
»Ny løsning af problemer handicappes af, 
at vi stiller problemerne i for snævre scenerier 

bestemt af hidtil existerende løsninger.«

Piet Hein (1984) PROSA-GRUK
København: Borgens Billigbøger 175:20

II.En ny græsrodsbevægelses skabelse af en 
politisk diskurs om borgerløn i 1980’erne

Midteroprøret – en ny social bevægelses mediegennembrud
»Oprør fra midten« fik en overraskende succes og gennemslagskraft i den
offentlige debat og blev et helt unikt eksempel på, at en enkelt bog i en peri-
ode var i stand til at dominere den idépolitiske dagsorden. Efter en intens
foromtale med adskillige interviews i større dagblade og indslag i TV-avisen
to dage før udgivelsen, blev bogen søsat i et førsteoplag på ikke mindre end
8.000 eksemplarer. Det blev efter sigende udsolgt på en eftermiddag. (»14 år
efter: Det fortrængte oprør.«, Press nr. 78. 1992). 

I løbet af tre måneder blev bogen solgt i 50.000 eksemplarer, og den ud-
kom i et oplag på 100.000 i løbet af et år. Der kom i hastigt følge fire debat-
bøger i tilknytning til bogen. Bogens forfattere deltog i mere end 300 debat-
møder i de følgende 3 år. I 1982 var bogen solgt i 120.000 eksemplarer og
oversat til 5 sprog: norsk (1978), islandsk, svensk og tysk (1979) og engelsk
og amerikansk (1982) (På vej, nr. 4. 1982).

Det særlige ved »Oprør fra midten« i forhold til traditionelle politiske
debatbøger var, at den på en gang leverede en omfattende kritisk analyse af
det nuværende samfunds problemer og samtidig opstillede et filosofisk
grundlag for en samfundsutopi (et menneske- og samfundssyn), hvorfra der
blev udstukket nogle mere konkrete mål for samfundsudviklingen og angivet
en række midler til opnåelsen af disse mål. Den kritiske analyse, værdi-
grundlaget og de politiske målsætninger samt midler til opnåelse heraf
havde en sjældent set indre sammenhæng. Det lykkedes at skabe et nyt me-
ningsfuldt politisk helhedsbillede bestående af en række nye politiske meta-
forer og at fortælle en ny politisk historie, hvilket uden tvivl var en af de væs-
entligste årsager til bogens store udbredelse.
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Gunnar Adler-Karlssons, Andre Gorz’ og Niels Hoffs næsten tilsvarende
idéer blev derimod hurtigt glemt af de fleste, fordi de ikke blev omsat i en
social bevægelse. Det betød, at »midteroprøret« så at sige tog »patent« eller
fik »monopol« på borgerlønsspørgsmålet. Når det blev »Oprør fra midten«,
der slog igennem i en større kreds, havde det sikkert flere årsager:

Kombinationen af en fremtrædende videnskabsmand (Niels I. Meyer),
der var blevet kendt som fortaler for vedvarende energiteknologier, en kendt
og respekteret politiker med sans for idépolitikkens betydning (Kristen
Helveg Petersen) samt en kendt litterær filosof (Villy Sørensen) viste sig
enormt slagkraftig. Dette kombineret med et stort mediebevidst forlag
(Gyldendal) gjorde, at bogen lynhurtigt blev en kæmpesucces både her i lan-
det og udenlands. 

Medvirkende til bogens succes var, at det var et meget velskrevet og velar-
gumenteret opgør med både liberalismen og marxismen kombineret med
opstillingen af et nyt grønt paradigme for opfattelsen af menneske, natur og
samfund delvist byggende på den internationale miljøbevægelses teoretiske
tanker: Inspirationen kom især fra den norske filosof Arne Næss (1976), den
engelske alternative økonom E.F. Schumacher (1975) og den revolutionære
polyhistor og industrisamfundskritiker Ivan Illich (1973). Men disse tanker
fik en selvstændig dansk filosofisk fortolkning af Villy Sørensen.

Men bogen kom også på et tidspunkt, hvor der blandt nogle intellektuelle
og i mellemlagene var oparbejdet en træthed og modvilje mod en steril uni-
versitetsmarxisme. Ligeledes føltes en ensidig arbejderklasse- og fagfore-
ningssynsvinkel af nogle som værende både politisk og teoretisk ufrugtbar.
Det gjaldt f.eks. dele af den nye miljø- og kvindebevægelse, der stødte ind i
marxismens teoretiske og praktiske begrænsninger i bestræbelserne på ud-
vikling af en ny forståelse af køn og natur.

