham er lighederne mellem biologi og økonomi vigtige
og store. Den økonomiske proces kan med fordel sammenlignes med stof-
skifteprocessens genopbygning og nedbrydning af stoffer, og man kan med
fordel tale om både et »steady state« og et evolutionært aspekt i biologien og
økonomien. Målet er at bevare livet, og fysisk vækst er kun formålstjenlig til
en vis grænse. En forøgelse af gennemstrømningen af stof og energi kan al-
drig blive et mål i sig selv, fordi det endelige fysiske output af den økonomi-
ske proces er affald, og det er der ingen fornuft i at maksimere.

Forskellen på penge- og realøkonomi: 
Cirkulær strøm af bytteværdier og lineær strøm af stof/energi
For Daly er det grundlæggende at skelne mellem en pengeøkonomi (be-
stående af bytteværdier) og en realøkonomi (bestående af brugsværdier) og
sprænge den snævre »maskin-metafor«, som netop er opstået ved at se bort
fra realøkonomien og kun se på pengeøkonomien. Den økonomiske proces
er en dobbeltproces. Den består af en cirkulær strøm af bytteværdier, der er
koblet på en lineær fysisk strøm af stof-energi, som ikke er cirkulær. Begge
disse processer relaterer til hinanden og kan ikke reduceres til hinanden. De
to begreber for økonomi (brugs- og bytteværdi) er begge abstraktioner fra
den samme virkelighed og fortæller forskellige ting.

Hvis man ser økonomi som spørgsmålet om pengeværdiernes cirkulation
og ser bort fra økonomiens fysisk-økologiske side, ignorerer man visse pro-
blemstillinger. Hvis man inddrager den fysisk-økologiske side, melder der
sig andre spørgsmål.
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Den økonomiske proces som en fysisk-økonomisk proces kan beskrives
som en proces, hvor stof/energi ændrer tilstandsform fra en tilstand af lav
entropi til en tilstand af højere entropi. Det, der sker i den økonomiske pro-
ces, er, at mængden af fri energi bliver forvandlet til en mængde af mindre
fri, bundet energi, dvs. entropien bliver forøget. Entropibetragtningen bety-
der, at man må tænke på knaphed på en helt ny måde i økonomien. I den
etablerede økonomi opererer man kun med et relativt knaphedsbegreb, hvor
entropisynsvinklen lægger op til en absolut knaphedsbetragtning.

Hvis man lægger vægt på den fysiske side, er man opmærksom på de fysi-
ske grænser for økonomien. Omvendt hvis man nedtoner den fysiske side,
ser man ikke grænser for økonomiens omfang og ser BNP som mål for vel-
stand. Og hvis man ser fysiske grænser for vækst, bliver man også opmærk-
som på fordelingsproblemerne i forbindelse med den økonomiske proces,
hvorimod fordelingsproblemet bliver mindre vigtigt, hvis man tror på ube-
grænset vækst.

Fra tom-verdens-økonomi til fuld-verdens-økonomi: 
Mellem »cowboy«- og »rummands«-økonomien: 
»Elefant i en porcelænsbutik« – økonomier
Daly opstiller andre grundlæggende modeller (metaforer) for synet på øko-
nomi: 1. På den ene side »en tomverdens-økonomi«, hvor input og output
til og fra økonomien kan være ubegrænset, hvor økonomien er en kasse, der
svæver i det uendelige rum. 2. På den anden side en »fuld-verdensøko-
nomi«, hvor input og output i stigende grad begrænses af nedslidning og
forurening af et begrænset miljø, en model hvor økonomien ses som et del-
system, der er begrænset af et endeligt økosystem, en kasse der befinder sig
inden for en større kasse.

Daly bruger Kenneth Bouldings billeder med »cowboy«-økonomien og
»rummands«-økonomien og arbejder videre med billed-dannelsen: »Vi er
ikke cowboys, fordi den eksisterende økonomis volumen langtfra er ubety-
delig i forhold til vort miljø. Men vi er heller ikke rummænd, fordi det
enorme antal materie/energi-transformationer i økosystemet ikke er under-
lagt menneskelig kontrol, hverken gennem prismekanisme eller central
planlægning.« 

Daly mener altså, at vi befinder os i en mellemtilstand: »Mellem cowboy-
og rummandsøkonomierne findes der en hel række »elefant-i-en-porce-
lænsbutik-økonomier«, hvor størrelsesordenen er af stor betydning.« (Daly
1997:90).
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Et eksempel fra det virkelige liv på metaforers betydning
Daly fortæller i sin sidste bog en lille historie, der viser, hvor meget de
grundlæggende billeder og metaforer betyder i videnskabeligt arbejde. De
er styrende både for intellekt og følelser. 

Da Daly præsenterede de to modeller (tom/fuld-verden) på en økonom-
konference i Verdensbanken, var den spontane reaktion fra bankens chef-
økonom Lawrence H. Summer på billedet af »fuld-verdens-økonomien«,
som model for den moderne verdensøkonomi: »Sådan skal man ikke se på
det!« (Ibid:17).

Daly havde præsenteret en ny synsgestalt (jf. Kuhns tale om syns-gestalter
på grundlag af Hanssons analyse, hvor kaniner kan ses som ænder, eller fugle
som antiloper) for økonomien med sin »fuld-verdens«model, som anfæg-
tede det gamle synsgestalt, og det skabte voldsomme følelsesmæssige reakti-
oner fra den gamle verdens billedmagere: Sådan skal man ikke se på verden! 

Det er ligesom en person, der ser på C. C. Fields berømte billede fra
1915, der indeholder to kvinder, hvor én siger, at han kan se en ung kvinde
og argumenterer for, at vi i fremtiden især skal fokusere på hende, og en af
de gamle »billedmagere« skriger, at sådan kan man ikke se på det billede.
For ham indeholder det kun et billede af en gammel kone.

Figur 5. C.C. Fields kvinde-billeder: Den unge og den gamle kvinde.
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Forskellen på Daly og Summer er, at Daly kan se begge billeders positive og
negative funktioner, mens Summer påstår, at hans synsvinkel repræsenterer
det eneste, rigtige billede af verden. Et eksempel på »malplaceret konkretion«.
Man insisterer på, at kortet af virkeligheden repræsenterer virkeligheden.

Episoden illustrerer Gouldners påpegning af, at forskere meget tit reage-
rer imod en ny teori eller model, fordi de intuitivt føler, de er uenige med
dens baggrundsantagelser. Alle videnskabelige teorier er båret af følelses-
mæssig konservatisme omkring teoriernes baggrundsantagelser, fordi alle
samfundsteorier også implicit er personlige og politiske teorier, som Gould-
ner gør opmærksom på.

Fra markedsøkonomi til fællesskabets økonomi
Et af de store problemer efter Dalys opfattelse er en manglende bevidsthed
om, hvad et marked er, og hvad et marked skal løse. Markedet er uden tvivl
en meget effektiv institution til at fordele ressourcerne igennem konkur-
rence og profit. Men markedet er altid en historisk politisk konstrueret in-
stitution. Og i dag gælder det om at omkonstruere markedet, at skabe nogle
andre rammer for det, så det bliver bedre til at løse de påtrængende mil-
jømæssige og sociale problemer.

Hvis markedet får lov til at virke i sig selv uden bevidst skabte politiske
rammer, har det nogle svagheder og tendenser til at ophæve sig selv. Det vil
skabe nogle eksternaliteter, det har tendens til at skabe monopoler og vil
desuden tendere imod at ødelægge samfundsmoralen. Markedet er ifølge
Daly i virkeligheden kun rigtig godt til at løse allokeringsproblemet ved at
fremskaffe nødvendig information og det nødvendige initiativ. Men marke-
det kan ikke løse det, Daly kalder omfangsproblemet, dvs. sætte grænser for
den samlede økonomis størrelse i forhold til det økologiske system eller
klare indkomstfordelingsproblemet, sikre en retfærdig fordeling. Det er li-
gesom omfangsproblemet et politisk problem.

For Daly er det helt centralt, at »Markedet ikke er hele samfundet, og det
rette instrument til gennemførelsen af samfundets målsætninger« (Daly
1991:27). Daly vil ikke alene skelne mellem kapitalistiske og socialistiske
økonomier, men taler om en tredie model, som han mener eksisterer mel-
lem de to systemer. Den betegner han som en »fællesskabsøkonomi« i mod-
sætning til en ren markedsøkonomi.

I hans opfattelse af »fællesskabsøkonomi« ligger ikke en fornægtelse eller
ophævelse af markedet, således som mange marxister har foreslået. Han ta-
ler tværtimod om, »at markedsanalysen kan fortsat spille en særdeles vigtig
rolle inden for en kontekst, der anskuer det som økonomiens formål at tjene
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samfundet.« (Ibid:33). Samfundet skal med andre ord ikke tjene markedet,
men markedet skal tjene samfundets klart opstillede politiske målsætninger.

Der er sket det, at »fællesskabet er netop den side af virkeligheden, der
mest vedholdende er blevet abstraheret fra i den moderne økonomi«, og
Dalys mål er at lave en ny metafor, en ny model for denne del af virkelighe-
den. Han taler derfor om at »genindsætte denne afgørende side af virkelig-
heden« (ibid:58).

Med nogle andre udtryk kan man sige, at det Daly gør er, at han dekon-
struerer markedsbegrebet og rekonstruerer det i en ny kontekst. Han kaster
det ikke bort, men giver det en anden ramme at fungere i. Det er den krea-
tive teoretiker, som analytisk kan skille begreberne ad og bagefter samle dem
og opbygge et nyt begrebsapparat.

Med industrialismens og kapitalismens fremkomst skete et opbrud i de
tidligere sociale strukturer, og de nye økonomiske forestillinger, som da op-
stod, var også et led i konstruktionen af en ny social virkelighed. Daly be-
skriver kortfattet denne reduktionsproces med henvisning til Karl Polanyis
(1957) analyse. »Jorden blev løsrevet fra naturens totalitet og behandlet som
en handelsvare. Arbejdstiden eller arbejdet blev løsrevet fra livet og behand-
let som en vare, der kunne vurderes og udveksles alt efter udbud og efter-
spørgsel. Kapitalen blev løsrevet fra den sociale arv og blev ikke længere be-
handlet som en kollektiv fædrenearv, men som en kilde til arbejdsfri indtægt
for individer, der kunne udveksles med andre værdier.« (Ibid:78).

D.Ligevægtsøkonomi-paradigmet set i forhold til 
vækst-økonomi-paradigmet

For Daly er økonomi ikke et mål i sig selv, men et middel til realisering af
det samfundsmæssige fællesskab, derfor betegnelsen fællesskabsøkonomi.

Hvor den etablerede økonomi er optaget af at opstille en model, der byg-
ger på bytteværdierne, er Dalys model for en ligevægtsøkonomi en model
for realøkonomien, et begreb om den fysiske verden.

I den etablerede vækstøkonomi har man nogle bestemte baggrundsanta-
gelser (metaforer) om naturen og mennesket: Naturen bliver kun betragtet
som råmateriale og produktionsfaktor og ikke som noget med en værdi i sig
selv, som en levende organisme med sine egne balancer, kredsløb og formål. 

Samtidig har man et menneskebillede, der siger, at mennesket også kun
bliver opfattet som en produktionsfaktor og forbruger, der er endimensio-
nalt ledet af materiel nytte med uendelige materielle behov.

Disse to baggrundsantagelser betyder, at naturopfattelsen giver mulighed
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for en uendelig økonomisk vækst, og menneskeopfattelsen indebærer, at
økonomisk vækst er ønskelig.

Heroverfor stiller Daly som sagt nogle alternative baggrundsantagelser:
1. At der bl.a. på grund af entropiloven ikke alene findes en relativ knaphed,
men også absolut knaphed på naturressourcer, det ikke lader sig gøre at
overvinde teknologisk. 2. At mennesket har begrænsede absolutte behov og
ubegrænsede relative behov og bliver set som et kollektivt levende, modsæt-
ningsfyldt, multidimensionalt væsen, der er forbundet med naturen.

Disse to grundantagelser betyder, at der findes fysiske grænser for vækst,
hvilket peger på nødvendigheden af at finde former for fysiske grænser for
ligevægt eller balance i forhold til naturen. Og i menneskeopfattelsen ligger
en antagelse om nogle moralske grænser for vækst. Hvilket også peger i ret-
ning af ønskeligheden af at finde en balance eller ligevægt.

»Homo Economicus« eller »Mennesket i fællesskabet«
I stedet for det traditionelle økonomiske menneskebillede »homo economi-
cus« stiller Daly en anden model eller billede op »mennesket-i-fællesska-
bet« (»person in community«). Daly mener, at »mennesker fundamentalt er
sociale« (ibid:187).

Faren ved modeller og specielt »homo economicus« er, at »det billede er
en radikal abstraktion fra den sociale virkelighed«. Det er ikke hele virkelig-
heden. »Det begynder uundgåeligt at fungere som en norm, som virkelighe-
den derpå tilpasses med strategier, man har afledt af modellen« (ibid:185).
Sådan bruger økonomer deres modelværktøj. Det er ikke blot et redskab til
at få indsigt om virkeligheden. De forsøger også ved brugen af modellerne at
være medproducenter af en virkelighed efter deres modellers præmisser. De
forsøger at omdanne menneskene til »homo economicus’er«.

Dette konstruktivistiske syn på den økonomiske teori er centralt i Dalys
analyse: »den individualistiske model i den økonomiske teori fører til, at
man anbefaler strategier, der svækker de eksisterende sociale relationer.«
(Ibid:186). »Den økonomi, der baserer sig på homo economicus som et in-
divid, der drives frem af egeninteresse, anbefaler en politik, der uundgåeligt
river eksisterende sociale relationer i stykker.« (Ibid:187).

Daly er fuldt ud klar over, at modellen eller metaforen »mennesket-i-fæl-
lesskabet« også er en abstraktion. Den dækker heller ikke hele virkeligheden.
Den har negligeret »det politiske menneske«, »viljen til magt« (ibid:207), og
ligeledes »viljen til at yde ofre« (ibid:210) samt den stærke menneskelige ten-
dens til »at opdele verden i os og dem« (ibid:213), hvor »følelser for et fæl-
lesskab bliver fjendskab imod et andet«. »Viljen til magt, offerviljen og andre
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egenskaber ved menneskene som der abstraheres fra i modellen om menne-
sket-i-fællesskabet er af meget stor betydning« (ibid:213).

Samfund og fællesskab
Fællesskab og samfund hører normalt sammen. Daly kalder »fællesskabet ...
en af samfundets former« (ibid:195). Men et samfund kan være så uperson-
ligt, at det mangler fællesskab. Et samfund kan kaldes et fællesskab hvis:

»1. Dets medlemmer i udstrakt grad deltager i de beslutninger, som styrer
dets liv. 

2. Samfundet som helhed tager ansvaret for medlemmerne, og 3. Dette
ansvar også omfatter respekt for disse medlemmers forskellige identite-
ter.« (Ibid:196)

Efter den definition kan man tænke sig et totalitært samfund, men ikke et
totalitært fællesskab. Fællesskab bliver her defineret som et »gradsspørgs-
mål«, hvor det gode fællesskab er defineret som noget, der på én gang sikrer
deltagelse, kollektiv ansvarlighed og individuel autonomi.

Med en sådan forståelse af fællesskab er målet naturligt, at samfundene
»bliver mere fællesskabsprægede.« Og »fællesskabets økonomi er en øko-
nomi, der fremmer denne udvikling« (ibid:196.) Daly mener, at der må være
en tæt sammenhæng mellem økonomi og politik. »Et politisk fællesskab«
kan ikke trives, hvis det ikke kan udøve en betydelig kontrol over sit økono-
miske liv. Derfor mener han, at en politisk decentralisering må sammenbin-
des med en økonomisk. Han taler om, at »vores nuværende juridiske system
bør decentraliseres, når det gælder økonomiske spørgsmål, men det bør op-
retholde sin nuværende grad af centralisering, når det drejer sig om borger-
og menneskerettigheder.« (Ibid:199). Her forsøger han at forene et liberalt
og et kommunitaristisk synspunkt. Han går ind for en udstrakt selvbestem-
melse til lokalsamfund på de fleste områder. Spørgsmål om de fundamentale
rettigheder bør dog være staternes sag, herunder også spørgsmål om en ga-
ranteret mindsteindtægt.

Et paradigmeskifts altomfattende effekter
På paradigmeplanet repræsenterer Dalys økologiske økonomi et paradigme-
skift i forhold til den neo-klassiske økonomi. Daly påpeger, at paradigme-
skift viser sig ved ændringer af sprog og metaforer på det præ-analytiske
plan. Det vil sige ændringer i de grundlæggende billeder af mennesket, sam-
fundet og naturen. 
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Daly argumenterer for, at økonomi er mere end markedsøkonomi. Han
opstiller et nyt, spændingsfyldt og flerdimensionalt økonomibegreb ud-
spændt i en række dualismer. Økonomi har både noget at gøre med: 1. Mar-
ked – og moral 2. Marked – og fællesskab og 3. Krematistik – og Økonomia.

Fejlen ved den moderne markedsøkonomi er, at den ikke vil vedkende sig
nogle forudsætninger, grundlag og grænser i forhold til samfund og natur,
og at der mangler et politisk fællesskab til at sætte disse grænser. Markedet
er blevet et mål i sig selv og ikke et afgrænset middel og område i samfundet.

Markedsmekanismen i sig selv er et udmærket instrument. Men en mar-
kedsøkonomi må for at fungere indlejres i en fællesskabsøkonomi, en mo-
ralsk økonomi, en ligevægtsøkonomi eller en bæredygtig udviklingsøko-
nomi, der for Daly alle er synonyme begreber for en ny type økonomi, der
blot fremhæver forskellige aspekter af denne nye økonomi. Daly foreslår
ikke en ophævelse af dualismerne og spændingerne, men en anden værdisæt-
ning, således at moral, fællesskab og økologisk bæredygtighed opprioriteres
i forhold til markedet.

Metodisk betyder det et paradigmeskift, at man anerkender eller ser et
nyt problem, der vender op og ned på ens problemforståelse (skaber en an-
den rangorden), hvilket viser sig i, at man vender om på sine variable i den
teoretiske model.

Accepten af begrebet »bæreevne« betyder en perspektivforskydning fra
krematistik til økonomia (Daly 1991:167). Det er at fremhæve et nyt pro-
blem, som ikke optræder som problem i den neoklassiske teori. Metodisk
betyder det, at man vender helt om på faktorerne i den økonomiske model. I
den neoklassiske standardteori går man ud fra nogle ikke-fysiske kvalitative
betingelser (teknologi, præferencer og indkomstfordeling) som givne og ser
så på, hvorledes de fysiske variable kan tilpasses en ligevægt som de ikke-fy-
siske parametre angiver. I den bæredygtige udviklings økonomi er det om-
vendt. Her spørger man om, hvorledes de ikke-fysiske variable (teknologi,
præferencer, fordeling og livsstil) kan bringes i en holdbar og retfærdig lige-
vægt med det komplekse biofysiske system. De fysiske kvantitative størrelser
er det givne, og de ikke-fysiske, kvalitative livsmønstre er variable.

Endvidere er et paradigmeskift karakteriseret ved et skift af baggrundsan-
tagelser, opfattelser af mennesker og natur. Her argumenterer Daly for, at
der i naturen findes fysiske grænser for vækst, og at der i mennesket findes
»moralske grænser« for vækst.

Metodisk illustrerer Dalys analyser, hvad der kendetegner en kreativ para-
digmeskaber. Evnen til at bruge, udvikle og kombinere »gamle« metaforer fra
et fags teorihistorie og sætte dem ind i en ny kontekst, at skabe nye metaforer. 
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Dalys ligevægtsøkonomibegreb er således skabt af elementer fra Aristote-
les’ økonomiabegreb, John Stuart Mills forestilling om »stationary state«,
elementer fra Karl Marx og Karl Polanyi (varegørelsesprocessen), Thomas
Malthus (befolkningsteorien), samt en kombination af nyere teoretiske ny-
dannelser hos økonomerne Irving Fisher (indkomstbegrebet), Kenneth Bo-
ulding (nationalregnskab og stock-flow-model) samt Nicholas Georgescu-
Roegen (termodynamikkens betydning).

Daly knytter på en gang an til den gamle opfattelse af økonomi som en
moralsk videnskab og nye teoretiske indsigter hos en række moderne øko-
nomer omkring opfattelsen af økonomiens forhold til vækst og natur (Ken-
neth Boulding (1910-93) og Nicholas Georgescu-Roegen (1906-94)).

Troen og de grundlæggende værdiers betydning for paradigmeskiftet
Det særlige ved Dalys analyse er, at han behandler forholdet mellem viden-
skab og religion. For ham er det nødvendige paradigmeskift i økonomien in-
timt forbundet med ændring i synet på nogle grundlæggende værdier. Kuhn
påpegede som nævnt også troens betydning for paradigmeskift, omend ikke
i en speciel religiøs forstand.

For Daly at se må forholdet mellem videnskab og religion nytænkes. Den
videnskabelige verden er præget af det, han kalder »en materialistisk kosmo-
logi«, der betragter livet i kosmos som en absurd tilfældighed. Formål og
bevidsthed om værdi er kommet ind i menneskenes verden uden sammen-
hæng med resten af verden. 

Heroverfor knytter Daly og Cobb Jr. an til Whiteheads procesfilsofi. De
mener, der er behov for en biosfærisk vision. De forsøger at opstille en form
for biosfærisk perspektiv, som på den ene side distancerer sig fra en økoso-
fisk opfattelse, og på den anden side fra en rent antropocentrisk opfattelse
dvs. en opfattelse, som kun ser mennesket i centrum. De erklærer sig som
teistiske (Guds-centreret) kristne og forsøger derved at forene teocentris-
men med et biosfærisk perspektiv. Her går den væsentlige skillelinie ikke
mellem menneskene og de andre dyr, men mellem Gud og skabningen.

For Daly betyder det, at der er behov for at formulere det han kalder en
»mere sammenhængende kosmologi«. Hvis det ikke lykkes, mener han ikke,
det vil være muligt at foretage den omvæltning, vi har brug for.

Daly antager, at mennesket grundlæggende følelsesmæssigt er forbundet med
naturen, og derfor kan mobiliseres til at forsvare den. Hans enkle spørgsmål i
forhold til, om det vil lykkes at forhindre store økologiske katastrofer er: Kan
man forestille sig, at vi som mennesker vil kæmpe for noget, vi ikke er forbundet
med, og som vi ikke elsker. Nej. Vi vil ikke kæmpe for noget, vi ikke elsker.
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3. En fortælling om en refleksiv videreudvikling af 
velfærdsstaten mod en procedural retfærdighed: 

En analyse af Jürgen Habermas’ og Claus Offes 
kritisk teoretiske paradigmer

Samarbejdet mellem filosoffen Jürgen Habermas 
og sociologen Claus Offe
Den tyske samfundsfilosof Jürgen Habermas (f. 1929) er den mest fremtræ-
dende repræsentant for den såkaldte kritiske teori, der forbindes med Frank-
furterskolen. Han var professor ved universitetet i Frankfurt am Main i peri-
oden 1964-94. Habermas’ forståelseshorisont er den tyske oplysningsfilosofi
og marxismen. Han foretog tidligt et opgør med dele af den marxistiske filo-
sofi og fremlagde sin egen analyse af senkapitalismen og den moderne
velfærdsstat. Han gik fra et »produktionsparadigme« til et »kommunikati-
onsparadigme« (Habermas 1985:96). Siden slutningen af 1960’erne har
hans arbejde bestået i at udvikle og raffinere dette paradigme.