Den store interesse betød, at der hurtigt blev startet et lille blad »På vej –
mod et humant ligevægtssamfund«. Det udkom første gang i efteråret 1978
i et oplag på 5000, der dog i løbet af 3 år sank til 2000. Succesen bevirkede,
at det blev besluttet at danne en egentlig politisk bevægelse, som første gang
holdt et stiftende møde i efteråret 1979. Bladet »På Vej« fortsatte helt frem
til og med 1993 og gik ind i forbindelse med dannelsen af det nye græsrods-
parti Solidarisk Alternativ (SOL), hvor Niels I. Meyer var en ledende kraft. 

Med til at styrke den nye bevægelse var, at forlaget Gyldendal i 1979 star-
tede »Skriftrækken Krise og Utopi«, som i de følgende år kom med en
række temahefter om en række af de emner »Oprør fra midten« havde rejst,
om »Vækst« (april 1979), »Arbejde/arbejdsløshed« (juni 1979), »Energi«
(oktober 1979), »Demokrati« (1980), »Krig og fred« (1980) og »Grøn Øko-
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nomi. Markedsøkonomiens fallit?« (1984). Bøgerne blev redigeret af den
ene af midteroprørerne Niels I. Meyer i samarbejde med filosoffen Ole
Thyssen og forfatteren Inger Christensen.

Midteroprørets Informationscenter udsendte i løbet af 1980’erne foruden
bladet »På vej« en række debatbøger: »Fællesvirksomheder/Produktions-
kollektiver« (1982), »Borgerløn og beskæftigelse« (1983), »Solidarisk ar-
bejdsdeling og beskæftigelse« (1985), »Virksomhedsdemokrati« (1987) og
»Sundhed, samfund, selvudvikling« (1987).

1. Borgerløn som teknisk fortælling: 
Nogle konkrete borgerlønsmodeller

Borgerløn som »realistisk« element i nationalregnskabet i år 2020
I 1982 kom de tre midteroprørere med en ny bog: »Røret om oprøret. Mere
om midten« (Meyer m.fl. 1982), der indeholdt referencer til over 1000 de-
batindlæg om den første bog, og hvori de tre forfattere videreudviklede de-
res tanker og svarede en lang række af deres kritikere. Heri kom de også med
en række nye bemærkninger om borgerlønsforslaget.

De gjorde her opmærksom på, at borgerløn var en af de »utopiske tan-
ker«, der fik størst tilslutning (ibid:179). Mange havde udtrykt sig positivt
over for denne tanke, men nogle havde dog været bekymret for, hvor øko-
nomien til en sådan foranstaltning skulle komme fra, og herunder udtrykte
nogle skepsis over for den automatiske tildeling, fordi den ville fratage bor-
gerne incitament til at arbejde (ibid:117). Om der ville opstå et incitament-
problem var svært at udtale sig om. Midteroprørerne henviste til amerikan-
ske erfaringer med negativ indkomstskat, hvor en negativ effekt på arbejds-
lysten havde været lille. Og da borgerløn i »Oprør fra midtens« forslag ikke
blev aftrappet under hensyn til øvrige indkomster, forventede de, at den ne-
gative effekt på arbejdslysten fra borgerløn ville blive endnu mindre.

Det fremgik tydeligt, at de tre midteroprørere ikke opfattede borgerløn
som en aktuel politik, men så den som led i en langsigtet politik, der på »lidt
længere sigt vil give arbejdet en anden status i samfundet ud over at føre til
administrative forenklinger«. (Ibid:179). 

Mange fagøkonomer havde indvendinger imod flere ting i »Oprør fra
midten« især på grund af synet på vækst, ligeløn, borgerløn og ejendomsret-
ten. Blandt andet derfor ansås det for væsentligt, »at det kan dokumenteres,
at der er sammenhæng i det økonomiske system, der foreslås i OfM«.
(Ibid:120). Derfor opstillede de et nationalregnskab for et humant lige-
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vægtssamfund i 2020 med hjælp fra økonomen Jesper Jespersen, der på da-
værende tidspunkt arbejdede i Det Økonomiske Sekretariat. 