Udviklingen i Habermas’ samfundsfilosofi er sket i tæt samvirke med en
række yngre tyske samfundsforskere og -filosoffer bl.a. med sociologen
Claus Offe (f. 1940). Offe kom i 1965 til Frankfurt og arbejdede tæt sammen
med Habermas de næste ti år (Offe 1984:252) (Habermas:1985). Claus Offe
var i nogle år professor i sociologi og politisk videnskab i Bielefeld og senere
i Bremen, og er i dag professor i politisk videnskab på Humboldt-Universi-
tetet i Berlin. Offe var på linie med Habermas i hans revisioner af den marx-
istiske ortodoksi både i forhold til Marx’s økonomiske teori og i forhold til
den tidligere frankfurterskole, og i 1980’erne fulgte han Habermas’ argu-
menter fra »Teorien om den kommunikative handlen« (1981, dansk over-
sættelse 1996B) (Offe 1984:283). Han har udmøntet opgøret med »produk-
tionsparadigmet« i sociologien og kaldt det et opgør med »arbejdsparadig-
met« (Offe 1985:129-150).

Habermas’ og Offes videnskabelige produktion de sidste 20 år viser, at der
siden midt i 1960’erne har eksisteret en tæt kommunikation mellem dem,
først i form af et egentligt arbejdsfællesskab, siden i form af en gensidig teo-
retisk befrugtning på centrale områder mellem dem. Man kan sige, at der
har eksisteret en vis form for uformel teoretisk arbejdsdeling mellem dem.
Habermas har især stået for videreudviklingen af det kritiske paradigme på
det samfundsfilosofiske område, hvor Offes mere konkrete samfundsanaly-
ser på væsentlige punkter har været inspirationskilder. Offe kan siges at have
forsøgt at formidle og udmønte paradigmeskiftet på det sociologiske om-
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råde. Sammen kan de siges at have udviklet den kritiske teoris forståelses-
ramme for borgerlønsproblematikken.

Både Habermas’ og Offes forfatterskaber er præget af en stor teoretisk
kontinuitet og konsistens. Alligevel kan man se afgørende ændringer i deres
teoretiske fortællinger, hvilket netop viser sig i deres åbning over for borger-
løns-perspektivet. Det karakteristiske ved Habermas’ og Offes forhold til
borgerlønsidéen er, at deres tilslutning til den i en mere konkret form kom-
mer sent og udspringer som en konsekvens af deres kritiske analyse af
velfærdssamfundets modsætninger og problemer. Det skal ses i sammen-
hæng med, at de begge først og fremmest er interesseret i de filosofiske, vær-
dimæssige og teoretiske sider af problemerne og i mindre grad de mulige
politiske strategiske konklusioner, man kan trække af deres analyser. De er
interesseret i at udvikle forståelsesrammer, der kortlægger nogle grundpro-
blemer på et værdimæssigt plan.

A. Habermas’ første fortælling om (diagnose af) den moderne 
velfærdsstats konflikter og problemer

Så tidligt som i 1968 fremlagde Habermas grundstrukturen i sin senere sam-
fundsteori. Det skete i artiklen: »Technik und Wissenschaft als »Ideolo-
gie««, oversat til engelsk som »Technology and Science as »Ideology««,
(Habermas 1971), der blev skrevet i anledning af Herbert Marcuses (1898-
79) 70. års dag (19.7.1968).

Her foretog han et fundamentalt opgør med Marx’ teori om klasser og
ideologi. Hovedbudskabet i artiklen er, at klassemodsætningerne har ændret
afgørende karakter, er blevet latente, og at de gamle ideologier er ved at
have udspillet deres legitimeringsfunktion. Det moderne samfund kan der-
for ikke alene analyseres ud fra arbejdsbegrebet. Politikken har i stigende
grad grebet ind i økonomien, hvorfor en kritisk teori om samfundet ikke al-
ene kan være en kritik af den politiske økonomi. Der har desuden udviklet
sig nye legitimationsformer. De borgerlige ideologier er ved at blive for-
trængt af en »surrogatideologi« (»substitute ideology«) (ibid:115), hvor
massernes loyalitet tilvejebringes ved hjælp af godtgørelser for privatiserede
behov, og videnskab og teknik har udviklet sig som en ny afgørende legiti-
meringsform. Der er derved sket en fortrængning af den traditionelle poli-
tik, der tidligere orienterede sig mod virkeliggørelsen af praktiske mål (afpo-
litisering). I dag er der udviklet en ny politik, der retter sig imod løsning af
tekniske opgaver (teknokratisk bevidsthed). Men mod disse tendenser spores
der modstand og en repolitisering fra nye grupper (bl.a. studenteroprøret).
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Habermas tegnede her i en grov streg billedet af et helt andet sen-kapita-
listisk samfund end det traditionelle dualistiske marx’ske klassesamfund: Et
samfund med nye konfliktpotentialer og modsætninger, nye ideologier og
muligheder og nye politikformer.

Det teoretiske grundlag for det nye syn på samfundet var en, i forhold til
Marx, ny skelnen mellem arbejde og interaktion eller målrationel handlen
og kommunikativ handlen. 

»By work or purposive-rational action I understand either instrumental
action or rational choice or their conjunction. Instrumental action is go-
verned by technical rules based on empirical knowledge.« (Ibid:91-92)

»By interaction on the other hand, I understand communicative action,
symbolic interaction. It is governed by binding consensual norms, which
define reciprocal expectations about behaviour and which must be under-
stood and recognized by at least two acting subjects.« (Ibid:92). 

I denne tidlige analyse skelnede han ligeledes mellem to handlingssystemer
eller sub-systemer i forhold til, om det er den målrationelle handlen eller
den kommunikative handlen, der dominerer. Det kaldes senere system- og
livsverdenen.

I analysen antydes også hele hans evolutionsteori. Habermas antager, at
der historisk er sket en rationaliseringsproces både af system- og livsverde-
nen, hvor han skelner mellem to typer rationalisering, en rationalisering af
produktivkræfterne og en rationalisering af den institutionelle ramme.

Habermas’ tidlige decommodificeringsbegreb
I bogen om »Legitimationsproblemer i senkapitalismen« fra 1973 (dansk
udg.1975) udvikler Habermas sine to systembegreber systemverden og livs-
verden nærmere og skitserer en meget ambitiøs evolutionsteori, samt for-
søger overordnet at indkredse de styringsproblemer og identitetskriser, der
er specielle for senkapitalismen.

Han skitserer her hvilke kriser (økonomisk krise, rationalitetskrise, legiti-
mationskrise og motivationskrise), man vil se i senkapitalismen, hvor man
har et andet organisationsprincip end i det borgerlige samfund.

Habermas’ senkapitalismeanalyse bygger på væsentlige punkter på Offes
samtidige analyser af kapitalismens styringsproblemer, specielt i påvisningen
af velfærdsstatens iboende modsætninger. »Senkapitalismen frembringer
»nye behov«, som den ikke kan tilfredsstille« (Habermas 1975:63), og »sta-
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ten tvinges igennem sine styringsmidlers logik til at tillade stadig flere sy-
stemfremmede elementer« (ibid:61).

Et begreb, der er specielt relevant for Offes senere kapitalisme-analyser
og for deres fælles forståelsesramme, som borgerlønstanken tænkes inden
for, er decommodificeringsbegrebet, som Habermas her antyder, og som
Offe senere udfolder nærmere.

Decommodificering, som direkte oversat betyder af-varegørelse, og som
står som et modsætningsbegreb til commodificering, varegørelse, beskrives
af Habermas som en tendens i forbindelse med analysen af den motivations-
krise, som udfolder sig i senkapitalismens socio-kulturelle system. Offe
(Offe 1996: x) siger selv senere, at det er en neologisme (ord-nydannelse),
som opstod i en diskussion med Gösta Esping-Andersen i 1974.

Habermas skitserer motivationskrisens meget modsætningsfyldte proces.
Der sker en nedbrydning af de før-borgerlige holdninger i traditionen, en
kommercialisering af kulturen og politikken, men samtidig også en tenden-
tiel svækkelse af markedets socialisationseffekt. Den beskriver han således:

»På det sted skal der endelig erindres om de tendenser, der svækker mar-
kedets socialisationseffekter; frem for alt forøgelsen af de befolkningsdele,
der ikke reproducerer deres liv ved arbejdsindtægter (skoleelever og stu-
denter, socialhjælpsmodtagere, pensionister, syge, kriminelle, soldater
osv.) på den ene side, og på den anden side udbredelsen af aktivitetsområ-
der, hvor abstrakt arbejde erstattes af konkret.« (Habermas 1975:92-93). 

Og Habermas taler også inspireret af Offe om at »disse fremmedlegemer« i
det kapitalistiske beskæftigelsessystem, som tiltager i takt med produktio-
nens samfundsmæssiggørelse, giver sig restriktive udslag i den administra-
tive planlægning« (Ibid:78). 

Det er præcis det, Offe senere betegner som en »decommodificeringsten-
dens« i den moderne kapitalisme, og som han underkaster en nærmere ana-
lyse.

B. Offes første fortælling om den grundlæggende modsætning 
mellem kapitalismen og velfærdsstaten

Velfærdsstatens dobbelte funktion i commodificerings- 
og decommodificerings-processen
I slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne fremlagde Claus Offe
en række analyser af grundmekanismerne i den kapitalistiske velfærdsstat
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(Offe 1984), hvor commodificerings- og decommodificerings-tendenserne
indtog en central rolle.

De modsatrettede commodificerings- og decommodificerings-tendenser
skal ifølge Offe forstås som et udslag af den indbyggede afhængighed og
modsætning mellem kapitalismen som produktionsmåde og velfærdsstaten.
De synes på en gang at stride imod hinanden, men på den anden side kan de
heller ikke eksistere uden hinanden. De skaber så at sige hinandens eksi-
stensberettigelse. »The contradiction is that while capitalism cannot coexist
with, neither can it exist without the welfare state.« (Ibid:153). 

I tilslutning til den økonomiske historiker Karl Polanyis (1957) berømte
analyse af kapitalismens historie siger Offe:

»Rather, »welfare« institutions are a pre-condition of the commodifica-
tion of labour power. In my view, this relationship between »welfare« and
capitalism is contradictionary: under modern capitalist conditions, a sup-
portive framework for an economic system that utilizes labour power as if
it were a commodity« (Offe 1984:263).

Det får Offe til at komme med den provokerende tese, at målet for statens
arbejdsmarkeds- og socialpolitik i et historisk perspektiv ikke primært skal
ses som værende rettet imod at løse nogle sociale problemer, men mod at
skabe en arbejderklasse.

»Social policy is not some sort of state »reaction to the problem« of the
working class; rather it ineluctably contributes to the constitution of the
working class. The most decisive function of social policy is its regulation
of the process of proletarization« (ibid:98). 

Statens skabelse af arbejdskraftens vareform er imidlertid ikke blot et histo-
risk spørgsmål, men ligger ifølge Offe i selve statens natur. »The link be-
tween the political and the economic sub-structure of capitalistic society is
the commodity form; the stability of both sub-structures depends upon the
universalization of this form.« (Ibid:121). Offe ser altså en strukturel ten-
dens til skabelse af en varegørelse. Det er ikke blot en strategi for socialde-
mokratiet og fagbevægelsen.

Men samtidig med, at der i statens struktur ligger en tendens til skabelse
af vareformen og styrkelse af den, så kræver selve varegørelsesprocessen
også former, som ikke er af varemæssig karakter. »Expressed simply, it is be-
cause the state’s attempts to maintain and universalize the commodity form
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require organizations whose mode of operation is no longer subject to com-
modity form« (ibid:127). Mere generelt mener Offe nemlig, at kapitalismen
samtidig kun kan fungere, hvis der også eksisterer andre samfundsmæssige
politiske og sociale systemer af ikke-markedsmæssig art. »A society based on
market exchange cannot function without the family system and the legal
system« (ibid:38).

Hvor findes disse decommodificerede områder så? Blandt andet i
velfærdsstatens infrastruktur, i skoler, universiteter og hospitaler, hvor han
taler om en »erosion of the commodity form« (ibid:128).

I en model-skitse af det moderne samfund, der skal fungere som grundlag
for en række hypoteser i en politisk kriseteori, laver Offe en typologi af sam-
fundet i fire sektorer: 1. En monopolsektor. 2. En konkurrence-sektor. 3. En
statssektor og 4. En overskydende arbejdskraftsektor efter »degree of com-
modification«, hvor commodificerings-begrebet defineres som: »Here the
market-mediated relationship of correspondence between work performed
and remunerations plays no role as a criterion of equivalence and equity«
(ibid:45). Offe tegner her billedet af, at der i den moderne kapitalisme ligger
en tendens til en vækst i de ikke-markedsmæssige organisationer. 

Men hvad betyder denne tendens til decommodificering så? Umiddelbart
er den ikke konfliktskabende, fordi den samtidig er den sektor, hvor både in-
tensiteten af konflikter og organisationsgraden er lavest. Desuden er den
funktionelle betydning (»functional relevance«) ikke så stor for samfundet i
forhold til de andre sektorer.

Men Offe mener, at denne sektors vækst har stor betydning på anden
måde, idet dens størrelse og indretning påvirker arbejdsdisciplinen! »The
sozializing effect of exchange relations and capitalist structures of domi-
nance undergo a relative decline in importance« (ibid:61). Offe taler lige-
frem om »a structural weakening of the normative and moral fibres of the
capitalist commodity society« (ibid:129). 

Når Offe senere i 1980’erne gik ind for borgerløn som en strukturel re-
form, kan det ses som den logiske konsekvens af denne forståelsesfigur om-
kring statens dobbeltrolle i en commodificeringsproces og en decommodifi-
ceringsproces. En borgerløn vil netop på én gang sikre en fundamental de-
commodificering for alle borgere på et eksistensminimum og samtidig
kunne siges at være markedskonform ved at sikre mere lige, generelle og
gennemskuelige salgsbetingelser for varen arbejdskraft. Den skaber altså
samtidig en commodificering. Her ligger den »rationelle« kerne for at nogle
socialister og nogle liberalister kan blive enige om en borgerlønsordning.

Men i starten af 1980’erne gik Offe endnu ikke så langt som til at se bor-

122 BORGERLØN

8.0 Christensen/Borgerløn  10/03/05  13:52  Page 122



gerløn som en ny væsentlig decommodificerings-strategi. Offe gør opmærk-
som på, at der altid har været politisk kamp mellem arbejderbevægelsen og
kapitalisterne om, hvem der skulle betragtes som lønarbejdere, og at det al-
drig har været overladt til den enkelte at vælge det, fordi dette spørgsmål er
afgørende for klassernes markedsmæssige magtposition. »The choice be-
tween a life of wage-labour and forms of subsistence outside the labour mar-
ket must accordingly not be left to the discretion of labour power« (ibid:95),

Offe ser decommodificeringstendensen som et politisk kampområde,
men er endnu meget vag omkring de politiske perspektiver. Det ses i et in-
terview (Offe 1984) med de engelske samfundsforskere David Held og John
Keane i 1982, hvor Offe sagde: »Areas of social life that have been decom-
modified by welfare state interventions can be developed, through political
struggle, into relatively autonomous subsystems of life oriented to the pro-
duction and distribution of use-value« (ibid:265). Den senere interesse for
skabelse af alternative produktionsformer og borgerløn antydes endnu kun
meget svagt. »There are lots of experiments under way in this area«
(ibid:296). »Creating socially useful alternatives to the ideal of full employ-
ment through wage-labour« (ibid:297).

C. Habermas’ anden fortælling om (diagnose af) et »sygt«
samfund med »patologiske« roller

I bogen om »Teorien om den kommunikative handlen« fra 1981 (dansk udg.
1996B) kom Habermas’ samfundsteori til fuld udfoldelse. System- og livs-
verdensbegreberne og begrebet om kommunikativ handlen blev videreud-
viklet og specificeret. Endelig blev krisetendenserne i senkapitalismen, som
Habermas allerede i 1973 havde kortlagt, præciseret igennem tegning af et
mere systematisk signalement af den moderne velfærdsstats strukturelle
modsætninger og tendenser.

Et moment i hans nye mere udviklede samfundsteori er en præcisering af
de roller, som er skabt i den moderne velfærdsstats forskellige sfærer i forhold
til forskellige medier. Habermas udpeger fire hovedroller i velfærdsstaten.

»Det socialstatslige kompromis forandrer betingelserne mellem udvek-
slingsrelationer, der består mellem system (økonomi og stat) og livsver-
den (privatsfære og offentlighed) og udkrystalliserer rollerne som arbejds-
tager, som konsument, som klient i forhold til det offentlige bureaukrati
og som statsborger.« (Habermas 1996B:446).
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Her er arbejdstagerrollen den økonomiske input-rolle og forbrugerrollen
den økonomiske output-rolle i det økonomiske system, mens statsborger-
rollen er den politiske input-rolle og klient-rollen den politiske output-rolle
i det politiske system.

Habermas sammenfatter ultrakort, men utrolig præcist hele sin model i
følgende to sætninger: »I modsætning til værditeoriens monisme (Marx’s
tingsliggørelsesanalyse) må vi regne med to styringsmedier (penge og magt)
og fire kanaler (de fire roller), gennem hvilke to subsystemer (det økonomi-
ske system og forvaltningsystemet), der supplerer hinanden, underkaster
livsverdenen sine imperativer. Tingsliggørelseseffekter kan i lige høj grad
fremkomme som resultater af bureaukratiseringen og monetariseringen af
offentlige som af private områder.« (Ibid:438-439) (mine indskud).

Habermas knytter her an til Marx’ analyse af tingsliggørelsen af arbejds-
kraften. Den kalder han »monetariseringen«. Det er den proces, hvor kon-
kret arbejde forvandles til abstrakt arbejde for at kunne byttes med penge.
Her sker en »monetær omdefinering af mål, relationer og tjenester«
(ibid:413). Ifølge Habermas må man udvide denne tingsliggørelsesanalyse til
den politiske sfære. Derfor siger han, »at en lignende abstraktionsproces
også finder sted i relationen mellem klienter og socialstatens forvaltninger.
Sidstnævnte proces er endog modellen for en kolonisering af livsverdenen,
som ligger til grund for de senkapitalistiske samfunds tingsliggørelsesfæno-
mener.« (Ibid:413). Generelt bruger han derfor begrebet »bureaukratise-
ring« som betegnelse for tingsliggørelsesprocessen i den politiske sfære. Det
beskriver den abstraktgørelse af »afgørelser, pligter og rettigheder, ansvar-
ligheder og afhængigheder«, der er indrettet efter magtmediet.

I modsætning til den traditionelle marxistiske analyse, fremlægger Haber-
mas en diagnose af tingsliggørelseseffekterne på alle de fire grundroller i senka-
pitalismen. Men han gør dog også opmærksom på, at tingsliggørelsen er mere
massiv eller rettere af en anden art i de to systemroller (den økonomiske ar-
bejdstagerrolle og den politiske klientrolle) end i de to mere livsverdensbase-
rede roller (den økonomiske forbrugerrolle og den politiske statsborgerrolle):

»deres roller bliver imidlertid ikke på samme måde som arbejdstagerens
og klientens først og fremmest frembragt via retsligt fiat... Konsument-
og statsborgerroller henviser derfor til forudgående dannelsesprocesser,
som har formet præferencer, værdiorienteringer, indstillinger og så vi-
dere... de er bundet til livsverdensmæssige kontekster og står ikke i
samme grad åben for økonomiske eller politiske indgreb, som de mere
abstrakte størrelser, arbejdskraft og skatter, gør« (ibid:412).
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Habermas’ grundlæggende metafor er at se samfundet som en syg orga-
nisme, der påtrykker sine medlemmer »patologiske«, fremmedgjorte roller.
Alle hovedroller er unormale eller »patologiske« efter Habermas’ diagnose.
Derfor taler han også om, at den monetarisering og bureaukratisering, der
udgår fra styringsmedierne penge og magt i systemverdenen, »koloniserer
livsverdenen«. 

Metaforisk sammenligner Habermas den proces, som foregår i det sen-
moderne samfunds indre, med den koloniseringsproces, man kunne se i det
forrige århundredes internationale politik: »de selvstændiggjorte subsyste-
mers imperativer trænger, så snart de er blevet afklædt deres ideologiske
slør, udefra ind i livsverdenen – som koloniherrer i et stammesamfund – og
fremtvinger assimilationen.« (Ibid:454). Og processen fører til »kulturel
forarmelse og fragmentering af hverdagsbevidstheden«.

De økonomiske rollers forandringer: En »normaliseret« og »frem-
medgjort« lønarbejder-rolle og en »oppustet« forbrugerrolle 
Med velfærdsstaten er lønarbejdsrollen blevet sikret på en række områder i
forhold til det liberal-kapitalistiske samfund. Habermas taler om, at beskæf-
tigelsesrollen »mister sine sygdomsfremkaldende proletariske træk«
(ibid:447). Roller i beskæftigelsessystemet bliver »normaliserede«, fordi be-
lastningerne bliver til at bære, og man bliver i forhold til tidligere sikret mod
skader i langt højere grad. Det medfører, at »fordelingskonflikten« mellem
arbejde og kapital ikke længere har nogen »sprængkraft«. Det er sket, fordi
den tilsvarende økonomiske output-rolle, forbrugerrollen, er blevet »op-
pustet«.

Habermas beskriver udviklingen som en forskydning fra lønarbejdsrolle til
forbrugerrolle, eller taler direkte om en »ligevægt mellem normaliserede be-
skæftigelses – og oppustede konsumentroller«. Det er sket ved, at den »stats-
interventionistisk garanterede kapitalistiske vækstdynamik« har gjort den
klasseantagonisme, der er indbygget i det økonomiske system, »uskadelig«.