Man forudsatte her, at BNP ville være 10% højere end i 1981, og at 40%
af produktivitetsvæksten blev benyttet til at nedsætte den gennemsnitlige ar-
bejdstid til 27 timer om ugen. Man forudsatte her, at man havde indført en
borgerløn, således at personer på 18 år og derudover hver fik 30.000 i bor-
gerløn om året (i faste 1981 kroner), mens børn og unge under 18 år fik det
halve. Endvidere antog man, at 20 % af den potentielle arbejdsstyrke valgte
at leve af borgerlønnen. Og man forsøgte herudfra idealtypisk at opstille 3
familietyper: 1. En gennemsnitsfamilie, hvor to voksne hver arbejdede 27 ti-
mer om ugen. 2. En borgerlønsfamilie, hvor alle levede af deres borgerløn
alene og 3. En puklefamilie, hvor to voksne hver arbejdede 40 timer om
ugen. I denne model var der ligeledes sket en ændring af skattesystemet, så-
ledes at de personlige skatter var erstattet ved, at hovedparten af de offent-
lige udgifter blev dækket ved direkte bidrag fra landets fælles virksomheder.
Det skete som en sum af selskabsskat på overskuddet, selektive produktions-
afgifter samt renter.

Midteroprørets forslag om gradvis indførelse af borgerløn
I foråret 1982 besluttede den nye politiske bevægelse »Midteroprøret« at
arbejde med borgerløn som tema, fordi man mente, at det var nødvendigt at
arbejde meget målrettet med et bestemt emne, hvis man skulle gøre sig håb
om at ændre udviklingen. Man sagde samtidig, at målet ikke var »her og nu
at få indført generel borgerløn«, men at undersøge mulighederne for en
»gradvis indførelse af borgerlønnen« f.eks. ved at fordele indkomstoverfør-
slerne på en anden måde. (Midteroprørets Informationscenter1983:5). Man
indkaldte en række eksperter og holdt nogle offentlige debatmøder i 4 byer
(Kolding, København, Silkeborg og Århus). I 1983 samlede man så denne
række af indlæg om borgerløn i en bog: »Borgerlønsgruppen: Tema: Bor-
gerløn og beskæftigelse. Udveje. En debatserie om Oprør fra Midten-visio-
ner.« (Ibid.)

Her kom man frem til, at man ikke kunne gennemføre borgerløn så længe
tusinder af mennesker var tvunget arbejdsløse. Niels I. Meyer understregede
kraftigt, at man ikke måtte blande borgerlønsbegrebet sammen med ar-
bejdsløshedsunderstøttelsen. Det ville nemlig være ødelæggende for hele
borgerlønsidéen, hvis den blev misbrugt til en nedsættelse af arbejdsløsheds-
understøttelsen. En generel borgerløn kunne først indføres, når solidaritets-
principperne fra det humane ligevægtssamfund for alvor var slået igennem.
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Ungdoms- og sabbatsborgerløn
Der blev derfor foreslået (af Jesper Jespersen, Klavs Krause og Niels I. Me-
yer) en gradvis indførelse af borgerløn, »hvor borgerlønnen i overgangspe-
rioden aftrappes med stigende ekstraindtægter og helt forsvinder ved et be-
løb svarende til den maksimale arbejdsløshedsunderstøttelse, et princip, der
svarer til den negative indkomstskat. Konkret præsenteres forslag og bereg-
ninger for indførelse af borgerløn for nogle udvalgte grupper: 1. En ung-
domsborgerløn. Alle unge mellem 18 og 23 år fik en borgerløn på 30.000 kr.
og fik samtidig med en ungdomsgaranti, hvor man var sikret ret til uddan-
nelse eller job. Den forsvandt med en samlet indtægt på 60.000 kr. 2. En
sabbatsborgerløn til alle over 23 år, som frivilligt forlod arbejdsmarkedet for
en kortere eller længere periode. Den skulle være på 50.000 kr. med bortfald
ved en nettoindtægt på 70.000 kr. 3. En generel borgerløn svarende til det
skattemæssige personfradrag.

Jesper Jespersen præsenterede i 1984 (Jespersen 1984) disse tanker i en
artikel for Venstresocialisternes medlemmer i deres medlemsblad (VS Bulle-
tin) og bruger i den forbindelse begrebet »samfundsløn« i stedet for »bor-
gerløn«. Han har uden tvivl brugt begrebet »samfundsløn« for bedre at
komme igennem med sit budskab, fordi nogle i denne gruppe ville reagere
negativt på begrebet »borgerløn«. Han kalder det en »semantisk tilfældig-
hed« (ibid:15) om man kalder det det ene eller andet. Så vidt jeg kan se bru-
ger Jesper Jespersen ikke selv senere begrebet »samfundsløn«.

Niels I. Meyer (1986) (På vej, nr.7 1986) deltog senere i stiftelsen af BIEN
(Basic Income European Network) og i afholdelsen af den første internatio-
nale konference om basic income i Louvain-la-Neuve i Belgien i 1986, hvor
han præsenterede tankerne om en gradvis indførelse af borgerløn i Danmark
igennem en ungdomsborgerløn og en sabbatborgerløn.

2. Borgerløn som idé i en utopisk samfundsfilosofisk 
fortælling

En af de personer, der ud over de tre midteroprørsforfattere fik størst betyd-
ning for borgerlønsidéens udbredelse i 1980’erne på den idépolitiske scene,
var filosoffen Ole Thyssen (f.1944).

Sammen med forfatteren Jørgen Knudsen skrev han allerede i sommeren
1978 en studiehåndbog til »Oprør fra midten« (»Oprør på vej ?« 1978). Det
var en slags studievejledning og uddybning af bogens synspunkter. Bogens
synspunkt var, at utopier var gode og velegnede til at sætte gang i sociale
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eksperimenter, hvis de havde et solidt fodfæste i virkeligheden, og det mente
de, at »Oprør fra midten« havde. 

Når Ole Thyssen specielt var interesseret i forholdet mellem utopi og po-
litik, hang det sammen med, at han i 1976 havde skrevet en disputats »Uto-
pisk dialektik«, hvor han filosofisk havde forsøgt at indkredse utopibegre-
bets betydning. Her havde han blandt andet anklaget den politiske venstre-
fløj for at have opgivet at arbejde utopisk.

Siden blev Ole Thyssen, som allerede nævnt, medredaktør af Gyldendals
skriftserie om »Krise og utopi« sammen med Niels I. Meyer, hvor han var
med til at stimulere kulturdebatten om en række af de centrale temaer, der
var taget op i »Oprør fra midten«.

I løbet af 1980’erne skrev han en række filosofiske afhandlinger. Han
skrev om naturbegrebet, »Den anden natur« (1982), menneskeret, »Menne-
skeret« (1983), arbejdsbegrebet, »Arbejdsfri-Arbejdsløs« (1984), teknolo-
gispørgsmålet, »Teknokosmos« (1985), og om velfærdssamfundets fremtid,
»Hvad kommer efter velfærdssamfundet?« (1991), hvor han satte borger-
lønsidéen ind i en bredere samfundsmæssig filosofisk ramme. Thyssen kob-
lede økologi-, demokrati- og arbejdsdiskurserne sammen i borgerlønsidéen,
hvilket gav den en central strategisk symbolsk betydning i spørgsmålet om
valget af fremtid.

Frihed eller forbandelse
Thyssens udgangspunkt var en forestilling om et »radikalt demokrati« byg-
gende på menneskerettighederne. Men for at realisere dette demokrati
måtte vores forestillinger om demokrati og rigdom revideres radikalt. Der
måtte udvikles økonomiske rettigheder for at underbygge de politiske ret-
tigheder. Og i sin forståelse af opgøret med rigdomsopfattelsen henviste han
til de steder hos Marx, hvor denne havde opgivet at lade menneskene ud-
vikle sig i lønarbejdet og i stedet mente, at de måtte frigøres fra arbejdet
(Thyssen 1979:20). »Besparelse i arbejdstid er lig med forøgelse af den ar-
bejdsfri tid, dvs. tid til individets fulde udvikling.« (Marx: Grundrids 3:757). 

I de rige lande har vi løst produktionens problem, dvs. at skabe tilstrække-
lig materiel rigdom for alle. Men vi har ikke løst fordelingsproblemet og an-
erkendelses-problemet. Et af de helt store grundlæggende paradokser er den
samfundsmæssige forståelse og behandling af arbejdsløshedsproblemet.
Samfundsmæssigt kan arbejdsløsheden forstås som udtryk for skabelsen af
øget fri tid, som kunne fordeles til alle. Det kunne gøres til en befrielse, men
det bliver gjort til en forbandelse.

Når arbejdsløshed bliver opfattet og gjort til et stort individuelt problem
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hænger det sammen med: 1. at man går ned i forbrug. 2. mister status. 3. let
mister kontakt med fællesskaber. 4. bliver udsat for mistænkeliggørelse. Når
samfundets værdier er knyttet til lønarbejdet, er det svært at forvandle ar-
bejdsløshed til arbejdsfrihed. Lønarbejdet bliver det væsentligste element i
den samfundsmæssige normalitet.