Den kapitalistiske statsligt garanterede vækst har kunnet forbedre lønar-
bejdsrollen og har samtidig kunnet sikre en »oppustet forbrugerrolle« igen-
nem massekonsum. Det har ikke medført, at lønarbejdet er blevet funda-
mentalt ændret, hvorfor Habermas stadig taler om »det fremmedgjorte ar-
bejde«, og han beskriver processen som en »pacificering af arbejdsverde-
nen«, hvor masseforbruget ses som en slags kompensation. Der er sket en
»socialstatslig pacificering af klassekonflikten« (ibid:444) over for »lønar-
bejdereksistensens grundrisici« (ibid:444).
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De politiske rollers forandringer: 
En »neutraliseret« statsborgerrolle og en »oppustet« klientrolle
Tilsvarende er der i den politiske sfære sket en forskydning mellem roller og
skabelse af ny ligevægt mellem statsborgerrollen og klientrollen. Statsbor-
gerrollen er på en gang blevet »udvidet« og »neutraliseret«. Hermed mener
Habermas, at der dels er sket en »segmentering af denne rolle fra afgørel-
sesfasen«, dels er den blevet underkastet »en renselse af politisk deltagelse
fra participatoriske forpligtelser«, og kompensatorisk er der skabt en »op-
pustet klientrolle«. Oppustningen af sociale ydelser via klientroller gør
»neutralisering af den retlige indrettede deltagelse i de politiske afgørelses-
processer« acceptabel.

Konklusionen er: »De belastninger, der følger af institutionaliseringen af
fremmedgjort medbestemmelsesmodus, bliver væltet over på klientrollen,
på samme måde som belastningen af normaliseringen af det fremmedgjorte
arbejde bliver væltet over på konsumentrollen. I disse to kanaler samles så
også til at begynde med de senkapitalistiske samfunds ny konfliktpotentiale«
(ibid:448).

Den kapitalistiske velfærdsstat er karakteriseret ved en passiv statsborger-
rolle, hvor masseloyalitet sikres via 1. Socialstatslige programmer. 2. Ude-
lukkelse af temaer og bidrag i den offentlige diskussion. 3. Filtre for tilgang
til offentlighed. 4. Bureaukratisk deformering af den offentlige kommunika-
tions strukturer. 5. Manipulativ styring af kommunikationen. (Ibid:443)

Klientgørelsen: 
Ambivalensen mellem frihedssikring og frihedsunddragelse
Overordnet ser Habermas samfundets udvikling som en stigende omstilling
fra social- til system-integration. Det har der ligget noget nødvendigt i, men
processen er samtidig truende, hvorfor den også betegnes som »kolonise-
ring«, fordi den sociale integration ikke kan ske via penge og magt, men kun
via kommunikativ handlen.

Processen er sket via en »retliggørelse« af »uformelt regulerede sfærer fra
livsverdenen«, og Habermas taler historisk om fire store »retliggørelses-
fremstød«. Her er velfærdsstaten eller »socialstaten«, som Habermas også
benævner den, det sidste store fremstød, og hans analytiske bemærkninger
om denne retliggørelsesproces er interessante i et borgerlønsperspektiv.

Generelt ser Habermas, med tingsliggørelses-analysen in mente, retlig-
gørelsen som et ambivalent fænomen. Den er historisk især blevet drevet
frem af demokratiske kræfter og arbejderbevægelsen og har som mål især
haft at skulle sikre friheden i forhold til markedet, men har i en anden for-
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stand også fået en »frihedsunddragende karakter«. Denne tendens ser Ha-
bermas i velfærdsstatens sociallovgivning. »Den statslige socialpolitik har fra
begyndelsen været knyttet til ambivalensen mellem frihedssikring og fri-
hedsunddragelse«, og han taler om, at man i sociallovgivningen kan se, at
»det er nu selve frihedsgarantiens middel, som truer friheden for dem, der
nyder godt af denne frihedsgaranti«, idet »retliggørelse af livsrisici kræver
en bemærkelsesværdig pris i form af omstrukturerende indgreb i de tilskuds-
berettigedes livsverden.« (Ibid:462-463).

Det Habermas her berører er spørgsmålet om den umyndiggørelse, der
følger med klientgørelsen, at man statsligt bliver støttet og sikret imod mar-
kedet, og dermed sikret en frihed, samtidig med at man kun bliver sikret,
hvis man samtidig underkaster sig en række normaliserende indgreb i sin
livsform, hvilket er frihedsberøvende. Problemet bliver senere teoretisk be-
handlet af Habermas i forbindelse med hans teoretiske analyse af autonomi-
og demokratibegrebet.

Habermas’ signalement af modstandsformerne i forhold til 
koloniseringen
Som allerede antydet mener Habermas, at konflikterne i det senkapitalisti-
ske samfund har ændret karakter radikalt. Klassekonflikten er »blevet insti-
tutionaliseret og dermed bragt til tavshed«. Og de nye konflikter kanaliseres
ikke længere via partier og fagforeninger og lader sig heller ikke dæmpe af
blot materielle omfordelinger. »Kort sagt, de nye konflikter antændes ikke i
forhold til fordelingsproblemer, men i forhold til spørgsmål om livsformers
grammatik.« (Ibid:512). Disse problemer og den »nye politik« drejer sig om
»livskvalitet, ligeberettigelse, individuel selvrealisering, participation og
menneskerettigheder.« Det er grønne problemer, problemer vedrørende
overkompleksitet og problemer vedrørende den kommunikative infrastruk-
tur. Og fælles ved forsøgene på at løse disse nye problemer er, at disse be-
stræbelser er rettet »mod inddæmningen af formelt organiserede handlings-
områder til fordel for kommunikativt strukturerede« (ibid:504). Det er for-
søg på at trænge systemverdenen tilbage i forhold til livsverdenen. Det dre-
jer sig om »forsvaret for og restitueringen af truede, eller om gennemsættel-
sen af reformerede livsområder.« (Ibid:502)

Løsningen ligger for Habermas i en »opblødning« af de »patologiske«
roller, (som arbejdere, forbrugere, klienter og statsborgere), som samfundet
har placeret os i. 

»Disse roller er skydeskive for protesten. Den alternative praksis retter
sig imod den profitafhængige instrumentalisering af erhvervsarbejdet, imod
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den markedsmæssige mobilisering af arbejdskraften, imod konkurrencens
og præstationspressets forlængelse helt ned i grundskolen. Den retter sig
endvidere imod monetariseringen af tjenesteydelser, relationer og tider,
imod forbrugeristiske omdefineringer af private livsområder og personlig
livsstil« (ibid:506). 

Og Habermas taler endda om behovet for udvikling af »modinstitutio-
ner«, der kan »afdifferentiere« de »patologiske« roller og begrænse »syste-
mets egendynamik«.

D. Offes anden fortælling om en løsning af velfærdsstatens 
problemer: 
Borgerløn og udvikling af den uformelle økonomi

I begyndelsen af 1980’erne lavede Offe en række grundlæggende analyser af
de kapitalistiske arbejdsmarkedsstrukturer (Offe 1985). En af konklusio-
nerne af disse studier var, at der i de sidste 10 år var sket en række struktu-
relle ændringer på arbejdsmarkedet, der gjorde, at man måtte tænke nyt om-
kring arbejdsmarkedets fordelingsmekanismer. Det er herigennem, at bor-
gerløn melder sig som en ny løsning eller strategi for Offe.

Han mener, at der er sket nogle afgørende ting siden først i 1970’erne:

»The breakdown of the post-war settlement (model of social partnership
based on a productivity-oriented wage policy), the end of Keynesianism,
limits to growth, and the erosion of the work ethic« (ibid:59). 

Hertil tilføjer han en mere permanent arbejdsløshed, skift i politiske værdier
og fremkomsten af nye økologiske problemer. Hvordan reagerer arbejds-
markedet og det politiske system på det?

For Offe at se står man over for et strukturelt arbejdsmarkedsproblem:
»In the future, a growing proportion of the population in age-groups ca-
pable of productive work will have to be provided with an income by means
of something other than »sale« of their labour power.« (Ibid:65). 

Offes tidligere observerede decommodificerings-tendens dukker her op
igen, og han begynder nu at tænke mere strategisk fremadrettet i forhold til
den.

I den praktiske politik ser han to hovedstrategier i forhold til beskæftigel-
sesproblemet, et ortodokst syn og det, han kalder et realistisk, som for ham
at se begge er utilfredsstillende:
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»The »orthodox« perspective of integrating (at some uncertain time in
the future) the labour supply through market forces appears unconvin-
cing, and if the »realist« proposal for absorbing »excessive« supplies of
labour elsewhere and outside the labour market seems neither feasible
nor desirable, the scenario is depressing indeed« (ibid:95-96). 

Enten går man ind for en mere eller mindre tvangsmæssig inkludering på
markedet, eller også går man ind for en tvangsmæssig ekskludering fra mar-
kedet. Der må efter Offes mening kunne findes en tredie idealtypisk model.
Og det er her en borgerlønsordning melder sig som et behov og en realistisk
mulighed for Offe, en løsning der ophæver modsætningen mellem inklude-
ring og ekskludering fra markedet. Borgerløn skaber bedre mulighed både
for en frivillig inkludering, hvis man ønsker det og en frivillig ekskludering,
hvis man ønsker det. Med rådighedspligt / aktiveringspligt og de nuværende
overførselsindkomster (der forbyder, at man samtidig har lønarbejde) får
man netop både den ufrivillige inkludering og den ufrivillige ekskludering.

Offe beskriver borgerlønsidéen således: 

»An egalitarian basic insurance scheme of this kind would have the status
of a citizenship right to a basic income (instead of being an entitlement to
benefits in exchange for contribution paid), and it would at the same time
constitute a serious step in the direction of effectively relieving pressure
on the supply side of the labour market.« (Ibid:97) 

For Offe kan en sådan ret til indkomst og afkobling af arbejde og indkomst
imidlertid ikke stå alene. Man må samtidig sikre en »institutional and mate-
rial protection of work outside the labour market«, hvorfor han i tæt sam-
menhæng med en borgerlønsordning tænker sig udvikling af en ny informel
økonomi »this type of informal or »decommodified« provision of benefits
consists of use-values which can substantially supplement and improve the
levels of material well-being that individuals and households attain through
monetary income.« (Ibid:100).

Udvikling af den uformelle økonomi
I slutningen af 1980’erne gav Offe sig i kast med en omfattende teoretisk og
empirisk kortlægning af den uformelle økonomi. (Offe og Heinze 1992).
Han kalder det »useful activities«, om de økonomiske og sociale fænomener,
som ligger mellem markedet og den hjemlige husholdningsforsyning. En
udvikling af denne sektor kunne være med til at give en bedre fordeling af
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tid og penge i det moderne samfund.
Offe mener, at mange er fanget i en moderniseringsfælde: 1. Samlet set

har moderniseringen skabt mere fri disponibel tid i samfundet. 2. Der er
tendenser til, at de institutionelle muligheder for at bruge denne tid produk-
tivt og tilfredsstillende sammen med andre uden for lønarbejdet bliver van-
skeligere. 3. Pengenes stigende betydning for fordeling af velfærdsværdier
og livsmuligheder. 4. Stigende usikkerhed hos en større gruppe med hensyn
til niveau og afhængighed af pengeindkomst. 

Samlet mener han at kunne se en stigende polarisering mellem en gruppe
af penge-rige og tids-fattige familier over for en gruppe af penge-fattige og
tids-rige familier, som er ramt af nogle »onde« cirkler. De penge-rige, som
samtidig er tids-fattige, kan ikke så let konvertere penge til tid uden at tabe
mange penge, og omvendt kan de tids-rige, der samtidig er penge-fattige,
ikke så let konvertere tid til penge. Der er ikke brug for deres tid på arbejds-
markedet. Og det er i dag vanskeligt at skabe nyttig beskæftigelse uden for
arbejdsmarkedet. 

Hvordan kunne man finde nye mekanismer til at konvertere penge til tid
for de rige, og tid til penge for de fattige, så man også fik mere »fælles tid«
sammen. 

På grundlag af omfattende empiriske og historiske studier af den infor-
melle økonomis funktion og udbredelse finder han, at det ikke er urealistisk
at antage, at udviklingen af ikke-monetær parallel økonomi ville kunne være
et positivt bidrag til løsningen af tids- og pengefordelingsproblemet for
mange, specielt hvis det kobles sammen med en borgerlønsløsning. 

Hans konklusion er, at de politiske bevægelser, der arbejder for nedsat ar-
bejdstid, borgerløn og udvikling af en ny alternativ økonomi, må se deres
projekter i sammenhæng: »the demand for a shortening of working hours
and the introduction of a basic income....Between these two socio-political
movements..... and the project for cooperative, moneyless exchange there is
a close relationship and a process of mutual reinforcement« (ibid:216).

I forhold til Offes egen analyse i 1970’erne kan man her se en ny, anderle-
des og mere konkret »decommodificerings«strategi, dels ved forslaget om
skabelsen af en ny informel økonomi, dels ved tilslutningen til en borger-
lønsordning, foranstaltninger, der hænger sammen og gensidigt vil kunne
styrke hinanden.

Udviklingen i Offes borgerlønsstrategi
I begyndelsen af 1990’erne tilsluttede Claus Offe sig det nyoprettede euro-
pæiske netværk for forskning i borgerløn. (»Basic Income European Net-
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work« (BIEN) 1986). Her videreudviklede han sine tanker om borgerløn
både teoretisk og praktisk-politisk. (Offe 1992).

Offe er optaget af at finde en forklaring på, hvorfor borgerløns-tanken
har fået vind i sejlene netop nu. Han tolker idéen som et nyt svar på krisen i
velfærdssamfundet. Velfærdssamfundet har bygget på en række normali-
tetsantagelser om familiens, arbejdsmarkedets, organisationssystemets og
det politiske systems udseende og samvirke. Offe kalder det fem »empirical
assumptions«, hvilket måske er uheldigt, fordi det netop er antagelser, som
både har en beskrivende og normativ karakter. Samlet danner de det, han
kalder »the productivist syndrome«. 

Velfærdsstatens vækst-præmisser
De fem vækst-orienterede præmisser, som velfærdsstaten bygger på, er i op-
brud:

1. Familie-institutionen: »Most people live in families and derive their
means of subsistence from income in which all members of the family
share«. Idag findes stadig flere enlige.

2. Arbejdsmarkedet: »Most families, unless they belong to the small sec-
tor of the self-employed, have at least one permanently employed bread-
winner«. Famlie-løn-systemet med en hovedforsørger er i opløsning.

3. Organisationssystemet: »A social system of collective actors, represen-
ting labour, employers, self-employed people, agriculture, the professions
and public sector, perform the function af aggregating, mediating, legiti-
mating and negotiating distributional conflicts, continuous outcomes of
which constitute a »meso« social security network for those broad social
categories represented by them.« Det stabile korporative organisationssy-
stem er i forandring.

4. Det sociale systems effektivitet: »The welfare state, in both its social se-
curity and its social assistance branches, is a supplementary »macro« so-
cial security mechanism which takes care of all those residual needs and
deficiencies in social security that are not covered by either the micro or
the meso system.« En ny høj strukturel arbejdsløshed har sat velfærdssy-
stemerne under pres.
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5. Velfærdsstatens legitimitet: »One of the main modes of operation of
the welfare state... is supported by a broad and stable consensus.« Kritik af
velfærdsstaten fra både højre og venstre er blevet mere udbredt.

I den hidtidige velfærdssamfunds-model ligger en normativ vurdering af, at
produktiv materiel vækst både individuelt og kollektivt er ønskelig. Offes
påstand er, at disse antagelser er kommet i krise: »All these five »producti-
vist« assumptions have become much harder to accept as valid and reliable
representations of the social and economic reality of advanced industrial so-
cieties.« (Offe 1992:68-69). 

Kritik af velfærds-vækst-samfundet
For Offe har den vækst-model eller »employment-centered« model, som
ligger bag ved velfærdsstaten, fire grundlæggende svagheder: (Ibid:71-73).

1. En fortsat økonomisk vækst er i sig selv ikke ønskelig: »Economic
growth has an unequivocally disruptive impact upon the natural environ-
ment...will naturally be inclined to prefer economic growth over preser-
vation of natural ressources« 

2. Velfærdsstaten reserverer i praksis medborgerskabet til de beskæfti-
gede. »Reserve the rights and entitlements of full welfare state citizenship
to those enjoying stable employment and their dependents.«

3. Velfærdsstaten forsvarer især de bedst stillede: »The alleged universa-
lism of employment-centered social policies turns under conditions of
retrenchment into its opposite: into a particularism favouring the produc-
tivist core of employed members of society.« 

4. Der findes en modsætning mellem de økonomiske og politiske rationa-
liteter bag velfærdsstaten. Fra et økonomisk synspunkt er en fuldt univer-
salistisk velfærdsstat muligvis ineffektiv, men det kan være en god politisk
investering at give noget til alle. »Thus the consent-buying portion of to-
tal expenditure can be looked upon as a »political investment,« the yield
of which is the benefit that is eventually channelled to the »truely« needy
target group which depends upon the welfare state’s support.«

Det venstre-libertære svar på velfærdsstatskrisen
Offe ser fire strategiske svar på opbruddet og de nye usikkerheder og utryg-
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heder omkring velfærdsstatens præmisser: (Ibid:69-70). 
1. Det liberale: »Let the market decide«. 2. Den konservative: »The

selective punishing and rewarding of people’s attitude toward work, educa-
tion, health, the legal order and the family«. 3. Det socialdemokratiske:
»The need and feasibility of defending and even further expanding the wel-
fare state and its productivist premisses«. 4. Det venstre/libertære eller post-
industrielle venstre: »Emphasize the values of security and autonomy.....re-
lying upon the idea of citizenship and the positive rights end entitlements,
such as the entitlement to a basic income, associated with it«.

Hvad er det så for værdimæssige og moralske begrundelser, der kan fin-
des, og som Offe mener, der bør ligge bag en borgerløn?

1. Den bygger på medborgerskab som kriterium for tildeling. 2. Den mo-
ralske retfærdiggørelse for borgerlønnen skal ikke være lønnet arbejde, men
»nyttige aktiviteter« 3. Retfærdighedskriteriet er ikke beskyttelse af relativ
status eller belønning for at være væk fra arbejdsmarkedet, men dækning af
basisbehov. 4. Ikke absolut sikkerhed, men et bæredygtigt niveau, hvor man
er autonom og kan være ansvarlig, er kerneværdien.

Offe kommer her også ind på nogle overordnede politisk-strategiske
synspunkter omkring vurdering af borgerløn. Borgerløn er ikke noget uni-
versalmiddel til skabelsen af det gode samfund. Det er kun et blandt flere
skridt, hvor han i forlængelse af sine tidligere studier fremhæver, at en bor-
gerlønsreform må udvikles i sammenhæng med nye institutionelle former
for ikke-lønarbejde. 

For Offe er borgerlønsperspektivet centralt, fordi en sådan reform for-
bedrer mulighederne for en økologisk kritik af industrialismen, forbedrer
den sociale integration ved at ændre normalitetsopfattelsen og fjerner de so-
ciale stigma. Endelig vil den kunne stimulere kreativiteten, og den skaber
grundlag for en humanisering af arbejdet. Borgerløn vil ikke i sig selv skabe
disse ting, men kun forøge mulighederne for disse tings realisering.

E. Habermas’ tanker om velfærdsstatens krise og en garanteret 
mindsteindkomst som »refleksiv« videre-udviklingsmulighed

Offes tanker om arbejdsmarkedet og en garanteret mindsteindkomst som en
ny løsningsmulighed blev også gjort til en del af Habermas’ forståelseshori-
sont. Det ses tydeligt i en artikel om velfærdsstatens krise, som Habermas
skrev midt i 1980’erne, hvor han klart tilsluttede sig et borgerlønsperspektiv.
(»Die Neue Unübersichtlichkeit«, 1985, oversat til engelsk med titlen: »The
Crises of the Welfare State and The Exhaustion of Utopian Energies« 1989)
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Habermas tager her udgangspunkt i en tidligere artikel af Offe, hvor han
havde talt om arbejdssamfundets forandring. (Offe 1985). Habermas mente,
at det, man idag kan se, er, at de utopiske energier synes udtømt. Det skyld-
tes ikke, som nogle synes at mene, at alle utopier dermed er forsvundet, men
at en bestemt utopi har mistet sin energi: »The utopian idea of a society ba-
sed on social labor has lost its persuasive power« (Habermas 1989:288). Det
er også denne vækstutopi, som arbejderbevægelsen både i den kommunisti-
ske og den socialdemokratiske udgave har bygget sit verdensbillede og stra-
tegi på. Og denne utopi har også sammenhæng med velfærdsstatens krise.
Den bygger nemlig på samme utopi.

»Since the middle of the 1970s, however, awareness of the limitations of
the welfare state project has been growing, without as yet a clear alterna-
tive in view. Thus I will formulate my thesis as follows: the new obscurity
is part of a situation in which a welfare-state program that continues to be
nourished by a utopia of social labor is losing its power to project future
possibilities for a collectively better and less threatened way of life.«
(Ibid:288).

Det har betydet, at velfærdsstaten er havnet i et dødvande, hvorfor Haber-
mas taler om det ufuldendte velfærdsstatsprojekt, som ikke skal afskrives el-
ler afbrydes sådan som stærke reaktionære kræfter arbejder for, men blive
»continued on a higher level of reflection«. Det kræver imidlertid et para-
digmeskift bort fra en lønarbejdssamfundsutopi. »A welfare state project
that has become reflective, that is directed not only to retaining the capita-
list economy but to controlling the state itself, would, of course, lose labor as
its central point of reference.« (Ibid:296).

Både nykonservatismen og socialdemokratiet står for en fortsættelse af
vækstsamfundet, men der findes en tredie reaktionsform. Den udgøres af
»dissidence of the critics of growth« (Ibid:294), hvis politiske strategi Ha-
bermas finder mest relevant. »Only the dissident critics of industrial society
start from the premise that the lifeworld is equally threatened by commodi-
fication and bureaucratization«. (Ibid:295). Deres borgerlønsprojekt anser
Habermas for nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt i sig selv:

»A reflective welfare state project could not even limit itself to introdu-
cing a guaranteed minimum income in order to break the spell that the
labor market casts on the life history of all those capable of working – in-
cluding the growing and increasingly marginalized potential of those who
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only stand to reserve. This step would be revolutionary, but not revoluti-
onary enough – not even if the lifeworld could be protected not only aga-
inst all the inhuman imperatives of the employment system but also aga-
inst the counterproductive side-effects of an administrative system desig-
ned to provide for the whole of existence.« (Ibid:296).

Hvad der kræves for at få en borgerlønsreform til at fungere er efter Haber-
mas’ mening, at en ny balance mellem penge, magt og solidaritet må skabes i
samfundet. »Modern societies have at their disposal three resources with
which to satisfy the need for steering: money, power, and solidarity. The re-
spective spheres of influence of these three resources would have to be brou-
ght into a new balance. By this I mean that the integrative social force of soli-
darity would have to be able to maintain itself in the face of the »forces« of the
other two regulatory resources, money and administrative power.« (Ibid:296).

Her kæder Habermas klart sin tilslutning til en borgerlønsordning sam-
men med en generel styrkelse af det civile samfund over for marked og stat.

Habermas formår i denne lille artikel at koble flere niveauer i sin sam-
fundsfilosofi sammen og at vise, at hans meget overordnede samfundsfilosofi
har sammenhæng med den konkrete diskussion om velfærdsstatens krise.
Det sker ved at koble signalementet af et filosofisk paradigmeskift fra ar-
bejds- til kommunikationssamfund sammen med hans tidligere udviklede
koloniseringsanalyse og med Offes mere konkrete sociologisk-politologiske
kriseanalyse af arbejdsmarkedet og velfærdsstaten. Nu ser han sin samfunds-
filosofi som forståelsesramme i forhold til de tre dominerende politisk-stra-
tegiske velfærdsstats-krise-paradigmer, det neo-konservative, der bygger på
en styrkelse af markedet og »moralen«, det socialdemokratiske, der bygger
på staten, og et nyt vækst-kritisk, der bygger på civilsamfundet. Derfor har
hans forestillinger om de nødvendige modstandsformers karakter og ind-
hold også fået en mere konkret karakter, idet han nu støtter op om konkrete
institutionelle ændringer som borgerløn, der ændrer balanceforholdet mel-
lem de grundlæggende styringsressourcer, penge, magt og solidaritet.

F. Habermas’ tredie fortælling om (diagnose af) velfærdsdemo-
kratiets udviklingsmuligheder: Et proceduralt retsparadigme 
som forståelseshorisont for en borgerlønsreform

I 1992 udgav Habermas igen en stor afhandling: »Faktizität und Geltung«,
oversat til engelsk »Between Facts and Norms.« (1996A), hvor han udvik-
lede en diskursteori om demokrati og ret, der på det mere konkrete plan vi-
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dereførte hans velfærdsstatsanalyse og -kritik og åbnede op for en yderligere
legitimering af at se borgerløn som en demokratisk og procedural måde at
videreudvikle velfærdsstaten på.

Habermas giver her en beskrivelse af et omfattende system af rettigheder,
som hænger sammen:

»1. Basic rights that result from the politically autonomous elaboration of
the right to the greatest possible measure of equal individual liberties.

These rights require the following as necessary corollaries:

2. Basic rights that result from the politically autonomous elaboration of
the status of a member in a voluntary association of consociates under
law.

3. Basic rights that result immediately from the actionability of rights and
from the politically autonomous elaboration of individual legal protec-
tion.

...Only with the next step do legal subjects also become authors of their
legal order, to be exact, through the following:

4. Basic rights to equal opportunities to participate in processes of opi-
nion- and will-formation in which citizens exercise their political auto-
nomy and through which they generate legitimate law.

....»it enables citizens to change and expand their various rights and du-
ties, or »material legal status«, so as to interpret and develop their pri-
vate and civic autonomy simultaneously. Finally, with a view toward
this goal, the rights listed thus far imply the following:

5. Basic rights to the provision of living conditions that are socially, te-
chnologically, and ecologically safeguarded, insofar as the current cir-
cumstances make this necessary if citizens are to have equal opportuni-
ties to utilize the civil rights listed in 1 through 4.« (Habermas
1996A:122-123).

Det svarer til det, der normalt kaldes de civile, liberale og politiske rettighe-
der og hertil tilføjet de sociale rettigheder.
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Det specielle ved Habermas er, at han giver en diskursteoretisk begrun-
delse, forklaring eller retfærdiggørelse af den retlige form og af det demo-
kratiske princip. Han forstår det som et system af rettigheder, »that gives
equal weight to both the private and the public autonomy of the citizen.
This system should contain precisely the basic rights that citizens must mut-
ually grant one another if they want to legitimately regulate their life in
common by means of positive law.« (Ibid:118).

Ifølge Habermas’ opfattelse betyder det, at de politiske rettigheder med
hensyn til kommunikation og deltagelse har en privilegeret position: »From
this perspective, the communicative and participatory rights that are consti-
tutive for democratic opinion- and will-formation acquire a privileged posi-
tion.« (Ibid:264).

Derfor anlægger han et langsigtet proces-orienteret syn på retssystem og
demokrati. Demokrati er en lang historisk proces, der startede for 1-200 år
siden. Det er ikke en tilstand, men skal netop opfattes som en procedural
struktur, som er under stadig ændring og nyfortolkning.

»From this long-term perspective, the constitutional state does not repre-
sent a finished structure but a delicate and sensitive above all fallible and
revisable enterprise whose purpose is to realize the system of rights anew
in changing circumstances, that is, to interpret the stem of rights better,
to institutionalize it more appropriate and to draw out its contents more
radically. This is the perspective of citizens who are actively engaged in
realizing the systems of rights. Aware of, and referring to changed con-
texts, such citizens want to overcome in practice the tension between so-
cial facticity and validity« (Ibid:384).

Retsparadigmer
Habermas mener, at der i den periode, hvor der har været en konstitutionel
demokratisk retsstat, har eksisteret to retsparadigmer, et liberalt, der er ble-
vet afløst af en velfærdsstatslig forståelse af retten. Begge paradigmer eksi-
sterer stadig delvist, men de er utilstrækkelige i en løsning og videreudvik-
ling af samfundet. Derfor argumenterer han for en paradigmeændring på
retsområdet, og kalder sin opfattelse af rettighederne og udviklingen proce-
dural. Den forståelse han anlægger af basisrettighederne er procedural.
»From the standpoint of discourse theory the reciprocal observance of
rights and duties is grounded in symmetrical relations of recognition.«
(Ibid:271).

Det, som et nyt paradigme skal kunne, er: »The desired paradigm should
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satisfy the best description of complex societies; it should illuminate once
again the original idea of the self-constitution of a community of free and
equal citizens.« (Ibid:393).

Et paradigme bestemmer både juristers og borgeres baggrundsforståelser
af jura og politik. Det diagnosticerer, hvad der er galt, og er dermed hand-
lingsvejledende: »They illuminate the horizon of the given society in view of
the project of realizing the system of rights. They throw light on the restric-
tions and possibilities for realizing basic rights, which, as unsaturated princi-
ples require further interpretation and elaboration.« (Ibid:437). 

Hvor det i det liberale paradigme er den private markedsdeltager, der står
i fokus, og i det velfærdsstatslige er velfærdsklienten, er det i Habermas’ pro-
cedurale paradigme den politiske medborger.

Det procedurale retsparadigme med medborgeren i centrum
Problemet med både det liberale og det velfærdsstatslige retsparadigme er
ifølge Habermas, at de begge har et »productivistic image of a capitalist in-
dustrial society« (Ibid:408). Begge er fokuseret på den private autonomi og
ser ikke sammenhængen mellem privat og politisk autonomi: »both loose
sight of the internal relations between private and political autonomy, and
thus loose sight of the democratic meaning of a community’s self-organiza-
tion« (Ibid:408). Begge paradigmer er desuden uhensigtsmæssige, fordi de
reducerer retfærdighed til fordelingsmæssig retfærdighed »reducing jus-
tice« til »equal distribution of rights« og »distributive justice« til »equal di-
stribution of acquired or allocated goods«. 

Heroverfor står som det centrale i den procedurale retsopfattelse, at per-
sonlig og politisk autonomi hænger sammen. »These persons are autonom-
ous, however, only insofar as they can at the same time understand themsel-
ves as authors of the laws to which they are subject as addresses.« (Ibid:408). 

Det betyder, at rettigheder kun kan nydes i det omfang, man udøver dem.
Rettigheder kan kun være rigtige rettigheder i det omfang, at den lige delta-
gelse betyder en praktisering af selvbestemmelse.

Den procedurale retsopfattelse bliver brugt til at kritisere den klient-
gørelse, som Habermas allerede relativt udførligt havde kritiseret i bogen
»Teorien om den kommunikative handlen«.

Rettigheder kræver autonomi
Problemet med de liberale rettigheder og de sociale rettigheder er, at de kan
opfattes snævert, hvor Habermas lægger op til en procedural opfattelse af
alle rettighederne. De kan »be paternalistic bestowed«. Det vil sige, at de
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kan implementeres uden demokrati. Derfor har de efter Habermas’ opfat-
telse et janus-ansigt. De er »reduced to a client’s relationsship to administra-
tion that provide services, and benefits paternalistically« (ibid:78), eller de
kan være frigørende »the legal basis for a social autonomy«. Habermas taler
også om en dobbelthed mellem privat og civil autonomi og en »normalise-
ring« i Foucaults forstand.

Habermas knytter her an til den tidligere analyse af velfærdsstaten som på
en gang friheds-sikrende og friheds-begrænsende. I analysen her taler han
om, at »empowerment is converted into supervision«. At den myndig-
gørelse, som velfærdsstaten potentielt stiller til rådighed ved sin sikring af en
bestemt levestandard, bliver forvaltet på en sådan måde, at staten bliver for-
mynderisk, fordi den bliver forbundet med overvågning og kontrol: »This
point is reached when statutory regulations of work and family life force em-
ployers of family members to conform their behavior to a »normal« work
relation or a standard pattern of socialization; when the recipient of other
compensations pay for these with dependence on normalizing instructions
by employment officiers, welfare agencies, and housing authorities«
(Ibid:416).

Procedural retfærdighed
Hvad der er truet i velfærdsstatsparadigmet er den individuelle autonomi.
Det skyldes, at man her har et helt forkert retfærdighedsbegreb: »By redu-
cing justice to distributive justice it misses the freedom-guaranteeing mea-
ning of legitimate rights. The normative key is autonomy, not well-being«
(ibid:417).

Habermas nævner i modsætning til tidligere ikke borgerløn som et mid-
del til at sikre denne autonomi direkte, men han udtrykker sig således: »The
undesirable effects of welfare-state provisions can be countered by a politics
of qualifications for citizenship. This politics grounds entitlements only in
relation to a citizenship status that simultaneously guarantees private and
public autonomy« (ibid:391).

Det er, hvad en borgerlønsordning vil gøre i modsætning til de nu-
værende sociale rettigheder, der i mange tilfælde er forbundet med arbejds-
markedsstatus og er meget ulige. Heroverfor bygger en borgerlønsordning
på medborgerskab og sikrer en personlig autonomi, idet den tildeles hvert
individ som en rettighed uanset status.

Og generelt passer borgerlønsidéen glimrende ind i hele Habermas’ pro-
cedurale syn på velfærdsstatens muligheder. Velfærdsstatsprojektet skal vi-
dereføres på et højere refleksionsniveau (ibid:410) igennem en stadig nyfor-
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tolkning og løsning af modsætninger omkring de sociale rettigheder. Det
kan ses som en læreproces i et socialt system.

For Habermas ses en demokratisk forfatning og et demokratisk samfund
som et normativt proces-projekt »as the project of a just society, a constitu-
tion articulates the horizon of expectation opening on an ever present fu-
ture« (ibid:384).

G.Konklusion

Habermas’/Offes grundpostulat er, at der eksisterer en grundlæggende
modsætning mellem kapitalismen og velfærdsstaten. Kapitalismen har pro-
blemer med en velfærdsstat, men den har også problemer, hvis der ikke eksi-
sterer en velfærdsstat. Derfor har velfærdsstaten et dobbeltansigt. Den er
skabt for at få kapitalismen til at fungere bedre. Samtidig er den skabt som
beskyttelse imod kapitalismen og står i modsætningsforhold til den. Kapita-
lisme og velfærdsstat vil aldrig kunne sameksistere uden problemer, men al-
ligevel kan man tænke sig forskellige former for mere stabil balance i en læn-
gere historisk periode som f.eks. efterkrigsperioden frem til midten af
1970’erne.

I løbet af 1980’erne tegner både Habermas og Offe et billede af det mod-
sætningsfyldte senkapitalistiske samfunds grundroller; lønarbejds-rollen,
forbruger-rollen, medborger-rollen og klient-rollen og koloniseringen af
livsverdenen, en ændring og styring af rollerne i familien og det civile sam-
fund.

Hvor Offe især er optaget af ændringer i lønarbejdsrollen, er Habermas’
opmærksomhed især rettet imod klient- og medborgerrollen. Begge an-
lægger en marxistisk tingsliggørelsesforståelse. Offe er optaget af teoretisk
at kortlægge betingelserne for at modvirke tingsliggørelse af arbejdskraften,
hvor Habermas især er optaget af teoretisk at beskrive betingelserne for op-
hævelse af den politiske tingsliggørelse, klientgørelse.

Offe viser, at der i kapitalismens historie er sket en parallel commodifice-
ring og decommodificering af arbejdskraften. Den socialistiske arbejderbe-
vægelse har altid haft en dobbeltholdning til disse processer. På den ene side
har man støttet en varegørelse af arbejdskraften, har kæmpet for udvidelse af
lønarbejdet, og samtidig har man også kæmpet for en decommodificering
for at sætte grænser for lønarbejdet, bl.a. igennem arbejdstidsgrænser. 

Med 1980’ernes strukturelle arbejdsløshed og de økologiske problemers
stigende betydning mener Offe, at man må anlægge en ny politisk strategi i
forhold til commodificerings/decommodificeringsproblemet. Man kan ikke
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ophæve den grundlæggende modsætning mellem disse samfundsmæssige
processer, men man kan forsøge at skabe en ny grænse og balance mellem
tendenserne. Det er her en borgerlønsordning og den samtidige skabelse af
muligheder for ikke-markedsmæssig produktion ses som nye muligheder for
decommodificering, der på den ene side hæmmer commodificeringsten-
densen ved at sætte grænser for den, men samtidig vil kunne skabe et mere
fleksibelt arbejdsmarked, og dermed samtidig kan siges at fremme en com-
modificering.

Habermas er optaget af at diagnosticere den anden af det senkapitalistiske
samfunds fundamentale tingsliggørelseseffekter, den strukturelle klient-
gørelse, der ligger indbygget i den moderne velfærdsstat, og som både bor-
gerlige og socialdemokrater ignorerer. Problemet består i, at den frihedssik-
ring, der ligger i de sociale rettigheder til eksistenssikring i forhold til mar-
kedet samtidig har karakter af frihedsunddragelse. De sociale rettigheder
har et dobbeltansigt. Man bliver kun understøttet af staten, hvis man under-
kaster sig en omfattende tvang til at leve op til det normale lønarbejdssam-
fund. Habermas taler om, hvorledes velfærdsstatens mål om mægtiggørelse
af sine borgere (»empowerment«) herved bliver forvandlet til kontrol (»su-
pervision«). Kun ved at anlægge et nyt proceduralt retsparadigme, der ikke
ser retten og den personlige autonomi ud fra markedsaktørens eller klien-
tens synsvinkel, men ud fra den autonome medborger, vil man kunne modi-
ficere den nuværende velfærdsstats indbyggede dilemma.
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4. En fortælling om udviklingen af det sociale 
medborgerskab:

En analyse af Bill Jordans medborgerskabsparadigme

En »basic income« pioner
Bill Jordan (f. 1941) er en af »basic income«-ideens pionerer i den sam-
fundsvidenskabelige verden i England. Han var en af stifterne af det forsk-
ningsnetværk, der blev dannet først i England (»Basic Income Research
Group« (BIRG) (1984)) og siden internationalt (»Basic Income European
Network« (BIEN) 1986)). 

Bill Jordan er oprindeligt uddannet socialrådgiver (»social worker«) og
fungerede i nogle år som sådan, før han blev sociolog og siden kom til at un-
dervise socialrådgivere i Social Studies på universitetet i Exeter i England.
Her har han i mange år fungeret som Reader i Social Studies ved siden af et
virke som gæsteprofessor ved flere europæiske universiteter i de senere år
(bl.a. Aalborg Universitet).

Allerede i begyndelsen af 1970’erne var han fortaler for borgerlønstanken
både politisk og videnskabeligt. I løbet af de sidste 25 år har han skrevet en
lang række centrale bøger, hvor han fra forskellige synsvinkler udvikler sit
syn på borgerlønsidéen.

A. Et personligt paradigmeskift med teoretiske konsekvenser

Det var via Bill Jordans egen arbejdsmæssige og politiske praksis, at han fik
øjnene op for »basic income« idéens betydning. »My commitment to the
basic income principle was originally based on experience and intuition
rather than philosophy« (Jordan 1992:155). I begyndelsen af 1970’erne blev
han sekretær for en ny bevægelse for sociale klienter i England (»The Clai-
mants Union Movement«) i en mindre by (Newton Abbot). Denne var ramt
af stor arbejdsløshed og havde derfor fået en fattigdomsbevægelse.

Her oplevede han, hvorledes arbejdsløse og sociale klienter blev tvunget
ud i passivitet, magtesløshed og økonomisk marginalisering, der mange
gange førte til afvigelser, kriminalitet, og som ødelagde et helt lokalsam-
fund. De befandt sig i en fattigdomsfælde (»the poverty trap«), som de ikke
kunne komme ud af. Jo hårdere de arbejdede, jo værre blev det for dem.

Det farlige i systemet var ifølge Jordan, at det producerede en splittelse i
arbejderklassen: »The working class is being split into a high-productivity
sector, represented by the trade unions, and a have-not sector, which must
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represent itself.« (Jordan 1973:7). Desuden skabte det en klient-mentalitet:
»an attitude of mind in which all else is secondary to the question of how to
get more from Social Security, and all the frustration and resentment gene-
rated by this degraded existence is directed against this one institution«
(ibid:85).

Det dårlige ved systemet var ikke, at det gav et tilskud til lønnen, men at
det var betinget og stigmatiserende og betød en afhængighed af staten. Jor-
dan talte derfor om skabelsen af statslige fattiglemmer: »State pauper unable
to earn enough to feed his family, dependent on subsidiation of his bare ex-
istence« (ibid:17), som i slutningen af det 18. århundrede. 

Fattigdomsbevægelsen vendte sig mod det sociale system og forlangte
»some form of guaranteed income, a real living income for people in work
and out of it« (ibid:73). Disse erfaringer overbeviste Jordan om behovet for et
helt nyt arbejdsmarkeds- og socialsystem, og om, at det eneste, som kunne
ophæve denne tilstand, var skabelsen af en »basic income«, der var ubetinget.

En historisk fortælling om »Speenhamland-systemet« 
som redskab til at forstå nutiden
Mens Jordan fungerede som sekretær for bevægelsen, skrev han en lille bog
(1973), hvori han gav en eksemplarisk analyse af den nutidige situation set i
forhold til situationen i England mellem 1775 og 1834 med fattiglovene i
det såkaldte »Speenhamland«system.

Jordan mente, at det ny »Family Income Supplement«system, der blev
indført i England i begyndelsen af 1970’erne, i sine effekter kunne sammen-
lignes med »Speenhamland«systemet. Begge systemer byggede på, at alle,
der havde mindre end en minimumsindkomst, skulle have en offentlig ek-
straindkomst.

Det førte imidlertid til, at lønningerne blev sænket til under den garante-
rede minimumsindkomst med en forstærkelse af fattigdomsfælden til følge.
Det kunne derved blive en statsstøtte til arbejdsgivernes sænkning af lønnin-
gerne. De fattige blev låst fast i en »fattigdomsfælde«. Hvis man først fik
støtte, var det svært at komme ud af den: Jo mere man arbejdede, tenderede
den løn, man fik, mod at falde, hvorfor man skulle have stadig større støtte af
staten. Og man fik ikke selv nogen større belønning for sit hårdere arbejde.
De befandt sig i den klassiske »double-bind«situation. De blev straffet, lige
meget hvad de gjorde. Det var et moralsk undergravende system.

I 1834 brød det gamle system sammen, dels fordi det var for dyrt og der-
for politisk eksplosivt, dels fordi det var for demoraliserende. Det blev er-
stattet af et rent liberalistisk system, hvor man fik valget mellem: 1. Frihed
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til at underkaste sig markedet og, hvis man ikke kunne få job eller leve af den
løn, man fik her, friheden til at dø af sult eller 2. Et liv med offentlig forsør-
gelse, men med den komplette fratagelse af frihed og civile rettigheder, som
var forbundet med »fattig- og arbejdshusene.«

B. Bill Jordans første borgerlønsfortælling

Opgør med tre socialpolitiske traditioner (fortællinger)
Jordan startede i 1970’erne sit livslange projekt med at skabe et samfundsvi-
denskabeligt borgerløns-paradigme. Han begyndte med at undersøge de
forskellige socialpolitiske traditioner i England (Jordan 1976). Det blev gjort
ud fra den antagelse, at for at finde ud af hvilken velfærdspolitik, der kunne
forme fremtiden, måtte man kende fortidens og nutidens fortællinger til
bunds. 

Han så nogle undergrundsstrømme (»underground streams«) i samfun-
det, som havde deres egen historie, og som gennemsyrede mennesker og in-
stitutioner, og som man må kende for at kunne være med til at påvirke frem-
tidens velfærdspolitik. »I have identified three elements, which seems to me
to be likely to influence the future relationship between freedom and welfare
in our society« (ibid:2).

De tre traditioner (fortællinger) var: 1. En konservativ/liberal tradition
for socialpolitik. 2. En kritisk marxistisk og libertær tradition og 3. En pater-
nalistisk tradition præget af en fabiansk, socialdemokratisk filosofi. De to
første var kritiske over for velfærdsstaten fra henholdsvis højre og venstre på
hver deres måde, hvorimod den sidste kunne ses som velfærdsstatens hoved-
filosofi.

Jordans kritik af de tre traditioner bestod i at fremdrage både nogle stærke
og svage sider i hver tradition. Den konservative/liberale traditions styrke
var, at den havde øje for den undergravning og nedvurdering af medborger-
skabet (»citizenship«), som uundgåeligt var forbundet med visse former for
offentlig understøttelse. Kun en universel og alt omfattende opfattelse af
medborgerskabet kunne få mennesker til at opfatte sig som lige medbor-
gere. Derfor mente Jordan, at den frihedsindsigt, der lå i det 19. århundre-
des liberalisme, måtte adskilles fra den liberale økonomiske forståelse.

I den socialdemokratiske/fabianske opfattelse af velfærden, som i høj grad
i praksis havde påvirket velfærdsinstitutionerne, var den paternalistiske op-
fattelse dominerende. Den havde været med til at beskytte mennesker
(»protect people«), men dens svaghed havde været en undervurdering af
kontrollens og overvågningens negative betydning og den enkeltes frihed
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(»underestimate the value of freedom and the dangers of harming people by
trying to help them« (ibid:169). 

Den kritiske marxistiske traditions styrke havde været at lægge vægt på
den personlige frihed, hvorimod den havde været svag i sine forslag til kon-
krete organisatoriske, institutionelle ændringer, når man så bort fra forslag
om totale systemændringer.

Fra de tre traditioner mente Jordan, man kunne uddrage væsentlige ind-
sigter om medborgerskabets betydning (den liberale tradition), om statsin-
terventionisme for at beskytte over for markedet (den socialdemokratisk-fa-
bianske tradition) og den personlige friheds betydning (den libertære-marx-
istiske tradition).