Lønarbejdets politisk-kulturelle kontrolfunktion
Det grundlæggende problem i det kapitalistiske industrisamfund er, at løn-
arbejdet har fået den meget dominerende funktion i hele samfundet. Thyssen
ser, at lønarbejdet ikke alene har en økonomisk, men også en central social, po-
litisk og kulturel funktion. Det bliver brugt som bevidst/ubevidst fordelings-
redskab i mange sfærer. Men det er ikke alene et økonomisk fordelingsredskab,
det er også en social livsform, en politisk kontrolform og en kulturform. 

Med den stigende teknologiske arbejdsløshed, hvor der opstår et stigende
misforhold mellem mængden af produkter og mængden af arbejdskraft, bli-
ver sammenhængen mellem arbejde og forbrug og arbejde og penge skåret
over. Hvordan afsætte den stigende produktion, der kan produceres med
stadig mindre arbejde? Hvordan skal de ledige beskæftiges? Og hvordan skal
varerne afsættes? Normalt kan man kun forbruge, hvis man arbejder. Men
hvordan skabe øget forbrug, når der er behov for mindre arbejde. Forbru-
gerne må betales for at aftage produkterne. De arbejdsløse må betales for at
leve og forbruge. I kapitalismen ligger altså en indbygget tendens til at over-
skære den gamle navlestreng mellem arbejde og forbrug.

Thyssen skitserer i lighed med den franske samfundsteoretiker André
Gorz to fremtidsmuligheder (fortællinger): 1. Enten forsøger man fortsat at
bevare lønarbejdets centrale samfundsmæssige rolle ved at skabe stadig mere
»kunstigt« lønarbejde. 2. Eller også fordeler og begrænser man det nødven-
dige lønarbejde, således at man kan få forøget den fri tid for det størst mu-
lige antal mennesker bedst muligt.

Fortællingen om et kontrolsamfund med en kunstig kapitalisme
Thyssen ser mange tegn på, at det første af de to samfund allerede er på vej:
en kunstig kapitalisme med stadig mere kunstigt lønarbejde og kunstige nye
arbejdsmarkeder. Kapitalismen bliver krampagtigt opretholdt under stadigt
nye politiske former som et politisk kontrolsystem. Politisk er man angst for,
hvad der kan ske, hvis samfundet ikke bliver holdt sammen af en stadig vækst
i lønarbejde og forbrug. »Hvis ikke vi arbejder og forbruger, er vi uden for
kontrol«. Man forsøger på stadig nye måder at tvinge mennesker til »at ud-
danne de arbejdsløse til arbejde, der ikke findes, at tvinge virksomheder til at
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ansætte folk, de ikke har brug for, eller at motivere mennesker, som ikke er
motiveret.« (Thyssen 1995:89).

Fortællingen om det frie borgerlønssamfund
Det andet samfund bygger på et opgør med lønarbejdet som samfundets
centrale omdrejningspunkt og en genoplivning af idéen om det civile sam-
fund, hvor det er muligt at opretholde en rimelig levestandard med nogle få
timers lønnet arbejde. Det kræver et opgør med en række dogmer: »Dog-
met om, at det er muligt og ønskeligt at skabe fuldtidsbeskæftigelse. 2. Dog-
met om at rigdom består i forbrug. 3. Og endelig det bærende dogme: at
økonomisk vækst er nødvendig, ønskelig og uomgængelig« (Thyssen
1991:73). Thyssen forestiller sig, at samfundet sikrer, at lønarbejdstiden
skæres drastisk ned, og arbejdet fordeles. Man kunne nøjes med »10 ar-
bejdsår på fuld tid«. I den lønarbejdsfordelingsmodel er borgerløn central. I
stedet for at tale om understøttelse som kompensation for tabt arbejde,
skulle man indføre en ret til en garanteret levestandard. 

Thyssen lægger sig ikke fast på en bestemt model for borgerløn. Man
kunne tænke sig, at man definerede et arbejdsliv som et vist antal arbejdsti-
mer og så pålagde alle at udføre disse timer og derudover altid sikrede en ga-
ranteret levestandard. Den kunne også have form af »en borgerløn som en
lige ret til at leve for og samtidig mulighed for at supplere borgerlønnen
med lønarbejde« (Thyssen 1984:41). Thyssen mener dog, at man i forbin-
delse med en borgerløn bør pålægges en »vis pligt til modydelse i form af ar-
bejde eller uddannelse i et vist tidsrum«. (Thyssen 1991:66)

Thyssen forestiller sig, at hvis lønarbejdet mistede sin centrale samfunds-
mæssige funktion »vil dogmer falde som dominobrikker: at kun den som
yder har ret til at nyde, at arbejde kun er det som foregår på en arbejdsplads,
at identitet og lønarbejde hænger sammen. Den religiøse kult omkring ar-
bejdet, som fagbevægelsen engang var et oprør mod og som den siden over-
tog, begynder at blive forvandlet til hul overtro.« (Thyssen 1995:90).