Borgerløn som ny fortælling i forlængelse af de gamle
Med afsæt i den engelske sociolog T.H. Marshalls tanker (1950) om det ci-
vile, det politiske og det sociale medborgerskabs udvikling foreslår Jordan et
nyt »approach to the welfare state which balances the concepts of citizen-
ship, personal liberty and state intervention« (ibid:215). Marshall var opti-
mistisk og forestillede sig faktisk, at alle vil garanteres »the essentials of a de-
cent and secure life at every level, irrespective of the amount earned«. Men
efterkrigstidens velfærdssamfund kom til at fungere under en forudsætning
om vækst og fuld beskæftigelse, hvor han overså, at de nye velfærdsinstitu-
tioner også blev midler til at kontrollere og udelukke borgere fra et fuldt
medborgerskab.

Muligheden for det sociale medborgerskab blev aldrig en ret for alle, men
kun en ret for dem, der ikke kunne klare sig på arbejdsmarkedet.

For Jordan at se havde fraværet af rigtig frihed og værdighed for de lave-
ste statusgrupper været den største svaghed ved hele velfærdsstaten (»a true
freedom and dignity for lowest-status groups«. (Ibid:109-110).

Og her ville hans forslag om en garanteret basisindkomst netop kunne
forene hensynene til medborgerskab, personlig frihed og statsintervention:

»My proposal of a guaranteed income would support the family in an en-
tirely different way. It would give an income, as of right, to each indivi-
dual adult with care of children, thus favouring neither single parents nor
couples. It would not force men to work to provide, or women to claim to
depend. It would allow the maximum choice – of work pattern, of child
care patterns, of styles of living. It would not disadvantage individuals
who choose to bring up their children in communes of adults, or couples
who joined together to make a joint household.« (Ibid:187).
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Jordan har en klar bevidsthed om, at man på den ene side ikke kan tænke sig
et fundamentalt brud med de forskellige socialpolitiske traditioner, men skal
se fremtiden i forlængelse af de bestående traditioner. Derfor knytter han
også an til Marshalls medborgerskabsbegreb og er bevidst om, at der må ske
en fornyelse i forhold til alle traditionerne.

Hans forestilling videreudvikler den social-liberale traditions forestilling
om socialt medborgerskab, kombinerer det med den kritisk-libertære tradi-
tions opmærksomhed omkring personlig frihed og kobler disse to elementer
sammen med den fabianske opmærksomhed omkring statslig intervention
for at beskytte mennesker i forhold til markedet, til et nyt begreb om »basic
income«. Det kan ses som et første kreativt forsøg på skabelse af en ny fore-
stilling igennem dekonstruktion af de eksisterende forestillinger og rekon-
struktion af noget nyt.

C. Værdierne bag Bill Jordans borgerlønsparadigme

Den socialdemokratiske velfærdsfortællings krise
I begyndelsen af 1980’erne skete en række radikale ændringer i det engelske
samfund, som fik afgørende betydning for de analyser og billeder af samfun-
det, som Jordan udviklede i 1980’erne.

England oplevede med Margaret Thatchers overtagelse af den politiske
magt i 1979 i de følgende år en liberal-konservativ revolution i den hidtidige
velfærdspolitik. I den økonomiske politik skete et radikalt skift fra en key-
nesiansk politik til en relativt renlivet monetaristisk politik, hvilket betød et
angreb på den hidtidige velfærdsstatspolitik. Samtidig oplevede man en situ-
ation med høje produktivitetstigninger og stigende arbejdsløshed, hvilket fik
Jordan til at tale om en ny situation med »Automatic poverty« (Jordan
1981). Hvor den økonomiske vækst hidtil havde været oplevet og beskrevet
som universalmidlet til at skabe beskæftigelse, begyndte man at se nye sam-
menhænge, idet vækst nu samtidig blev forbundet med øget arbejdsløshed.

Midt i 1980’erne mente Jordan (Jordan 1987), at man kunne tale om, at
forudsætningerne for det, man kunne kalde »det socialdemokratiske kom-
promis« bag velfærdsstaten, der ikke alene havde fungeret i England, men
også i det meste af Vesteuropa fra 1945, var ændret afgørende: 

»Det socialdemokratiske kompromis« havde følgende komponenter: 1.
En forudsætning om, at fuld beskæftigelse skulle søges opnået ved statens
økonomiske politik. 2. En forudsætning om, at medlemmerne af hushold-
ningerne delte hovedforsørgerens indkomst mellem sig samtidig med en
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traditionel kønsmæssig arbejdsdeling omkring husholdningarbejdet. 3.
En forudsætning om, at den økonomiske vækst skabte stigende levestan-
dard bredt i samfundet. 4. En forudsætning om en moralsk konsensus om
velfærdsstaten.

Jordan mente i begyndelsen af 1980’erne, at disse baggrundsantagelser bag
det såkaldte socialdemokratiske kompromis var smuldret. Det er på den bag-
grund, at han i 1980’erne udsendte en række bøger, hvor han fra forskellige
vinkler forsøgte at tegne en række billeder af de værdimæssige forudsætninger
for skabelsen af et nyt kompromis, der kunne bære en ny velfærdsstat.

Forestillingen om den individuelle autonomi
I den proces forsøgte Jordan først at udvikle et nærmere begreb om indivi-
duel autonomi (Jordan 1985). Hvorledes skal man definere autonomi? Det
betyder direkte oversat selvstyre. Det er mere end frihed eller kan ses som
både positiv og negativ frihed. Jordan analyserer det i forbindelse med en
klarlægning af statens væsen. Hans projekt var at skabe »a model of political
authority consistent with equal autonomy for individual subjects« (ibid:16).

Staten er den instans, der bestemmer grænserne for alle andre systemer i
samfundet (»determining the boundaries and the rules of all the other sy-
stems of activity in the community« (ibid:1)). Han betragter således staten
som et normativt system lige så vel som et regulativt og selv-opretholdende
(»a normative system as well as a regulative and self-preserving one« (ibid:2)).

Hidtil er det ikke lykkedes at forene autoritet og autonomi i noget eksi-
sterende politisk system. Jordan mener, at både den liberale kapitalisme og
den marxistiske planøkonomi i praksis var blevet drevet mod at bruge øget
kontrol og tvang i deres bestræbelser på at holde samfundet sammen og
maksimere væksten, og at disse systemer også teoretisk manglede at gen-
nemtænke forholdet mellem autoritet og autonomi.

Den individuelle autonomi har ifølge Jordan noget at gøre med den soci-
ale rolle i forskellige sociale sammenhænge, både markedsrollen, statsrollen
og rollen i familien. 

Den defineres som evnen til at foretage valg og lægge planer (»a capacity
to make choices and plans« Ibid:5), og det har noget med rollerne i alle sam-
fundssfærer at gøre, (»freedom from unfair exploitation in various social ro-
les« (ibid:11)).

Hvis man ser på samfundet, som det fungerer i dag, mener Jordan ikke, at
denne autonomi eksisterer. Det gælder f.eks. retten til at lade være at sælge
sin arbejdskraft, og det gælder f.eks. den afhængighed gifte kvinder står i i
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forhold til deres mænd eller staten (som klienter). Marshall troede, at han
lagde grunden til et nyt universelt medborgerskab, men modtagerne af soci-
alhjælpen blev ikke autonome. Det ville forudsætte, at de blev behandlet lige
i forhold til dem i arbejde (»to treat recipients as free and autonomous per-
sons, enjoying at least the same liberties and choices as people in employ-
ment« (ibid:333-334)).

Jordan opstiller en række forudsætninger for opnåelse af individuel auto-
nomi:

»First, an individual needs some basic security and predictability about
his or her life – to be safe from physical assault, to have means for physi-
cal survival, to know what other resources are at his or her disposal, to
know that these will not be stolen, and so on. 

Second, an individual needs certain rights against being compelled to do
things other than follow his or her plans. Forced labour or military ser-
vice infringe autonomy, unless they can be shown to be necessary for the
basic security which is the first condition for autonomy. 

Third, an individual needs to have choices between courses of action, and
to have opportunity, information and incentive to exercise these choices.
Without these elements, the autonomy which consists in having one’s
own principles, plans and projects will not be a practicable reality.«
(Ibid:5-6).

Det er Jordans påstand, at den moderne stats legitimitet hænger sammen
med, om den kan sikre denne individuelle autonomi »there is an implicit ob-
ligation on all forms of political authority to secure the conditions of equal
autonomy for all persons subject to its authority.« (Ibid:11). Det kalder han
det lige autonomiprincip (»equal autonomy principle«). Selvom alle rege-
ringer siger, at det er deres hensigt at leve op til et sådant mål, har ingen hid-
til gjort det. 

Men Jordan mener, at både liberale og marxistiske samfund ville kunne
leve op til dette mål ved at indbygge et nyt princip i deres systemer, en ga-
ranteret basisindkomst. »This new principle would give each system within
the logic of its own conception of the individual, autonomy and society, an
opportunity of developing the equal autonomy of all its citizens.« (Ibid:12).
Han kom altså frem til, at en form for borgerløn var et middel, der kunne
sikre, at staten faktisk levede op til »lige autonomi-princippet«. 
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Retfærdighed som nyt princip for fordeling af velfærden
Jordans næste projekt var en omformulering af samfundsteorien ud fra et
nyt referencepunkt. Nu var det ikke den enkeltes valgmuligheder, der var i
fokus, men fordelingen af velfærden og det generelle syn på velfærden i sam-
fundet, der interesserede ham. Han talte om at ny-tænke eller skifte synsvin-
kel på velfærden (Jordan 1987). Han lagde op til et paradigmeskift.

På dette felt kritiserer, opløser og kombinerer han også de liberale og de
marxistiske idéer på nye måder. Hans analyse kan igen ses som en teoretisk
dekonstruktions- og rekonstruktionsbevægelse. Han »går ned under« de
ideologiske begreber, finder modsætningerne i dem, finder nye delelemen-
ter og forsøger at kombinere dem i nye helheder.

Hans udgangspunkt i velfærds-analysen er den berømte engelske sociolog
Richard Titmuss (1958), der skelnede mellem forskellige former for velfærd,
social velfærd, fiskal velfærd og virksomhedsnær velfærd, og derved knyttede
velfærden til udviklingen i arbejdsdelingen i det moderne samfund, til de tre
sfærer: En stats-, en markeds- og en civil samfundssfære. Han ser som sin
opgave at bryde ud af »stereotypical assumptions about what constitutes
welfare, or how it can be provided« (ibid:2).

Jordans udgangspunkt er, at den hidtidige fordeling og opfattelse af
velfærd er brudt sammen. »The consensus that underpinned the welfare
state has broken down« (ibid:9). 1. Der må tænkes nyt om, hvad velfærd er.
2. Det må klargøres, hvad der ligger i de overordnede principper for forde-
ling af velfærd mellem samfundssfærerne. 3. Og man må fastlægge hvorledes
fordeling mellem sfærerne skal være fremover.

Jordan giver det civile samfund primat i sin samfundsteori. Det er de
uformelle relationer, der er grundlaget i samfundet. Jordan tager derfor i sin
analyse udgangspunkt i den personlige velfærd i familien og fordelingsprin-
cipper her.  Disse relationer er historisk de ældste, og de er grundlaget for
både marked og politik: »They are also essential for the functioning of the
economy and the political order. I have argued in this book that they provide
the moral basis for all social integration« (ibid:217).

I de uformelle sammenhænge er retfærdighed et grundlæggende princip
for vurdering af værdien af social samvær. »It seems to me that fairness is the
primary value that we appeal to in every day life, when negotiating about
welfare« (ibid:52).

Retfærdighed har imidlertid mange dimensioner og forstås forskelligt i
forskellige politiske traditioner og filosofier. Om noget er retfærdigt be-
grundes normalt med: 1. Om man har ret til at have noget eller gøre noget
(»right«) eller 2. Om man har fortjent noget (»deserts«) eller 3. Om man
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har behov for noget (»need«). Den liberale tradition har især fremhævet ret-
tighedsaspektet, den socialistiske især behovsaspektet, og den fabianske om
man har fortjent det.

I de personlige sammenhænge er det især spørgsmål om evner og behov,
der har betydning for om noget kaldes retfærdigt, og spørgsmål om rettig-
heder og fortjeneste betyder mindre: »In ordinary life, I have argued, we act
predominantly from motives of fairness, based on perceptions of ability and
need.« (Ibid:69). 

Jordan viser i sin analyse, at der er en modsætning mellem hverdagslivets
opfattelse af retfærdighed og de dominerende opfattelser i den socialistiske
og liberale tradition. Hans synspunkt er, at ligesom retfærdighed er af-
gørende for velfærdsfordelingen i de uformelle sociale systemer, bør den
være det i de store formelle systemer (stat og marked). Og her bør man følge
samme grundprincip for opfattelse af retfærdighed som i de små sociale sy-
stemer, som en balance mellem behov og evner.

Den liberale tradition har især været knyttet til forestillinger om besiddel-
sen af ejendom og byttet på markedet og derfor været optaget af at sikre frihed
for ejendomsbesidderne. Heroverfor har den socialistiske tradition især været
optaget af statens rolle i dækning af behov, som ikke kunne dækkes ad anden
vej (enten familien eller markedet) og her været ledt af lighedsforestillinger.

Jordan foreslår en forening af den liberale frihedstradition med den soci-
alistiske lighedstradition omkring velfærd på en ny måde: »Permit a recon-
ciliation of freedom and equality which included some elements of the libe-
ral view of welfare along with others from the socialist view.« (Ibid:87).

For at det kan ske, må både liberalister og socialister ændre opfattelse på
nogle områder: »Liberals may have to reconsider their view of the efficacy
of the market in order to accomodate an acceptable standard of equality in
terms of citizenship, and socialists may have to rethink the role of state
power in securing fairness and freedom« (ibid:37).

For Jordan kan hverken frihed eller lighed være et overordnet mål i sig selv.
Det er derimod retfærdighed, som netop udtrykker en kombination og ba-
lance mellem lighed og frihed. En fordeling kan blive mere retfærdig ved at
blive mere lige og mere fri. Derfor siger han: »Freedom is one of the ele-
ments in individual welfare that we might wish to redistribute, but it is not it-
self a criterion for comparative welfare, whereas fairness is a criterion of com-
parative welfare, but is not something that can be redistributed.« (Ibid:80).

Med hans tilgang til en »basic income« skal man: 1. Først politisk sikre en
lighed i behovstilfredsstillelsen (et socialistisk moment). 2. Dernæst skal den en-
kelte gives frie muligheder for at realisere sine projekter (det liberale moment). 
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Men det er vigtigt med rækkefølgen: Først skal der politisk skabes en lige
ramme, dernæst skal der gives frihed til at udfylde den. I dag har man nær-
mest det omvendte forhold. Først gives der frihed til at følge sine projekter,
så forsøger man at genfordele ressourcerne på en restriktiv måde til dem,
der ikke kan klare sig.

»The advantage of an approach to fairness which aims to give equality as
the starting point of co-operation rather than using redistribution as the
means of equalizing the outcome, is that it leaves people far freer to orga-
nize their co-operative associations, and adjust the benefits according to
their subjective views of their personal welfare.« (s. 88).

Retfærdighedsanalysens konklusion ligger helt i forlængelse af analysen af
autonomien: De liberale skal tillade autonomi i forhold til markedet (frihed
til at bortvælge lønarbejdet) og socialisterne skal tillade autonomi i forhold
til staten (frihed for klientgørelse). Med hensyn til fordelingsperspektivet
mener han, at de liberale skal acceptere, at der sker en lige politisk forhånds-
fordeling af ressourcer (før markedsfordelingen), og socialisterne må accep-
tere, at der gives individerne frihed til selv at følge deres projekter. 

Jordan har hermed fundet en formel, hvor lighed og frihed kan kombine-
res på en ny måde. Man tildeles en rettighed til at få tilfredsstillet sine
grundlæggende behov og gives samtidig en frihed til at tilfredsstille sine be-
hov herudover.

Jordans hovedidé er som tidligere nævnt, at der må ske en anden sam-
mentænkning af de grundlæggende velfærdsprincipper for at skabe fleksibi-
litet mellem sfærerne: »It should enable flexibility of transfer between for-
mal and informal spheres and compensation in one for difficulties in the ot-
her« (ibid:70). Det centrale er at skabe muligheder for at bevæge sig mellem
sfærerne. Her giver en basis-indkomst ikke alene en mere retfærdig forde-
ling, men også en øget fleksibilitet. I stedet for at vælge mellem sfærerne
som alternativer og se dem i et substitutionsperspektiv, kan de med en basis-
indkomst ses i et komplementaritetsperspektiv.

»Instead of having to choose between state, commercial or informal care
largely as alternative, and often as substitute for, rather than complements
to, each other, it would allow each individual and household to construct
a mixture of care from all three sources.« (Ibid:202).
»A new system for income maintenance, which aimed to meet each indi-
viduals’ basic needs before he or she entered the labour market or the
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family, would both allow a fairer redistribution within formal systems of
employment and earnings, and would enable a fairer sharing of tasks
within domestic roles. In this way social policy would reinforce the moral
order rather than obstructing it« (ibid:149).

Ideelt skulle roller og relationer i hver sfære starte fra en basis af lige auto-
nomi. Han taler om en »redefinition of citizenship« og en »redefinition of
welfare«. »Basic income«tankegangen betyder en redefinering af alle cen-
trale begreber i forhold til de store idétraditioner.

»Det fælles bedste« og medborgerskabet som grundværdier
I forlængelse af velfærdsanalysen foretog Jordan en dekonstruktion og en re-
konstruktion af den liberale og den marxistiske traditions forestillinger om
»det gode samfund«. (Jordan 1989). Den var specielt rettet imod det, han
kalder »ny-ortodoksien i samfundsteorien«, nemlig public choice-teorier-
nes bestræbelser på at anvende økonomiske teorier på hele samfundet.

Alle samfundsteorier har indirekte nogle utopiske forestillinger. Det gæl-
der også public choice-teorierne. Jordan mener, at den største fare ved disse
nye teorier er virkningerne af deres anvendelse i politikken, fordi de har en
række ikke-intenderede konsekvenser og derfor skaber problemer i stedet
for at løse problemer.

Jordans projekt er at imødegå denne teoretiske strømning ved at opstille
et alternativt syn på, hvad der er samfundsmæssige interesser (»an alterna-
tive view of interest« (ibid:17)) og en anden utopi for det gode samfund. 

Jordan fremfører i modsætning til public choice-teorierne den teori, at
samfundsmæssige interesser ikke er noget givet, men at de er socialt kon-
strueret. Når public choice-teoretikerne registrerer nogle sociale preferen-
cer, må man bl.a. se dem som konstruerede af nogle sociale institutioner.
Hvis man antager, at de kan ændres, antager man også, at præferencer og in-
teresser kan ændres.

I Jordans synsvinkel er interesser vanskeligt at forbinde med enkeltmen-
nesker, da menneskers interesser hænger sammen: »Our own interests are
not identifiable as separate from those of others, but inextricably linked with
others’ interests« (ibid:16). Og ikke bare er interesserne sammenhængende
med hinanden, de kommer også først frem, når vi taler og handler sammen.
»We can know our interests only by debating with those others about the
future direction our society should take« (ibid:170). 

Jordan ønsker at gøre nogle interesser synlige og argumenterer for mulig-
heden af at skabe nogle fællesinteresser og »et fælles bedste« i et samfund.
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Forestillingen om en »basic income« kan ses som en potentiel mulighed for
skabelsen af sådanne fællesinteresser.

Men hvordan kan man vide, om der faktisk findes nogle fælles interesser?
Jordan har flere argumenter for deres eksistens: 1. I krisesituationer kan man
faktisk se, at mennesker arbejder for et fælles bedste. Man så det f.eks. ved
færge-ulykken i 1987 i Kanalen. 2. Ved eksperimenter kan det også ses, at
menneskers adfærd ikke blot er egoistisk (Axelrods eksperimenter). 3. I
mange antropologiske studier ses, at der findes en reciprocitet og gensidig-
hed mellem mennesker. 4. Endelig bruger Jordan tankeeksperimentet som
argumentation for eksistensen af »et fælles bedste«. Hvad ville menneskene
gøre, hvis de ikke var hæmmet af de regler, som er lavet af andre? De ville
opføre sig mere socialt.

Jordans forestillingsfigur eller metafor for det gode samfund er staten opfat-
tet som en medlemsgruppe. I stedet for at opfatte staten som et organ, som skal
foretage en redistribution som følge af udbytning og dominans i samfundet og
på markedet, kan staten ses som »en medlemsgruppe«: »The state becomes a
kind of membership group for all members of society, having common risks and
pooling their resources rather as other membership groups do«. (Ibid:63).

En sådan synsvinkel vil netop være med til at skabe fælles interesser for
samarbejde og deling. Jordans argument er, at »basic income is a necessary
condition for re-emergence of common interest in public good« (Ibid:19).

Jordan genopliver med begreberne om »the common good« den republi-
kanske tradition (»the republican tradition«) i sit syn på medborgerskabet.
Han mener, at i den liberale tradition er medborgerskabsbegrebet især ble-
vet et spørgsmål om forholdet mellem individuel frihed og politisk autoritet,
og at denne tradition har mistet blikket for forbindelsen med moraliteten og
selvinteressen. Det har man derimod ikke i den republikanske tradition, som
bygger på følgende opfattelse af medborgerskabet:

»1. A political community is a shared project. 
2. The people who join together to form a political community have a
bond to each together, sharing is an essential part of this relationsship. 
3. The political community aims to achieve the common good of its
members. 
4. Membership of a political community (citizenship) is an active not a
passive proces; the members must rule themselves. 
5. Power used to activate commitment to the common good is self-rule,
the collective ability to achieve the goals of the community« (ibid:70-71). 
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I denne opfattelse skaber medborgerskabet forbindelsen mellem den enkel-
tes interesse og det gode samfund. »Citizenship provides the bridge be-
tween individual interest and the good society« (ibid:73). Det er fordi mar-
kedet og staten har invaderet mere og mere af samfundet, at den konkurren-
cemæssige og passive tilbagetrækning har truet idealet om deltagelse i ska-
belsen af delte goder.

I den nærmere karakteristik siger Jordan, om »The Common Good«: 

1. The common good is actively created by citizens participating together
in some shared process.

2. The common good is qualitative rather than simply quantitative. All
share in a whole quality of social relations which is not susceptible to
quantitative divison.

3. The common good is purposeful, and the means of achieving it must be
adapted over time, if social and economic changes are not to under-
mine it.

4. The common good requires power to be used to structure interests and
distribute assets, so as to create conditions for active participation and
self-rule. But power used to further the interest of individuals and gro-
ups corrupts society and destroys the common good.« (Ibid:85).

Jordan ser kun en »basic income« som det første skridt imod en ny version
af det gode samfund (»the first step towards a new version of the good soci-
ety« (ibid:124)). Den vil gøre en ende på en form for udbytning, nemlig den
udbytning som flertallet foretager af et ekskluderet mindretal. Det vil ikke i
sig selv sikre, at det gode samfund faktisk bliver skabt, men netop lægge en
ramme for, at underklassen kan blive inkluderet i den samme form for med-
borgerskab, som er fælles for alle. »Basic income« ses altså som et element i
udviklingen af et civilt samfund og en genoplivning af et republikansk med-
borgerskab.

Men Jordan knytter her også an til den engelske tradition for frivillige
fællesskaber, som den store socialistiske teoretiker C. D. H. Cole (1889-
1959) byggede hele sin socialismeteori på.

D.Bill Jordans kommunitære/liberale borgerlønsfortælling

Jordans afklaring af borgerlønsidéens værdimæssige grundlag fører ham til
at se idéen i et nyt lys. Hvor han tidligere især havde set idéen som en ny
måde at kombinere liberalisme og socialisme på, argumenterer han nu for
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også at se borgerløn som en ny kombination af liberal retfærdighed og kom-
munitært fællesskab (Jordan 1992).

I det bestående system ser både liberale og socialister fattigdom under en
fordelingssynsvinkel (redistributionssynsvinkel) snarere end en deltagelses-
synsvinkel. Man er blot uenige om, hvor meget der skal fordeles over mar-
kedet, og hvorledes fordelingen over staten skal ske. Jordan mener, at det er
vigtigt at se på samfundet som et medlemskab (»the idea of membership«).
Det er en central metafor for ham. Jordan genopliver her den kommunitære
traditions læggen vægt på fællesskabet, der må ligge til grund for den redi-
stribution, som sker over marked og stat. 

For Jordan har, som allerede nævnt, det civile samfund etisk primat.
»Sharing in« i form af et medlemskab i et fællesskab (et kommunitært fæl-
lesskab) må ligge til grund for en »sharing out«, en redistribution over mar-
ked eller stat (en liberal retfærdighed) (ibid:157-159). Man skal have sikret
en rettighed til at eksistere og have en autonomi i et ordentligt fællesskab. 

Det betyder, at man ikke kun har samme rettigheder som andre medlem-
mer. I et medlemskab ligger også, at man har andel i det samme fælles gode,
at man har en form for fælles liv. Her ligger en fælles identitet og skabelse af
et fælles bedste. Jordan mener, at både liberalister og socialister har glemt, at
et fælles medlemskab skal være fundamentet for en fordeling. 

E. Hvorledes samfundsvidenskab kan være med til at fastholde 
og nykonstruere samfundsmæssige magtforhold

Det er Jordans grundsynspunkt, at videnskabelige teorier er med til at kon-
struere virkeligheden. Hans bestræbelse er at levere en teori, der er med til
at konstruere en bedre virkelighed med øget autonomi og frihed.

Men alle sociale teorier er samtidig utopier om det gode samfund, og de
dominerende samfundsteorier er af økonomisk art. Jordan kalder dem ny-
ortodokse (»rational choice« eller »public choice«). Det er et forsøg på at
bruge økonomisk teori på hele samfundet og konstruere samfundet efter in-
dividuelle, rationelt valgte præferencer. (»an attempt to apply economic
theory to the whole social system« (Jordan 1989:10)).

Jordan giver en sammentrængt karakteristik af denne ortodoksis argu-
menter:

»1. People should be free to choose in decisions about their lives.
2. Individuals are responsible for themselves and for the commitments

they make to others.
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3. People are entitled to what they can legally earn and to the property
they can legally acquire.

4. The government, which should be chosen by the majority of voters,
should provide only those goods which all need, but which cannot be
supplied by markets.« (Ibid:11).

Paradigmer er med til at konstruere og synliggøre bestemte dele af virkelig-
heden. Jordan taler om, at denne nye ortodoksi er med til at usynliggøre
(»make invisible« (ibid:64)) de fælles interesser.

Men dette paradigme er også med til at legitimere og styrke det politiske
billede i samfundet, hvor et flertal holder et mindretal uden for arbejdsmar-
kedet. Jordan taler om, at teorien »justify this exclusion«, og om at »the new
orthodoxy has reinforced the majority’s interest in excluding the minority by
rewarding those in full-time work« (ibid:97).

Den nye dominerende samfundsvidenskabelige teoridannelse ses hermed
som et element i skabelsen af det moderne klassesamfund: »I have suggested
that the new orthodoxy creates an economic system which divides the inter-
est of the job-rich majority from the job-poor minority, and in the process
divides exploited members of the majority from the underclass because they
stand to loose by an egalitarian redistributive programme.« (Ibid:97).

Public Choice som dårlig problemløser
Jordan er meget kritisk over for den fremherskende samfundsteori og me-
ner, det er vigtigt at fremdrage de skjulte omkostninger af de uintenderede
konsekvenser af denne teori (»reveal the hidden costs and unintended con-
sequences of the policy programmes« (Jordan 1996:113). Teorien overser
nemlig »the cost of crime, disease, disorder and dislocation that would flow
from otherwise advantageous exclusion« (ibid:34). Ligeledes ses bort fra, at
moral, fællesskab og samfundet som sådan er nogle fundamentale faktorer:
»an unconditional inclusion that seems to transcend such economic factors«
(ibid:19).

Man må altså konkludere, at denne ny-ortodokse teori ikke er en god pro-
blemløser. Den har nogle uintenderede konsekvenser, og dens anbefalinger
af løsninger skaber nogle problemer. Jordan udtrykker det på den måde:
»The new orthodoxy purports to provide a model of society, which solves
the problems of competition and mutual mistrust. In practice, its uninten-
ded consequences include a deterioration of social relations, to the point
where no common interests between individuals are recognizable and hosti-
lity and mistrust are universal« (Jordan 1989:171).
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For ham er det et yderligere argument for et paradigmeskift, når en pro-
blemløsning kommer ind i en ond cirkel, hvor de traditionelt valgte løsninger
forstærker problemerne og skaber nye problemer, som er værre end dem,
man oprindelig reagerede på. Det lægger op til en radikal nyorientering.

Public Choice som videnskabelig forklaring
Men for Jordan er public choice-teorien imidlertid ikke bare en ideologisk
legitimering. Den er faktisk også en teori, der på trods af dens ideologiske
funktioner er i stand til at give en vis forklaring på udstødelsen i samfundet.
Han finder med støtte i Mancur Olson (1982) og James Buchanan (1986) en
økonomisk teori som forklarer rationalet i udstødningsmekanismen: »A
theory of groups that explains how individuals choose to join together in as-
sociations of all kinds (from households to communities), excluding outsi-
ders from the goods that they supply to each other.« (Jordan 1996:7).

Jordan ser nogle nye tendenser, som kan forklares ud fra en public choice
inspireret teori om inkludering og ekskludering. Der er også tegn på, at
både rige og fattige adopterer public choice-teorien i deres samfundsmæs-
sige adfærd. Det viser sig i, at familien bliver opfattet som den primære kol-
lektive rationelle enhed, og det viser sig i form af forsvaret for privilegier i
lønhierarkiet. Der sker en »household priority (family first), club formation
and informal resistence«.

Det er også tegn på, at fællesskaberne i samfundet ændrer karakter, ved at
der udvikler sig flere »communities of choice« (valg-fællesskaber) i modsæt-
ning til »communities of fate« (skæbne-fællesskaber). Han ser tendenser til,
at eliten i samfundet i stigende grad betragter flere fællesskaber som valg-
fællesskaber og færre som mere forpligtende skæbne-fællesskaber, mens un-
derklassen bliver tvunget til at gøre nogle af deres »valg-fællesskaber« til
noget, der ligner »skæbne-fællesskaber«. Det kan kun modvirkes, hvis man
genetablerer et politisk fællesskab, »democratic community«, der af alle op-
leves som en form for skæbnefællesskab. Det nye er imidlertid, at det natio-
nale fællesskab også er ved at smuldre, på grund af immigrationen og globa-
liseringen.

Jordan har foretaget nogle empiriske studier af, hvorledes fattige opfører
sig, hvor han finder, at de både er præget af en diskurs om økonomisk ratio-
nalitet og en moralsk fællesskabsdiskurs. 

Det er typisk, at de forskellige teoretikere fremstiller de fattige helt for-
skelligt, fordi de bruger forskellige samfunds-briller. Den markedsoriente-
rede ser dem som »opportunistic rational egoists«, de velfærdsorienterede
teoretikere ser dem som »victims who have been marginalized«, hvorimod
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Jordan selv forsøger at give et billede, der svarer til deres eget mere splittede
billede af sig selv.

Han finder i lighed med Jørgen Goul Andersens danske undersøgelser af
arbejdsløses holdninger, at de fattige er langt mere aktive, fyldt med ressour-
cer, end antaget af mange (Goul Andersen 1996A). Konklusionen er: »So
their construction of themselves was more market-oriented and economi-
cally activist than the picture drawn of them by the welfare school, and more
welfare-oriented than the market school aspires to make them.« (Jordan
1992:39).

En delvis borgerløn svarer efter Jordans tolkning meget bedre til de mar-
ginaliseredes behov end de løsninger, der bliver foreslået af liberale
(nedskæring af deres ydelser), og dem, der bliver foreslået fra traditionel
velfærdsorienteret side (»work-fare«).

F. Et eksempel på en teoretisk dekonstruktions- 
og rekonstruktionsproces

Hele Bill Jordans videnskabelige produktion kan ses som en lang og vedva-
rende bestræbelse på at gøre sig fri af de dominerende samfundsteorier (af
liberal og marxistisk tilsnit) og skabe en samfundsteori om det gode samfund
(»The Common Good«), hvor »basic income« er det første skridt til en re-
alisering af dette samfund. 

I modsætning til mange andre borgerlønsteoretikere starter han med in-
tuitivt at blive overbevist om borgerlønsidéens konkrete politiske nødven-
dighed for at rekonstruere og udvikle det engelske velfærdssamfund. Heref-
ter udvikler han trin for trin en samfundsforståelse, der »passer« til borger-
lønsidéen. Lag for lag afdækker Jordan, hvilke grundlæggende værdier en
borgerlønsidé skal bygge på og tilgodese, og på hvilke måder dette står i
modsætning til de dominerende traditioner, institutioner og ideologier. Man
kan derfor sige, at Jordans teoretiske udvikling viser, hvorledes en paradig-
meskabelse sker med det bevidste mål at skabe et særligt borgerlønspara-
digme. Han foretager en dekonstruktion af de dominerende teorier og ideo-
logier og en parallel rekonstruktion af en ny samfundsforståelse, hvor bor-
gerløn er et element.

Jordan starter med at afdække styrker og svagheder (styrkerne er i det føl-
gende sat i parentes) i de tre dominerende socialpolitiske traditioner, den li-
beralt-konservative (medborgerskabet), den libertære-venstreorienterede
(frihedsbegrebet), og den fabianske-socialdemokratiske (statslig dækning af
basisbehov), og konstruerer herudfra en videreudvikling af det Marshall’ske

158 BORGERLØN

8.0 Christensen/Borgerløn  10/03/05  13:52  Page 158



sociale medborgerskab i form af en »basic income«, som noget nyt, der er
skabt ved at kombinere noget gammelt på en lidt anden måde.

Herefter viste han, at borgerlønsidéen må forbindes med udvikling af en
model for, hvorledes man kan kombinere individuel autonomi og politisk
autoritet. For Jordan kan hverken lighed eller frihed være et overordnet mål
i et samfund. Det kan derimod retfærdighed som en balance mellem de to.
Han foreslår derfor en integrering af de liberale og socialistiske principper
på den måde, at liberale må udvide deres autonomiforestilling i forhold til
markedet og dermed acceptere en lighed med hensyn til den grundlæggende
behovstilfredsstillelse, mens socialister må acceptere en autonomi i forhold
til staten, retten til frit at følge sine projekter på grundlag af en økonomisk
eksistenssikring.

DEN TEORETISKE FORTÆLLING 159

8.0 Christensen/Borgerløn  10/03/05  13:52  Page 159



5. En fortælling om ophævelse af den kønsmæssige 
uretfærdighed i en post-industriel velfærdsstat:

En analyse af Nancy Frasers feministisk-socialistiske 
paradigme

En feministisk pioner
Nancy Fraser var i en årrække professor i filosofi på Northwestern Univer-
sity, Chicago, USA. Siden 1995 har hun været professor i politisk filosofi på
New School for Social Research i New York. Hun har igennem 1980’erne
været en fremtrædende feministisk teoretiker, der har fremlagt en række
analyser af den amerikanske velfærdsstats modsætninger, og en feministisk-
socialistisk strategi for overvindelse af disse modsætninger. 

De fleste af hendes artikler fra de sidste 15 år findes i to samleværker:
»Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social
Theory.« (1989) og i »Justice Interruptus. Critical Reflections on the »Post-
socialist« Condition.« (1997). 

A. Behovet for et nyt feministisk paradigme og fortælling

Blandt feministiske teoretikere både i Europa og USA findes mange, som
har forsøgt at kombinere feministisk og socialistisk teori. Det særlige ved
Nancy Frasers arbejde er, at hun kombinerer flere teoretiske forståelsesfor-
mer og metoder, og at hun argumenterer for en sammenhæng mellem nor-
mativ politisk filosofi, videnskabeligt arbejde og politisk praksis.

Ifølge Fraser er det intellektuelles opgave kritisk at analysere begrebers
sammenhæng med social praksis og institutioner. Dermed er de med til at
konstruere verden igennem skabelse af nye begreber. Men hun ser sig sam-
tidig som repræsentant for en række nye sociale bevægelser (specielt kvinde-
bevægelsen), som er ideologisk undertrykte i det nuværende samfund, men
som søger at danne alternative forståelser og diskurser i en kamp mod nogle
dominerende hegemoniske diskurser i samfundet.

Fraser kalder sig selv »a democratic socialist and a feminist« (Fraser
1989:3), og mener, at det er meget vigtigt at fastholde et normativt udgangs-
punkt: »normative theorizing remains an indispensable intellectual enter-
prise for feminism« (Fraser:1994:595). Hun ser sit teoretiske arbejde i et so-
cialt frigørelsesperspektiv: »the theory is elaborated with the »practical in-
tent« of promoting emancipatory social transformation« (Fraser 1989:7).
Derfor vender hun sig imod en tendens blandt feministiske forskere til hver-
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ken at ville være normative eller politiske, men give det udseende af at være
rent videnskabelige: »Feminists have tended to shy away from systematic re-
constructive thinking about the welfare state« (Fraser 1994:593). 

Hun mener, at en seriøs utopisk politisk bestræbelse kræver bevidste nor-
mative overvejelser og kritiske historiske og sociokulturelle analyser: »Poli-
tics require a genre of critical theorizing that blends normative argument
and empirical sociocultural analysis in a »diagnose of the times«« (Fraser
1989:6). For hende er utopier en integreret del af videnskabeligt og politisk
arbejde. Hun er drevet af et ønske om at skabe en »non-individualist, non-
elitist, non-masculinist utopian vision« med »new relations of work and
play, citizenship and parenthood, friendship and love«. Samtidig skal det
være en utopi, som overskrider den traditionelle modstilling mellem pessi-
misme og optimisme. Hun ser den nuværende realitet langt fra hendes utopi
og er drevet af »the right mix of pessimism of the intellect and optimism of
the will« (ibid:108). Det er forskellen på håb og optimisme.

Hendes socialisme og feminisme sætter hendes normative politiske for-
ståelseshorisont. Metodisk forsøger hun at gøre brug af en række forskellige
teoretiske traditioner. Grundlæggende tilslutter hun sig det synspunkt, at
den samfundsmæssige virkelighed er socialt konstrueret, således som det i
den kritiske tradition er blevet fremhævet af Jürgen Habermas, Pierre Bour-
dieu og Anthony Giddens (f. 1938). Hun er derudover især præget af Ha-
bermas’ idé og opfattelse af »den offentlige sfære«, som stedet for skabelse
af demokrati, kamp mellem diskurser og skabelse af nye diskurser. Derudo-
ver er hun præget af den gramscianske idé om, at der i samfundet og i den
offentlige sfære skabes et ideologisk hegemoni. Og endelig gør hun brug af
nogle dekonstruktionsteknikker, der er inspireret af Jacques Derrida (f.
1930) og Michel Foucault (1926-1984). Det er de post-strukturalistiske tek-
nikker.

Metodisk anvender hun dekonstruktionsteknikken som en form for ideo-
logikritik til at fremdrage kønnet i en række af de mest anvendte dualistiske
begreber i videnskab og politik i industrisamfundet. Hun forholder sig ikke
alene til de dominerende diskurser, men foretager også kritiske analyser af
forskellige feministiske politiske strategier. Hun viser, at feministernes for-
ståelseshorisonter må dekonstrueres for at en strategi kan udtænkes, der på
en gang giver plads til en kønsmæssig lighed og anerkendelse af en forskel-
lighed. 

Hun ser feminismen placeret i nogle grundlæggende dualistiske modsæt-
ninger mellem et krav om lønarbejde og kravet om opprioritering af omsor-
gen i samfundet og generelt mellem krav om lighed og krav om anerken-
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delse af forskellighed. Hun skitserer muligheden for overvindelse af disse
modsætninger igennem en eller anden form for »universal basic income
scheme«. Den vil kunne være med til at ophæve nogle social-økonomiske
forskelle mellem kønnene, og samtidig give større mulighed for skabelse af
forskellige former for kønsrollemønstre.

B. En fortælling om velfærdsstatens krise og 
kvindebevægelsens strategiske vanskeligheder

Fraser ser i velfærdsstaten en diskrepans mellem den kønsmæssige orden,
der er indkodet i velfærdsstatens institutioner og de forståelser af kønsfor-
hold, der er opstået hos mange mennesker. Mange kvinder er kommet på ar-
bejdsmarkedet, der er sket en ændring af familiens rolle og funktioner i for-
hold til børn og ældre, og der er sket en marginalisering på arbejdsmarkedet.
Det familie-lønsystem, som er indskrevet i de fleste industrielle velfærdssta-
ter, svarer ikke rigtig til virkeligheden. »Family-wage assumptions are no
longer tenable – either empirically or normatively« (Fraser 1994:592). 

En ny post-industriel velfærdsstat kræver nye betingelser og institutioner
for beskæftigelse og reproduktion.

Fraser ønsker imidlertid ikke blot at være analytisk og dekonstruktiv i for-
hold til velfærdsstaten, men stiller sig også opgaven at skitsere en emancipa-
torisk vision for en ny social- og kønsmæssig orden.

»We should ask: What new, post-industrial gender order should replace
the family wage? And what sort of welfare state can best support a new
gender order? What account of gender equity best captures our highest
aspiration? And what vision of social welfare comes closest to embodying
it?« (ibid:593).

I forhold til disse spørgsmål opstiller hun først en normativ idealtype for
kønsmæssig retfærdighed (»gender equity«) og forsøger at måle to politiske,
feministiske visions-strategier i forhold til dette ideal. 

Den ene model bygger i væsentlige træk på, hvad feminister og liberale i
USA ønsker (»the universal breadwinner model«). Den står for en universa-
lisering af lønarbejdet. Den går ud på at fremme kvinders lønarbejdsbeskæf-
tigelse samtidig med en markeds- og statsliggørelse af omsorgsarbejde for
børn og ældre. 

Den anden model bygger især på den implicitte praksis og de visioner
som feminister og socialdemokrater i Europa har (»the caregiver parity mo-
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del«). Det er en model hvor omsorgsarbejde forsøges ligestillet med lønar-
bejde. Det sker igennem offentlig støtte til omsorgsarbejde igennem bar-
sels-, forældre- og andre former for orlovsordninger, og skabelse af mere
fleksibelt lønarbejde for kvinder.

Frasers metode er at konstruere en dualistisk model, som hun derefter de-
konstruerer eller opløser ved at skitsere konturerne af en tredje model, der
opløser den dualisme mellem lønarbejde og omsorg, som hun ser i de to
strategier. 

Frasers definition af kønsmæssig retfærdighed er interessant, fordi den vi-
ser, hvorledes hun tænker overvindelsen af alle industrisamfundets dualis-
mer og forholder sig til de to generelle normer om lighed og forskel. Hun
vil komme ud over de to mega-normer (»Mega-norms of equality/diffe-
rence«), hvorfor hun opstiller et mere komplekst begreb med fem værdi-di-
mensioner for at få et mere nuanceret vurderingsgrundlag:

1. »Anti-poverty principle«: Tilfredsstillelse af basisbehov. 
2. »Anti-exploitation principle«: Forhindre udbyttende afhængighed af

familien, markedet og staten. 
3. »Equality principle«: Opnå en vis lighed i form af: 

a. Indkomstlighed, 
b. Fritids-lighed og 
c. Lige værdighed. 

4. »Anti-marginalization principle«: 
Lige deltagelse i forskellige samfundsmæssige sfærer. 

5. »Anti-androcentrism principle«: 
Ændring af traditionelle kønsnormer.

Fraser gør opmærksom på, at disse fem principper godt kan komme i strid
med hinanden, og at man samtidig skal være opmærksom på, at der findes
andre vigtige mål i samfundet som f.eks. »efficiency, community and indivi-
dual liberty«.

Men hun forsøger at give de to politiske strategiske modeller karakter i
forhold til, om de lever op til de opstillede idealer (hvor lighedsdimensionen
måles på de opstillede tre dimensioner. Hendes konklusion er, at begge mo-
deller er utilstrækkelige, begge modeller scorer højt på to dimensioner, no-
genlunde på tre dimensioner, og dårligt på to dimensioner). 
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Figur 6. Frasers to idealtyper for en post-industriel velfærdsstat

Nancy Fraser: After The Family Wage. Gender Equality and the Welfare State
(612. 1984).

Lønarbejdsmodellen anses at være god i forhold til målet om at forhindre
fattigdom og udbytning, nogenlunde når det gælder indkomstlighed, lige-
værdighed og lige deltagelse, mens den vurderes som dårlig i forhold til fri-
tidslighed og ændring af de traditionelle kønsnormer. Set i forhold hertil an-
ses omsorgsmodellen også at være god i forhold til målet om at forhindre
fattigdom og udbytning. Den vurderes som nogenlunde i forhold til at sikre
fritidslighed og ligeværdighed samt ændring af de traditionelle kønsnormer,
men dårlig i forhold til at sikre indkomstlighed og lige deltagelse.

»Neither model, however, promotes women’s full participation on par
with men in politics and civil society. And neither values female-associ-
ated practices enough to ask men to do them, too, neither asks men to
change.« (Ibid:610).

Det afgørende er, at man ikke kan ændre en dualisme uden bevidst at for-
søge at ændre begge elementer. Og det er det, Fraser afslutningsvis forsøger
ved at foreslå, at man kombinerer det bedste fra de to modeller, mens man
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udelader de værste træk fra de to modeller. 
Fordi lønarbejdermodellen hovedsagelig forsøger at stimulere kvinder til

at indrette sig efter mandlige normer og især satser på markedsligheden, og
omsorgsmodellen opprioriterer omsorgen i familien, men ikke rigtig for-
søger at ændre kønsrollemønstret, forsøger Fraser at opstille en model, der i
højere grad satser på det civile samfund og stimulerer mænd til at blive lige-
som kvinder er i dag (»to induce men to become more like women are now«
eller »to make women’s current life patterns the norm« (ibid:611)).