3. Ambivalente reaktioner i offentligheden

Forfattere: For borgerløn – men ikke øverst på deres prioriteringsliste
Midteroprøret inviterede en række forfattere (Jørgen Knudsen, Per
Højholt, Vagn Steen og Poul Bjerre) til at forholde sig til borgerlønsidéen.
De støttede den alle. Men det var bemærkelsesværdigt, at nogle af dem sam-
tidig gav udtryk for, at borgerlønnen ikke kunne sættes øverst på den politi-
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ske prioriteringsliste. 
Forfatteren Jørgen Knudsen mente således, at man først måtte have en ar-

bejdstidsnedsættelse og en skatteomlægning (ibid:28). Først derefter kunne
man tage et tredie skridt (borgerlønnen) »som vil styrke og befæste virknin-
gen af de to foregående«. Økonomen Jesper Jespersen talte også for, at man
prioriterede en »generel arbejdstidsnedsættelse«, »hvorefter borgerlønnen
kunne være næste trin i en reformkæde« (ibid:41). 

Filosoffen Poul Bjerre mente, at der var to forudsætninger som skulle
være opfyldt, før man kunne få en borgerløn: 1. Man måtte have en hold-
ningsændring, hvor man har opgivet troen på den økonomiske vækst og kla-
tresystemets velsignelser. 2. Desuden måtte der være »velfungerende lo-
kalsamfund, som både fattige og rige kan aflevere sig selv til. Det er den vig-
tigste forudsætning. Og sådanne lokalsamfund har vi endnu ikke udviklet.
Jeg kan ikke se anden mulighed end at sende små samfundseksperimenter i
forvejen til at udvikle dem.« (Ibid:60). Derfor mente Bjerre, det var udeluk-
ket at indføre borgerlønnen uden en forudgående ændring af befolkningens
holdninger og en tilsvarende ændring af organisationsformerne. »Borger-
lønnen fremtræder så bare som en selvfølgelig detalje«.

Med sit værditeoretiske udgangspunkt var Bjerre som nævnt også kritisk
over for den organisationsmodel, som »Oprør fra midten« havde opstillet
(Bjerre 1994:57-61). Han kaldte det også en »overgangsmodel«. Fejlen var
ikke, at de havde opstillet en sådan. Det var nødvendigt i en utopisk be-
stræbelse. Men OFM’s fejl var at give udtryk for, at den repræsenterede uto-
pien, at der ikke fandtes andre modeller, samt ikke tilstrækkeligt tydeligt at
præcisere at alle overgangsmodeller måtte være behæftet med indre modsi-
gelser og modsætninger i forhold til den langsigtede utopi.

Bjerre brød sig ud fra sin værdianalyse ikke om den specielle udformning
af dele af »Oprør fra midten«s overgangsmodel. Den byggede efter hans op-
fattelse på et falsk lighedsideal, der gav sig udtryk i en forestilling om ligeløn
og en statslig borgerløn. Heroverfor fremholdt Bjerre, at ændringerne måtte
ske som holdningsændringer igennem lokalsamfundseksperimenter. Men
nogen egentlig alternativ overgangsmodel for udviklingen på et landspoli-
tisk plan opstillede han ikke. Bjerre havde kun øje for de meget store værdi-
teoretiske linier og så ikke en aktuel mulighed for et politisk gennembrud
omkring borgerlønsidéen.

Fagbevægelsen: Imod borgerløn – angst for ændring af A-kasserne
Midteroprørerne havde til debatmøderne også inviteret en række politikere
og repræsentanter fra fagbevægelsen for at høre deres holdning til borger-
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lønsspørgsmålet. Forbundsformand Hardy Hansen fra SID deltog i en af
debatweekenderne og udtrykte også en skepsis over for borgerlønsidéen.
Han var specielt betænkelig ved, at »A-kasserne kunne overgå til det offent-
lige«, hvilket fagbevægelsen var imod, fordi fagbevægelsen derved ville mi-
ste et rekrutteringsgrundlag. Endvidere stillede han sig skeptisk over for
tanken om, at borgerløn skulle muliggøre »at folk kunne »stå af ræset« og
være med til at standse den teknologiske udvikling.« Konsulent Magnus
Demsitz fra SID forudså en »meget kraftig teknologisk udvikling med stor
reduktion i den traditionelle industriarbejdsstyrke med mange ubemandede
og delvist bemandede fabrikker«, hvor det var »naivt at tro, at man via en
borgerløn kan løse de væsentligste økonomiske, beskæftigelsesmæssige og
strukturelle problemer« (ibid:93).

SIDs utraditionelle åbenhed
På trods af SID’s skepsis lykkedes det Niels I. Meyer at få borgerlønsidéen
indføjet i en debatbog, som SID udgav i 1983 »Ud af krisen – fordeling af
arbejdet«, som Meyer var medredaktør af. Her tilsluttede man sig mulighe-
den for, at samfundet i en periode med stor arbejdsløshed kunne »tilbyde
enhver som for en kortere eller længere periode gav plads for en arbejdsløs
at få en borgerløn, som var lavere end arbejdsløshedsunderstøttelsen.« Man
påpegede i forlængelse af midteroprørernes skrifter »det vanskelige i at ind-
føre en generel borgerløn, så længe samfundet har stor arbejdsløshed.«
(Ibid:19-20).

De politiske partiers første reaktioner: Overvejende skepsis og modstand
Jes Lunde fra SF var en af de politikere, der deltog i midteroprørernes bor-
gerlønsarrangementer. Han gav på en gang udtryk for en velvillig indstilling
og en skepsis. Han mente, at det formentlig godt kunne lade sig gøre øko-
nomisk, men at det mere var et spørgsmål, om det kunne lade sig gøre poli-
tisk. Konkret mente han, at »det ikke bliver let at gennemføre borgerløns-
princippet«, fordi det krævede en »mentalitetsændring«. Derfor talte han
mere for rotationsordninger og sabbatmuligheder. I den velvillige afvisning
lå også en henvisning til, at det ikke var det højst prioriterede emne for en
socialist. Man måtte også ændre produktionen.

Afvisningen fra den socialdemokratiske arbejderbevægelses repræsentan-
ter var mere direkte. Ole Stavad satte direkte spørgsmål ved, om en borger-
løn var til gavn for de svagest stillede. Man ville skabe frihed til personlig
udfoldelse, men han mente, at det ville indebære det stik modsatte for de
svageste grupper: 1. Ydelsen ville være beskeden og ligge under det nu-
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værende folkepensionsniveau og for mange uden mulighed for supplerende
ydelser. 2. Store grupper ville ikke have mulighed for at supplere deres ind-
tægt med lønarbejde. 3. De svageste blandt de arbejdsløse ville ikke kunne
skaffe sig lønarbejde. 4. I mange familier ville man vælge at lade kvinden gå
hjemme, hvilket ville skade ligestillingen.

Generelt troede Stavad ikke på mulighederne for at realisere den gene-
relle betingelsesløse borgerløn for alle, dels af økonomiske grunde, dels
fordi den ville skabe større ulighed. Derimod forholdt han sig positivt til at
videreudbygge de mange forskellige »borgerlønslignende ordninger«. Det
gjaldt nedsættelse af arbejdstiden, frihed til uddannelse, uddannelsesløn
samt forskellige frivillige sabbatordninger. Han understregede meget kraf-
tigt, at det var vigtigt at lave reformer på »et realistisk grundlag«. Man
måtte tage sit udgangspunkt i »det bestående samfund«, og han mente ikke,
vi stod for at »starte et nyt samfund uden gamle bindinger, indgroede nor-
mer og skrevne og uskrevne regler«. Han anså derfor ikke borgerløn for re-
alistisk og aktuel politik.

Den politiker, der umiddelbart var mest positiv over for borgerlønsidéen
var den radikale Tage Dræbye, der mente, at borgerlønsbegrebet ikke alene
hørte til i en uforpligtende fremtid, men også var »en konkret inspiration i
den politiske dagligdag«. Han så især det positive i, at man kunne reducere
en række »forbud, tvang, formynderi og bureaukrati.« Han mente, at det af-
gørende problem i den skitse, som midteroprøret havde lavet, var »margi-
nalskatteproblemet«, hvor man kunne komme op på marginalskatter på
75%. Spørgsmålet var, om det ville blive accepteret politisk. Men han fore-
slog, at man arbejdede videre med udformning af konkrete forslag.