C. Frasers fortælling om en »universal basic income scheme«

Denne tredie model er en model, der bygger på et udvidet socialt medbor-
gerskab og indeholder »a universal basic income scheme« (Ibid:615). Den
repræsenterer en dekonstruktion af modsætningen i de kønsmæssige roller i
både den universelle lønarbejdermodel og omsorgsmodellen og dermed
også en dekonstruktion af modsætningen mellem en bureaukratisk offentlig
institutionsmodel og en privat familiemodel.

I en anden sammenhæng taler Fraser (1993) om borgerløn som »a fully
social wage«, og om en udvikling af Marshalls idé om et socialt medborger-
skab, der bygger på ægte rettigheder, således at »benefits must be granted in
forms that maintain people’s status as full members of society entitled to
»equal respect«« (Ibid:21).

Heroverfor står de neo-konservative kræfter med en »antisocial wage« og
de neo-liberale med en »quasi-social wage«, der begge bygger på en styr-
kelse af en arbejdsmæssig forpligtelse i forbindelse med modtagelse af social
hjælp (»work-fare«).

I Frasers skrifter kan man se, at hun skelner mellem et præ-industrielt, et
industrielt og et post-industrielt samfund i sit syn på kønsarbejdsdelingens
udvikling. I det før-industrielle samfund havde man en feudal selvforsy-
ningsøkonomi uden lønarbejde, i industrisamfundet har man lønarbejde
med et familielønsystem (»family wage«), og i overgangen mellem det indu-
strielle og post-industrielle system har hun en vision om skabelsen af et sy-
stem med »social wage« eller »citizen’s income« kombineret med lønar-
bejde. 

Fraser siger ikke meget om, hvorledes borgerlønstanken konkret skal ud-
formes. Hun indrømmer, at den sikkert bliver dyr, »and hence hard to
sustain at a high level of quality and generosity«. Det har fået nogle sam-
fundsforskere til at være bekymret for »free riding«. Men, siger hun, det er
en typisk mandlig bekymring: »The free-rider worry, incidentally, is typi-
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cally defined androcentrically as a worry about shirking paid employment.
Little attention is paid, in contrast, to a far more widespread problem, nam-
ely, men’s free riding on women’s unpaid domestic labor.« (Fraser
1994:615). Borgerløn vil netop kunne være med til at sætte en stopper for
dette udbredte »free rider« problem.

D.Frasers dekonstruktion af gamle fortællinger, teorier 
og institutioner

For at kunne fortælle (rekonstruere) en ny historie, må man som regel først
gøre op med gamle fortællinger (dekonstruere dem). Metodisk demonstre-
rer Fraser, hvorledes man kan foretage en slags dekonstruktiv ideologiana-
lyse, dvs. historisere og kontekstgøre en række begreber (afhængighed, ud-
bytning, marginalisering, lighed og medborgerskab) ved at synliggøre be-
grebernes kønsmæssige side. 

Generelt er hun optaget af, hvorledes man kan ophæve og/eller for-
ene/afbalancere modsætninger og dualismer ved en opvurdering af de
kvindelige roller og begreber og en omvurdering af de mandlige roller og
begreber. Men hun er også interesseret i at finde begreber og strategier for
forening af modsætningerne mellem den gamle klasseinteresse i en omfor-
deling af ressourcerne (skabelse af en lighed) og de nye sociale bevægelsers
krav om en identitetsmæssig anerkendelse (anerkendelse af en forskellig-
hed).

Opgør med industrisamfundets sproglige dualisme, 
der skjuler kønsmodsætningerne
Fraser viser igennem sine analyser, at vi i industrisamfundet sprogligt er fan-
get i en række dualistiske begreber i vores beskrivelser af virkeligheden, og
at disse begrebspar er forbundet med en vurdering, således at den ene del ses
som mere værdifuld end den anden, eller i form af at det ene ses som det
normale og det andet som det afvigende. 

Fraser nævner selv en række almindelige begrebspar: afhængig – uafhæn-
gig, almisse – kontrakt, omsorg – arbejde, altruisme – egoisme, gave – ejen-
dom, følelse – rationalitet, familie – arbejde. Mange af disse dualismer bliver
ofte forbundet med begrebsparret kvinde – mand. De bliver også forbundet
med to sfærer i samfundet, den private og den offentlige. I alle ligger gen-
nemgående, at det sidst nævnte bliver vurderet som mere værdifuldt end det
første, og at det sidste også bliver vurderet som det, der sætter normen i for-
hold til noget, der skal forklares.
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Fraser taler om, at disse dualismer er med til at skabe virkeligheden eller
holde virkeligheden fast i et bestemt mønster. Dualismerne fungerer for-
skellige steder i samfundet: 1. Først og fremmest i sproget. 2. Dernæst i for-
skellige ideologiske diskurser. 3. Men de genfindes også som delvis ideologi-
ske diskurser i samfundsvidenskaben. 4. Endelig findes de i høj grad indko-
det i forskellige af samfundets institutioner og praksis, hvilket betyder, at
menneskene også her er med til at reproducere dem. 

Fraser taler om institutionernes og systemets »implicit norms and tacit
assumptions« (Fraser 1989:151), og om, at disse grundlæggende normer og
dikotomier er »embedded in our culture« (ibid:154) og mere konkret »are
encoded in the structure of the U.S. social welfare system.« (Ibid:149). De
har en afgørende styringseffekt på aktørerne i samfundet, idet de bliver »po-
sitioned« af disse normer, og normerne er afgørende for institutionernes
praksis »the tacit norms and implicit assumptions that are constitutive of
those practices« (ibid:146). Man får nogle bestemte roller af sådanne institu-
tioner. Fraser viser f.eks., at mandlige og kvindelige normer og roller hele ti-
den bliver produceret af de bestemte velfærdsstatssystemer, man har i for-
skellige lande. I USA har man således en meget mere klar kønsmæssig insti-
tutionel struktur i velfærdssystemet end i Skandinavien.

Det farlige ved de sproglige dualismer, som Fraser opregner, er, at de ofte
bliver naturaliseret, bliver gjort til noget naturligt, og ikke set som konstru-
erede i en bestemt historisk kontekst. De skjuler ofte den samfundsmæssige
magtstruktur, der ligger bag ved dem (»dichotomies occult oppression«
(ibid:8)). Derfor elsker ideologier dualismer (»ideologies love dichotomies«
(Ibid:9)). 

Det er derfor en kritisk teoris opgave at stille spørgsmålstegn ved sådanne
dualismer, at historisere og kontekstualisere dem ved at få deres skjulte for-
udsætninger frem i lyset.

Frasers sigte er imidlertid ikke alene ideologikritisk at afmystificere og hi-
storisere dem og vise, at de bygger på magtforhold, men også fremadrettet
at være med til at rekonstruere et sprog og en politisk strategi, der overvin-
der dualismerne.

En sproglig dekonstruktions-analyse: 
Afhængighed/uafhængighed i historisk perspektiv
Igennem en sproglig analyse af begrebet afhængighed (»dependence«) viser
Fraser (Fraser og Gordon 1994), hvorledes ordet afhængighed er undergået
radikale ændringer netop i de tre samfundsformer. I det før-industrielle
samfund blev afhængighed opfattet som det normale og uafhængighed som
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det afvigende. I det industrielle samfund blev lønarbejde og demokrati det
normale, og lønarbejde blev i stigende grad forbundet med uafhængighed,
hvor dem, der var udelukket fra lønarbejdet, blev betragtet som afhængige.

Begrebsparret afhængighed/uafhængighed er blevet forbundet med en
lang række hierarkiske dikotomier: »The opposition between the indepen-
dent and dependent personalities maps into a whole series of hierarchical
oppositions and dichotomies that are central in modern culture: mascu-
line/feminine, public/private, work/care-giving, succes/love, individual/-
community, economy/family, and competetive/self-sacrificing.« (Ibid:22)

I det frembrydende postindustrielle samfund gælder det ifølge Fraser om
at give afhængigheden en ny form og skabe en balance mellem afhængighed
og uafhængighed. Hendes strategi i dekonstruktionen af dualismerne er en
opvurdering af den devaluerede side og en nedvurdering af den traditionelt
værdsatte side: »a feminist response is to revalue the devalued side of the di-
chotomy (i.e., to rehabilitate dependency as a normal, even valuable, human
quality)....Conversely, the canonical masculine-coded characteristics of in-
dependence, such as ambition and bravery, can be recoded perjoratively as
ruthlessness, insensitivity, and inability to build intimate relationsships. De-
pendency, thus can be re-described as a virtue.« (Ibid:23).

En teoretisk dekonstruktions-analyse: 
Dekonstruktion af Habermas’ teori
Det er som nævnt ikke alene i dagligsproget og i ideologierne, man møder
dualismer. De optræder også i samfundsteorien. Og her problematiseres de
langtfra i fornødent omfang. Det gælder f.eks. Jürgen Habermas’ samfund-
steori, hvor alle hans dualismer: familie – økonomi, privat sfære – samfunds-
mæssig sfære, symbolsk reproduktion og materiel reproduktion, samt sy-
stem- og livsverden skjuler kønsmodsætningerne. Det viser Fraser eksem-
plarisk igennem brug af dekonstruktions-teknikken. Fraser viser, at Haber-
mas har en række »principal blind spots« (Fraser 1989:137), hvorfor hun gi-
ver alle Habermas’ grundbegreber og begrebspar »a gender subtext«
(ibid:126) igennem det, hun kalder »a gender-sensitive reading«.

Kort fortalt går hendes dekonstruktionsanalyse ud på at opløse modsæt-
ningerne ved at fremdrage de skjulte kønsmodsætninger, som ligger i dualis-
merne. Selvom hun indrømmer, at en række af Habermas’ kategoriseringer
kan være frugtbare for andre formål, er de blinde over for kønsmodsætnin-
gerne. Det problematiske er, at der ikke klart gives udtryk for, om kategori-
erne har en naturlig karakter (»natural kinds«) eller er af mere pragmatisk-
kontekstuel (»pragmatic-contextual«) karakter.
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Specielt problematisk finder Fraser det, at Habermas er helt blind for, at
de væsentlige samfundsmæssige roller, han teoretiserer omkring: »Arbejds-
rollen«, »medborgerrollen«, »klient-rollen« og »forbrugsrollen«, er køn-
nede (»are gendered roles« (ibid:124)). Samtidig overser han helt børnepas-
nings-rollen (»childrearer role«). Arbejdsrollen er især en mandlig rolle,
hvorimod forbrugerrollen og klientrollen (især i USA) er kvindelige roller. 

Fraser mener, at man ikke kan forstå sammenhængen mellem de fire rol-
ler, hvis man ikke er bevidst om den kønsmæssige arbejdsdeling og under-
tekst. »This is to say that gender identity is lived out in all arenaes of life. It
is one (if not the) »medium of exchange« among all of them, a basic element
of the social glue that binds them to one another« (ibid:128-129).

Hvad Habermas derved kommer til at overse er, at kvinderne har specielle
erfaringer med konflikterne mellem alle rollerne. »Above all, it has been an
experience of conflict and contradiction as women to try to do the impossi-
ble, namely, to juggle simultaneously the existing roles of childrearer and
worker, client and citizen. The cross-pulls of these mutually incompatible
roles have been painful and identity-threatening, but not simply negative.«
(Ibid:134).

Hvis man skal overkomme disse dualismer, må man kende deres indre
skjulte modsætninger og vide, at modsætningen i mange tilfælde ikke kan
overvindes ved en universalisering hverken af lønarbejdsrollen eller om-
sorgsrollen på en traditionel måde. 

Borgerløn er netop et forsøg på at overkomme modsætningen igennem et
forsøg på at forhindre, at en universalisering af lønarbejdsrollen kommer til
at devaluere og forhindre udfoldelse af omsorgsrollen.

En institutionel dekonstruktions-analyse: 
Dekonstruktion af den amerikanske velfærdsstat
Man har altid været meget stolt af det civile medborgerskab i USA. Men
Fraser mener, at der eksisterer en kulturel mytologi omkring dette medbor-
gerskab.

Problemet i den amerikanske velfærdsstat er, at man her kun har fået et
civilt medborgerskab (»civil citizenship«) og aldrig rigtig har talt om et soci-
alt medborgerskab, som englænderen T. H. Marshall (1950) talte om. Fejlen
ved medborgerskabsbegrebet, snævert brugt både i USA og i England, er, at
det ikke problematiserer hverken køns- eller racehierarkiet, men forudsæt-
ter det. 

Historisk betyder konstruktionen af et kontraktcentreret civilt medbor-
gerskab nemlig samtidig en underordning af kvinder i en ny familiestruktur
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(»coverture«) med et familie-lønsystem, som gøres til grundmodel for andre
rettigheder. Det betyder også en usynliggørelse af alle de sociale relationer,
som ligger mellem familien og markedet, som hverken er rationelle, nytteo-
rienterede eller tætte, familiemæssige, altruistiske.

Ifølge Fraser er den amerikanske velfærdsstat domineret af en neo-kon-
servativ og en neo-liberal politisk diskurs, hvor man ideologisk opererer
med to grunddualismer og modsætninger: 1. en skelnen mellem velfærdsy-
delser, der bygger på kontrakt, forsikring (»contract«), hvor man bidrager
(»contributory«), versus ydelser, der har form af almisser (»charity«), hvor
man ikke bidrager (»non-contributory«), og modsætninger mellem et liv i
uafhængighed (»independence«) uden velfærdsstatsstøtte og et liv i afhæn-
gighed af velfærdsstaten (»dependence«). Kontrakt og uafhængighed står
som noget godt, det normale over for almisser og afhængighed, der står for
det dårlige og unormale.

Fraser ser denne ideologiske dikotomisering af kontrakt/almisse og af-
hængig/uafhængig genskabt som modsætning mellem det sociale forsik-
ringssystem (»Social insurance«) og de offentligt betalte bistandssystemer
(»Public assistance«). Det vil sige, at institutionsadskillelsen i høj grad også
er en kønsadskillelse. Det betyder, at det amerikanske velfærdssystem har en
klar kønsmæssig kodning af de forskellige organisationer. Det er forsikrings-
systemet, der er det »fine« system, der bygger på almindelige lønarbejdere
og især er for mænd, mens bistandssystemet er det mindre »fine«, der skaber
»afhængighed« og især bliver brugt af kvinder.

»So the social security system is hermaphroditic or androgynous; it is in-
ternally divided between family-based, »feminine« benefits, on the one
hand, and labor-market-based, »masculine« benefits, on the other hand.
Thus it gets its structure from gender norms and assumptions« (Fraser
1989:151).

Med inspiration fra den franske marxistiske teoretiker Louis Althusser
(1918-90) taler Fraser om det »juridical-administrative-therapeutic state ap-
paratus« (ibid:154). Dette statsapparat stiller, positionerer (»position«) indi-
viderne i forskellige roller, giver dem identiteter og fortolker deres behov.
Kvinderne bliver »disempowered by denial of social citizenship in the »fe-
minine« subsystem«, og mændene bliver »disempowered by realization of
an androcentric, possessive individualist form of social citizenship in the
»masculine« subsystem«. (Ibid:155). Generelt skaber velfærdsstatsapparater
passive klienter og konsumenter (»passive client or consumer recipients«).
Institutionerne konstruerer klienterne som afvigere, og normaliseringspro-
cessen er »designed more to stigmatize than to »reform««.
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I modsætning til flere af de strukturalistiske marxistiske analytikere laver
Fraser imidlertid ikke kun en objektivistisk funktionalistisk analyse, men
også en dynamisk aktøranalyse, fordi hun mener, at der i det sociale-politi-
ske felt, som er stedet for sammenstødet mellem forskellige politiske diskur-
ser, hele tiden sker en konstruktion og dekonstruktion af social mening
(»the active construction, deconstruction and reconstruction of social mea-
ning«) (ibid:156).

Diskurser har for Fraser i lighed med Fairclough og Laclau og Mouffe
noget at gøre med kommunikation og meningsskabelse igennem sprog,
handlinger og institutioner. »Discourses are historically specific, socially si-
tuated, signifying practice. They are the communicative frames in which
speakers interact by exchanging speech acts. Yet discourses are themselves
set within social institutions and action contexts. Thus the concept of a dis-
course links the study of language to the study of society« (Fraser 1997:160).

Når hun bruger begrebet ideologisk hegemoni i forbindelse med sine dis-
kursanalyser og taler om, at der altid vil eksistere et sådant i et samfund, me-
ner hun i tilslutning til Pierre Bourdieus betragtninger »the power to estab-
lish the »common sense« or »doxa« of the society, the fund of self-evident
descriptions of social reality that normally go without saying« (ibid:153).

På velfærdsområdet ser hun forskellige »need discourses« , »a plurality of
competing ways of talking about needs«. Der er først klienternes egne for-
ståelser, hvis de overhovedet udtrykker sig kollektivt, så findes der eksperter,
politikere og oppositionelle bevægelser, f.eks. kvindebevægelsen, som Fraser
specielt er interesseret i.

Fraser mener, at der typisk sker en afpolitisering igennem en personalise-
ring, økonomisering og naturalisering af forståelserne, hvilket medfører at
»members of subordinate groups commonly internalize need interpretati-
ons that work to their own disadvantage« (Fraser 1989:169). Det er nogle
andre ord for den indefinering og afmægtiggørelse, som Thomas Mathiesen
taler om, og som er et dominerende træk i det moderne samfund.

Fraser ser sin egen rolle som en dobbeltrolle, dels som en, der udfordrer
og modificerer nogle hegemoniske diskurser, og dels som en, der er med til
at skabe nye offentligheder ved at skabe »bridge discourses« (Fraser
1989:11), hvor intellektuelle kan bygge bro mellem løst organiserede sociale
bevægelser og staten.
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E. Frasers rekonstruktion af en ny fortælling om en emancipa-
torisk politisk strategi i en »post-socialistisk« tidsalder

I sin seneste bog »Justice Interruptus« (1997) forsøger Fraser at forholde sig
til det, hun kalder den »post-socialistiske situation«. Hun sætter det bevidst
i anførselstegn, fordi hun er meget kritisk over for de ideologier og mytolo-
gier, der har udviklet sig efter 1989 omkring socialismebegrebet. Hun adva-
rer imod »at kaste barnet ud med badevandet« og fastholder et ønske om at
»incorporate, rather than repudiate the best of socialism« (ibid:3). 

Hendes bekymring skyldes en registrering af en dualisme i både den poli-
tiske og den videnskabelige diskurs mellem en »lighedsdiskurs« og »en an-
erkendelsesdiskurs« (»a general decoupling of cultural politics of recogni-
tion from the social politics of redistribution« (ibid:3)). Hun ser stærke ten-
denser til helt at ville erstatte en »fordelingspolitik« med en »identitetspoli-
tik« og forsøger at komme ud af det, hun kalder »false antithesis«. 

Fraser er derfor ikke alene interesseret i at opstille en vision for en køns-
mæssig retfærdighed, men kommer også med et bud på en nyformulering af
et generelt retfærdighedsbegreb set i forhold til både den socialistiske tradi-
tion, og de nye sociale bevægelser, der har kæmpet for anerkendelse (»re-
cognition«) af nationalitet, etnicitet, race, køn og seksualitet. 

Frasers problem er, hvorledes den kamp for anerkendelse står i forhold til
den socio-økonomiske kamp mod økonomisk-politisk udbytning. Den er
parallel til den modsætning inden for kvindebevægelsen, der er blevet for-
muleret som forskellen mellem et ligheds-paradigme (»equality«) og et for-
skelligheds-paradigme (»difference«).

Det er ikke nok at skabe en socio-økonomisk retfærdighed, en redistribu-
tion af ressourcerne, som består i foranstaltninger imod udbytning, margi-
nalisering og fremmedgørelse. Der må også skabes en kulturel anerkendelse,
der består i foranstaltninger, der indebærer et fravær af undertrykkelse og en
positiv anerkendelse af en særlig identitet.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra kvindebevægelsen undersøger Fra-
ser mulighederne for konflikter mellem de to strategier for at opnå retfær-
dighed. Hvordan kan man på én gang kæmpe for opløsningen af forskelle i
behandlingen af kønnene og samtidig gå ind for en særlig værdisætning af
kønsforskellene? Kan man i denne emancipatoriske kamp på én gang kæmpe
for større lighed og en positiv vurdering af forskellene? Det skitserer Fraser
nogle muligheder for.

Dels argumenterer hun for det vigtige i at skelne mellem forskellige typer
af forskelle. Der findes: 1. De forskelle, som ligger til grund for en form for
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undertrykkelse. 2. De forskelle, som viser de undertryktes kulturelle overle-
genhed over for undertrykkeren. 3. De forskelle, som viser en kulturel vari-
ation. Og hertil konkluderer hun: »Some differences are of type 1 and sho-
uld be eliminated; others are of type 2 and should be universalized; still ot-
hers are of type 3 and should be enjoyed.« (Fraser 1995A). 

Målet med denne differentiering er at finde frem til en integration af de
egalitære idealer i det socialistiske paradigme, med hvad der virkelig er
emancipatorisk i anerkendelses-paradigmet.

I en række tilfælde vil man imidlertid se, at forsøg på redistribution vil
kunne gå imod forsøg med en særlig politik over for særlige grupper, eller at
forsøg på politik over for særlige grupper vil være i modsætning til en lig-
hedspolitik.

Fraser skelner derfor mellem to forskellige former for redistribution og to
former for anerkendelse: 1. En bekræftende (»affirmative«) og 2. En trans-
formerende (»transformative«) og definerer dem således.

»By affirmative remedies for injustice, I mean remedies aimed at correc-
ting inequitable outcomes of social arrangements without disturbing the
underlying framework that generate them. By transformative remedies in
contrast, I mean remedies aimed at correcting inequitable outcomes pre-
cisely by restructuring the underlying generative framework.« (Fraser
1995B:180).

På grundlag heraf opstiller hun en fire-felts-tabel, hvor de forskellige kom-
binationer af redistributions-, og anerkendelsespolitik i de to former opstil-
les. Transformation er ensbetydende med en paradigmeændring. En bekræf-
tende fordeling betyder en skabelse af en liberal velfærdsstat, mens en trans-
formerende fordeling på det socio-økonomiske område er ensbetydende
med skabelsen af en socialisme. Og en bekræftende anerkendelsespolitik er
ensbetydende med et multi-kulturelt samfund, hvorimod en transforme-
rende anerkendelsespolitik på det kulturelle område betyder en dekonstruk-
tion af forskellighederne.

Både på ligheds-feltet og på anerkendelses-feltet forsøger hun at finde en
slags mellemproportional mellem den liberale velfærdsstat og socialismen
og mellem den pluralistiske multikulturalisme og den dekonstruktive »anti-
essentialisme«.
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Figur 7. Frasers model for kombinationer af redistributions- 
og anerkendelsespolitik

Nancy Fraser: From Redistribution to Recognition? Dilemmaes of Justice in a
»Post-Socialist« Age (1995B:87).

Her passer borgerlønstankegangen glimrende. Både på det socio-økonomi-
ske område og det kulturelle område kan denne idé ses som et delvist para-
digmeskift. Politisk bygger den ikke på en favorisering af specielle grupper,
men lægger op til en nedbrydning af visse forskelle på det økonomiske om-
råde. Heri ligger en anerkendelse af, at forskellige kulturelle grupper kan få
bedre muligheder for at skabe deres egen identitet. Den kan altså siges at
være udtryk for en lighedspolitik, der samtidig skaber bedre muligheder, for
at forskellighederne kan udfolde sig.

F. Nye sociale bevægelsers betydning for politiske diskurser

Fraser er teoretisk-metodisk interessant for udvikling af borgerlønsidéen
ved sin påvisning af, hvorledes velfærdsdebatten, -ideologien, -institutio-
nerne og videnskaben er forbundet med et dualistisk sprogmønster, der i høj
grad afspejler en kønsdualisme. Metodisk demonstrerer hun, hvorledes man
kan foretage en slags dekonstruktiv ideologianalyse, dvs. historisere og kon-
tekstgøre en række begreber (afhængighed, udbytning, marginalisering, lig-
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hed og medborgerskab) ved at synliggøre begrebernes kønsmæssige side. 
Generelt er hun optaget af, hvorledes man kan ophæve og/eller forene/af-

balancere modsætninger og dualismer ved en opvurdering af de kvindelige
roller og begreber og en omvurdering af de mandlige roller og begreber.
Men hun er også interesseret i at finde begreber og strategier for forening af
modsætningerne mellem den gamle klasseinteresse i en omfordeling af res-
sourcerne (skabelse af en lighed) og de nye sociale bevægelsers krav om en
identitetsmæssig anerkendelse (anerkendelse af en forskellighed).

På det værdimæssige plan er Fraser med til at udvikle et retfærdighedsbe-
greb, som indtænker den samfundsmæssige kønsarbejdsdeling. Retfærdig-
hed er for Fraser ikke alene bestemt af markedsmæssige forhold. Det drejer
sig selvfølgelig om skabelse af en vis indkomst- og joblighed på arbejdsmar-
kedet, men også om skabelse af autonomi i forhold til staten og familien og
det civile samfund. Derfor inddrager hun i sit retfærdighedsbegreb dimensi-
oner som anerkendelse af den kvindelige identitet, ligeværd og lighed i res-
sourcer til at deltage i politik og det civile samfund.

Med henblik på en udvikling af borgerlønsidéens politiske strategiske
plan er Frasers analyse nyttig, idet hun har øje for, at ændringer af sam-
fundsmæssige institutioner sker igennem en politisk kamp mellem forskel-
lige politiske diskurser, hvor sociale bevægelser sammen med forskellige
eksperter og forskere kan være med til at præge de politiske diskurser. Poli-
tiske diskurser skabes i det offentlige rum igennem en kamp og debat mel-
lem sociale bevægelser, eksperter og statslige institutioner. Derfor anser hun
det for vigtigt at være med til at præge kvindebevægelsens politiske diskurs
om velfærdsstatens fremtid. 
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6. En fortælling om en retfærdig fordeling i en markeds-
økonomi, en »kapitalisme med et menneskeligt ansigt«:

En analyse af Samuel Brittans ejendoms- og markeds-
paradigme

En utraditionel økonom
En af Englands mest kendte og respekterede økonomiske kommentatorer,
Samuel Brittan (f. 1933), der siden 1978 har været redaktør og columnist på
Financial Times, har i de sidste 20 år været en fremtrædende liberal fortaler
for borgerlønsidéen.

Brittan, der er uddannet økonom (Cambridge 1955), har ikke alene fun-
geret som dagbladskommentator, men har derudover skrevet en lang række
principielle økonomisk-politiske debatbøger om liberalisme og markeds-
økonomi (Brittan 1975, 1988, 1990, 1995), hvor han blandt andet har ud-
trykt sin sympati for borgerlønstanken. 

A. Et markedsmæssigt forsvar for borgerlønsidéen

Brittans interesse for borgerlønstanken startede i 1970’erne som et forsvar
for, at en alternativ livsform var forenelig med et liberalt markedssamfund. I
løbet af 1980’erne med de engelske erfaringer med den store arbejdsløshed
uddybede han sin liberale argumentation for borgerløn med, at en borger-
løn kunne »supplement the income of the low paid, thus making it possible
for them to price themselves into jobs« (Brittan 1995:244). 

I 1990 sammenfattede Brittan sine argumenter for borgerlønsidéen i en
bog skrevet sammen med Steven Webb: »Beyond the Welfare State«, hvor
han mere principielt satte tanken sammen med sine tanker om liberalisme
og markedsøkonomi. Det var et forsvar for borgerlønsidéen fra en »pro-
market and pro-capitalist angle« (Brittan og Webb 1990:1).

Borgerløn opfattet som en moderne form for ejendomsret
Brittans indgangsvinkel til borgerlønsidéen er, at den kan komme til at fun-
gere som en ny form for ejendomsret, som staten skal sikre, for at et liberalt
markedssamfund kan fungere tilfredsstillende, dvs. ved både at sikre en per-
sonlig frihed og sikre markedssystemets funktion.

I stedet for at opfatte borgerløn som en overførselsindkomst (»handout«)
ser Brittan den som en grundlæggende rettighed. »The clue to legitimizing
some Basic Income Guarantee is to see it not as a handout, but as a property
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right« (Brittan og Webb 1990:3).
Brittan var optaget af, hvorledes der kunne ske en adskillelse af idéen om

det frie forbrugs- og erhvervsvalg fra den puritanske arbejdsetik, »looking
for ways of separating the libertarian, free choice aspects of capitalism from
the puritarian ethic« (Brittan og Webb 1990:2).

Det vil en borgerløn kunne gøre, fordi et rigt samfund vil have råd til, at
nogle mennesker » were opting out« ved kun at leve af deres borgerløn eller
social dividende, hvis de skulle ønske det. I modsætning til de fleste liberale
mener han ikke, det kan ses som udtryk for en asocial adfærd, fordi man
trækker sig tilbage og lever af den ejendomsret, som alle har legitime krav
på. Det er at betragte som en arveret, et afkast af en national arv. Problemet
i det nuværende samfund er, at her er der også muligheder for at få arbejds-
fri indkomster, men de er meget ulige fordelt: »the only thing wrong with
unearned income is that too few have it.« (Ibid:4). Med en »social dividend«
-ordning vil der ske en demokratisering og udligning ved at alle får en mu-
lighed for det. »The Basic Income concept belongs to the same family of
ideas as wider capital ownership.« (Ibid:15). Derfor foreslog Brittan også, da
man fandt Nordsø-olien, at afkastet herfra blev fordelt til hver enkelt borger
som en rettighed, ligesom man har gjort i Alaska med hensyn til afkastet fra
naturressourcerne.

Brittan lægger stor vægt på, at borgerlønnen skal tildeles uafhængigt af
status og tilstand, fordi det i højere grad vil kunne sikre et fleksibelt mar-
kedssamfund. Konkret gør han sig til talsmand for det han kalder et »incre-
mental approach«, fordi det vil tage mange år at realisere, og han advarer
imod at tro, det kan løse alle problemer.

»Basic incomes are not a costless option and their full realisation is many
years ahead. Nor can they solve all social and economic problems. They
will not deal with the environment, Third World problems, inflation or
training and management in the U. K. They are not even a cure-all for
poverty which has deep seated roots which cannot all be tackled by any fe-
asible changes in financial support. The Basic Income concept may ne-
vertheless represent a way of rectifying some serious holes in the welfare
state safety net and also of gradually improving the incentive structure at
the lower end of the income distribution.« (Ibid:53).

Brittan viser sig her som den forsigtige pragmatiker. Han har ikke særligt øje
for borgerlønnens mulige betydning hverken for det civile samfund eller for
løsning af miljøspørgsmålet.
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Inspirationen fra James E. Meades idé om »social dividend«
I sin opfattelse af borgerløn som en ejendomsret er Brittan inspireret af den
engelske økonom James E. Meade (1907-1995), der i 1977 fik nobelprisen i
økonomi for sin teori om international handel sammen med svenskeren Ber-
til Ohlin. Meade havde allerede i 1930’erne fremsat tanker om en social di-
vidende (»social dividend«), som et afkast af den nationale kapital, som
burde tilkomme alle samfundsborgere.

Meade tilhørte i begyndelsen af 1930’erne en Cambridge-cirkel hvor
John Maynard Keynes også tog del (sammen med Joan Robinson, Oscar
Lange, Abba Lerner og G.D. H. Cole) (van Trier 1989). Her brugte Meade
i 1936 som en af de første »social dividend«begrebet i bogen »An Introduc-
tion to Economic Analysis and Policy«. I denne kreds blev der arbejdet me-
get kreativt med spørgsmålene omkring skabelse af fuld beskæftigelse og di-
skussion af fordelingsmekanismer omkring indkomst og ejendom. Begrebet
»social dividend« blev brugt i forskellige betydninger, dels som en sum af
offentlige penge til at stimulere investeringer, dels som et nyt begreb, der
skulle erstatte traditionelle skatter og sociale ydelser, og dels som en alterna-
tiv strategi til fordeling af ejendomsret. 

Meade var en af de første advokater for den keynesianske politik og var hele
livet optaget af, ikke alene hvorledes man kunne opnå fuld beskæftigelse, men
også hvorledes man kunne finde nye mekanismer for fordeling af ejendom.
Derfor fastholdt han »social dividend«begrebet i sin teoridannelse også i ef-
terkrigstiden. På det fordelingsmæssige område vendte han sig både mod en
traditionel socialistisk og liberalistisk tankegang og gjorde sig på forskellig
måde til talsmand for utraditionelle synspunkter, f.eks. i den såkaldte »Meade
Committee« (»The Structure and Reform of Direct Taxation«) (Meade
1978) vedrørende skatter, hvor han forfægtede et borgerlønssynspunkt.

Meade var optaget af at skitsere et økonomisk system, der var baseret på
tre principper, politisk demokrati, økonomisk markedskapitalisme og social
velfærd. I en bog benævnte han sine forestillinger om et fremtidigt samfund
som »Agathopia« (1989) (»A Good Place to Live in«), hvor han kortfattet
beskrev dette samfunds funktionsmåde:

»I have always been interested in the search for workable compromise ar-
rangements in the Mixed Economy in order to obtain the best possible
package of economic efficiency, freedom of choice, decent distribution of
income and participation in decision-making. The social problems of the
Mixed Economy are not identical with the economic problems of the
Mixed Economy. But there is clearly much overlap. Economic freedom

178 BORGERLØN

8.0 Christensen/Borgerløn  10/03/05  13:52  Page 178



and efficiency have much to do with market capitalism; distribution of in-
come has much to do with welfare state; participation in decision-making
has much to do with democracy.« (Meade 1996:145-46).

Den engelske velfærdsstat, der blev skabt i 1945, byggede ifølge Meade på
fuld beskæftigelse (Keynes), velfærdsstaten (Beveridge) og frie kollektive for-
handlinger (byggende på en stærk fagbevægelse). Det holdt i ca. 20 år, så kom
stagflationen, den høje arbejdsløshed kombineret med inflation. Det betød, at
velfærdsstatsmodellen med frie kollektive forhandlinger ikke duede mere.
Der måtte en anderledes politisk fordeling af produktionsmidlerne til:

»There is now need for a fundamental shift of attitude and reform of in-
stitutions; much less emphasis must be put upon using prices, and in part-
icular upon using price of labour, as a major instrument for achieving a
fair and acceptable distribution for income; much more emphasis must be
put upon setting of prices so as to obtain a full and efficient use of resour-
ces and in particular of labour, and much more attention must be paid to
measures other than prices and wagesetting in order to achieve a fair and
acceptable distribution of income and property. I believe that this neces-
sary shift of emphasis demand far-reaching changes in economic instituti-
ons and in social and political ideas.« (Ibid:146).

Med den hastige teknologiske udvikling måtte man have en betydelig mere
ligelig fordeling af ejendom igennem et nyt skatte- og social-system, hvor en
borgerlønsordning i form af en social dividende var et egnet redskab. Det
ville kunne skabe et »free-market, egalitarian, participatory society«, som
Meade ønskede at opstille som et utopisk ideal. 

I det fremtidige samfund opererede Meade med en social dividende-be-
tragtning som en af fire forskellige kilder til indkomst: 1. Den normale
lønindkomst. 2. En variabel lønindkomst, der var afhængig af virksomhe-
dens funktion. 3. Et afkast fra kapital, som skulle være spredt i samfundet. 4.
En skattefri social dividende, som var afkastet fra den nationale formue (»di-
vidend from general national prosperity«).

Meades reformtanker skabte debat. Ikke alle kunne acceptere hans utradi-
tionelle forsøg på at kombinere de bedste træk ved socialismen med de bed-
ste træk ved kapitalismen, hvorfor han ironisk bemærkede: 

»Some sections of society will not like what Fascict Meade has said about
wage setting. Others will not be attracted by what Bolshevik Meade has
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said about the taxation of wealth. The politicians are certainly in for a dif-
ficult time. But I must confess that utopian Meade would like to live in the
sort of free-market, egalitarian, participatory society that I have outli-
ned.« (Ibid:162).

B. Brittans økonomiske paradigme

Samuel Brittan er især kendt for sin stærke modstand imod den økonomiske
ortodoksi. Han har specielt vendt sig imod teknokratiseringen af den økono-
miske videnskab og tankegang og forsøgt at genoplive, fremhæve og videre-
udvikle den liberale økonomiske idé. »What has gone wrong with econo-
mics is the overemphasis on the technique as opposed to underlying ideas«
(Brittan 1995:17). For Brittan er den moderne økonomiske videnskabs
største fejl, at den har forsøgt at ligne fysikken. Men den ligner i virkelighe-
den mere filosofien. Økonomiske idéer og doktriner er måder at se verden
på. »They are ways of looking at the world« (ibid:17). 

Forskel på liberalisme, marked og kapitalisme
Brittans grundlæggende tanke er, at man analytisk må skelne mellem: 1. Li-
beralisme som etisk politisk idé. 2. Markedsmekanismen som en social orga-
nisationsform, og 3. Kapitalismen som økonomisk system. De fleste af nuti-
dens liberalister har meget uklare forestillinger om disse relationer og blan-
der dem sammen i mange sammenhænge. Brittan foretager denne skelnen,
fordi der for ham ligger en klar etisk prioritering, og han ønsker at udvikle
en moderne liberal økonomisk-politisk filosofi, der etablerer en ny sammen-
hæng mellem liberalisme, marked og kapitalisme:

»Indeed individualist liberalism comes first. The market comes second as
an instrument of human cooperation; and capitalism third, as the only
known working embodyment of the market system.« (Ibid:1).

Brittan er altså først og fremmest liberal, og hans tilslutning til markedet og
især kapitalismen er mere pragmatisk. De er midler i forhold til nogle over-
ordnede mål. Hvad der især har bekymret Brittan er, at den nuværende ka-
pitalisme kun i begrænset omfang baserer sig på liberale værdier, og han ser
de personlige liberale værdier truet. Han kalder det også en tragisk splittelse
mellem to sider i den liberale tradition: 

»Those who care most about civil liberties, open government, limitation
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of police power and similar matters have drifted to the left, while those
who have been most concerned with economic liberalism have drifted to
the right. Both sets of ideas have become impoverished as a result.«
(Ibid:266).

Derfor har han også kaldt sit projekt et forsøg på at genrejse en ny økono-
misk liberalisme; »a restatement of economic liberalism«. Brittans seneste
bog hedder derfor også meget karakteristisk »Capitalism with a Human
Face« (1995).

Opgør med en ensidig utilitarisme
Et af problemerne i den økonomiske videnskab og den teoretiske liberalisme
er efter Brittans opfattelse, at liberalismen og markedssystemet udelukkende
forbindes med en utilitaristisk filosofi. Utilitarismen er en moralfilosofi, som
netop ikke bygger på at bedømme moralen efter menneskers motiver eller
tingenes iboende værdier. Brittan følger Amartya Sen (1982) i karakteristik-
ken af utilitarismen i tre dele:

»1. Consequentialism – judging actions or policies in terms of their con-
sequences for individual human beings.

2. Welfare – judging states of affairs or policies in terms of the level of sa-
tisfactions achieved, which is identified with utility.

3. Sum-ranking – the technical term for the summation of everyone’s sa-
tisfaction to give a global utility total.« (Brittan 1995:68).

Brittan vil gerne acceptere det første element af utilitarismen, nemlig konse-
kvensetikken, uden at tilslutte sig resten: »it is possible to accept the con-
sequential aspects of utilitarianism without accepting, or accepting in a very
qualified form the other two aspects.« (Ibid:68).

Hvad den utilitaristiske etik i økonomien mangler er ifølge Brittan en for-
delings-etik: »In my wiew the principle of utility does not have much to
contribute to the distributional question, one or the other.« (Ibid:78).

Klargøring af markedsbegrebet
En af Brittans fortjenester er, at han forsøger en nærmere bestemmelse af
markedsbegrebet. For mange gøres markedsbegrebet enten synonymt med
liberalisme og/eller med kapitalisme, men begge slutninger er fejlagtige. 

Inspireret af Friedrich Hayek (1899-1992) betragter Brittan markedsme-
kanismen som en »discovery procedure« (Brittan 1975:18), der koordinerer
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informationer på en decentral og hurtig måde: »The true case for market
mechanism is that it is a decentralised and non-dictatorial method of conve-
ying information, reacting to change and fostering innovation.« (Brittan
1995:59).

Men markedet som økonomisk informationssystem kræver en række bag-
grundsfaktorer: »Market needs a background not only for formal laws, but
also of accepted rules of behaviour, if the invisible hand is to work.« (Ibid:31).
Alle forudsætninger for markedets optimale funktionsmåde er ikke kendte. 

Markedsøkonomiens største forhindring har ifølge Brittan altid været, at
den af nogle er blevet forbundet med egoisme, materialisme og grådighed.
Ifølge Brittan har mange ikke forstået, at »self-interest doctrine« kun er en
»prima facie« maksime for handling. En grundregel som konsekvensmæs-
sigt har vist sig nyttig. Det har nemlig vist sig »that people of greed often do
much less harm than people in grip of self-righteousness, especially when
that righteousness is harnessed to the supposed needs of a collectivity or gi-
ven some theological or metaphysical justification«. (Ibid:267-68).

Brittans holdning til markedet er dobbelt. På den ene side er han bange
for stor politisk styring, på den anden side ønsker han, at markedet skal ind-
rammes af nogle klare liberale værdier, ud fra en erkendelse af, at markedet
ikke kan klare fordelingen og reguleringen af ejendomsretten.

Markedet er for Brittan ikke blot et redskab, en konstruktion, som man
vilkårligt kan manipulere med: »To the liberal the market is not just a piece
of machinery to manipulate but a device that has evolved – imperfect and ca-
pable of much improvement..« (Ibid:270-71). Hvad Brittan frygter, er en si-
tuation, hvor politik og økonomi smelter sammen og bliver betragtet som et
marked for de stærke, hvor vi »all have to join aggressive interest groups for
our own defense«, og man får en »Hobbesian« stat.

Som liberal ønsker Brittan en klar adskillelse af politik og markedsøko-
nomi og opstiller følgende retningslinier:

1. »Non-Paternalism. Individuals should be treated as if they are the best
judge of their own interest.

2. General rules should govern policy, with a minimum of discretionary
power for public appointed officials – or private bodies engaged in
backstage pressure – over their fellow men and women.

3. Where possible, market remedies should be used to treat market di-
stortions.

4. We should try to limit the domain of political activity, even though we
cannot make out the exact circumstances in advance.« (Ibid:271-72).
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Allerede i 1970’erne forsøgte Brittan at fastlægge grænserne for markeds-
økonomien. Her slog han fast, at det er en fejltagelse at sætte markedssyste-
met lig med det kapitalistiske system, »nor do markets presuppose a capita-
list system« (Brittan 1975:17). Han henviste til de historiske erfaringer,
f.eks. Nazi-systemet, hvor man kunne se, at et system med privat ejendoms-
ret kunne forenes med en kommandoøkonomi.

Men på den anden side kunne en markedsøkonomi efter Brittans opfat-
telse også forenes med en ikke-puritansk etik. I begyndelsen af 1970’erne var
Brittan netop i forbindelse med ungdomsoprøret optaget af over for de kri-
tiske studenter at forsvare markedssystemet og argumentere for »how mar-
ket can be used in a society which has gone beyond the puritan ethic to a
»less materialist« outlook.« (Brittan 1975:17).

Behovet for en moderne liberal teori om ejendomsret
Når moderne liberale økonomer og filosoffer ikke rigtig forholder sig til
fordelingsspørgsmålet, hænger det ifølge Brittan sammen med, at de mang-
ler en individuel ejendomsretsteori. »The lack of an acceptable theory of
property rights is a serious weakness in both classical liberalism and market
economy.« (Ibid:59). De moderne markedstilhængere er i deres fordelings-
mæssige argumentation svage, han kalder det »nøgne«, »are naked without
a theory of property« (ibid:64).

Brittan mener, der er tre idealtypiske teorier blandt liberale filosoffer til
spørgsmålet om fordeling: 1. Den lige fordeling af samfundskagen (»the pie
theory of distribution«). 2. En historisk berettigelses-teori (»entitlement
theory«). 3. Kontrakt-teorien (»contractian approach«).

Vanskelighederne ved »kage-teorien« ligger for Brittan at se dels i, at lig-
hedsbegrebet er vanskeligt at definere, da menneskene på en række områder
er ulige, dels i at mennesker bidrager meget forskelligt til »kagen«.

»Berettigelsesteorien«, hvor fordelingen af ejendom og magt tages som
»naturlig« og urørlig, som bl.a. Robert Nozick (f. 1938) gør, er på den anden
side også uacceptabel for Brittan. Hvorfor skulle man acceptere den historisk
tilfældige fordeling af magt og ejendom som hensigtsmæssig i forhold til den
liberale interesse i at skabe frihed og autonomi for så mange som mulig? 

Derfor placerer han sig blandt kontraktteoretikerne, og siger »Redistri-
bution; yes. Equality: no.«

Brittan mener, at liberale filosoffer som Robert Nozick, Friedrich Hayek
og Michael Oakeshott har svigtet på dette punkt, og han ser John Rawls (f.
1921) som den eneste moderne liberale filosof, som har taget ejendomsrets-
og fordelingsspørgsmålet alvorligt. Derfor opfatter Brittan sine bestræbelser
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på at udvikle en moderne ejendomsteori i forlængelse af Rawls: 

»An improved Rawlsian system of personal rights based on contractian
reasoning might be most suitable for the basic constitutional and structu-
ral features of a society and utilitarianism may be a better basis for eve-
ryday policy.« (Ibid:83).
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