4. Senere partipolitiske reaktioner

Efter at midteroprøret havde valgt specielt at arbejde med borgerlønsidéen i
1982/83, valgte man de følgende år at arbejde med andre temaideer. Men
borgerlønsspørgsmålet blev ikke glemt. I de følgende år blev debatten
blandt andet holdt i gang af en række dybtgående interviews i »På Vej« (la-
vet af Nis Bech, Grete Rützou og Jesper Morville), hvor man blandt andet
spurgte en række toppolitikere fra de forskellige partier om deres holdning
til borgerløns-tanken, og i 1987 bad man udvalgte politikere i de politiske
partier om en kort redegørelse for deres holdning til spørgsmålet.
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Socialdemokratisk modstand
De socialdemokrater, der blev interviewet, var gennemgående modstandere.
Anker Jørgensen gav i 1987  udtryk for, at tanken jo lød meget godt, men
han troede idéen ville have »præcis de samme svagheder som det nuværende
system«. (»Harmonisering: Løfte dem op der ligger lavt, men ikke trykke
dem der ligger højt.« På Vej, nr. 6. 1987). »I realiteten har vi jo en borgerløn
i Danmark«. Nogen tro på og begejstring for idéen udtrykte han ikke. Selv
en sabbatborgerløn blev betegnet således: »Det er jo bare en udvidet ferie«.

Svend Auken hørte også til modstanderne. (På Vej, nr. 8 1983). Han
sagde, at »vi endnu ikke er modtagelige over for denne idé«, og at han ikke
følte sig overbevist om, at det i det hele taget var en god idé. På samme linie
var Ivar Nørgaard ( »Borgerløn«. På Vej, nr. 6. 1987), der mente, at borger-
lønsidéen var »urealistisk i vor tid«, fordi der hos socialister var en »psykisk
modstand« mod at acceptere princippet om løn uden modydelse«. Desuden
havde borgerlønnen den ulempe, at den »ikke gav modtageren en identitet
som et arbejde giver«. Derfor så han den socialdemokratiske aktive arbejds-
markedspolitik som et bedre alternativ.

Den socialdemokrat, som var mest positiv, var Mogens Lykketoft. (På Vej,
nr. 1 1983). Han ville ikke afvise sabbatborgerlønnen. Fordi »der er meget i
det, der tiltaler mig, og vi arbejder os jo i virkeligheden i den retning«. Han
kunne se nogle fremtidige rationaliseringer. Han forestillede sig, at man
kunne slå førtidspension og efterløn sammen, »at man fjerner de mærkelige
båseopdelinger, og indfører et socialt kriterium – så har vi ikke indført bor-
gerløn, men vi har i hvert fald malet nogle grupper op, som notorisk ikke
kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.«

Folkesocialistisk skepsis
Blandt SF’ere kunne både spores ambivalens og modstand. Ingelise Kofoed
var en af dem, som var mest positiv. (På Vej, nr. 2. 1983) Hun fremhævede
dog, at borgerlønnen skulle være frivillig, og at der måske samtidig skulle
være en pligt til bestride det ubehagelige arbejde. Holger K. Nielsen (På
Vej, nr. 6. 1986) troede ikke på »den totale borgerlønsmodel«, men var po-
sitiv over for overgangsordninger, der skabte øget fleksibilitet. 

Ebba Strange var den, som udtrykte størst modstand og betænkelighed
(På Vej, nr. 3. 1983 og »Borgerløn« nr. 6. 1987). Hun mente, at sådanne tan-
ker måtte vente til samfundet så helt anderledes ud. Hun var bange for, at sy-
stemet ville skabe et proletariat specielt af unge. Rent sprogligt var hun også
betænkelig ved at nedbryde alle båsene for de forskellige ydelser, »så ville vi
samtidig have lagt et slør over de samfundsmæssige problemer, der ligger
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som baggrund for den situation, de er i. I stedet for en sådan tilsløring, fo-
retrækker jeg, at problemerne synliggøres, og at der sættes kræfter ind på at
løse dem«. 

Radikal begejstring
Der, hvor borgerlønsidéen ubetinget vandt størst tilslutning blandt de etab-
lerede partier, var hos Det Radikale Venstre. Niels Helveg Petersen holdt
sig ikke tilbage for at sige, at borgerlønsidéen, »spiller som idé en meget stor
rolle for, hvorledes vi skal indrette samfundet«. (»Visioner er vigtige, men
ord er taknemmelige.« På Vej, nr. 6 1987). Han indrømmede, at der ikke var
»økonomi til at gennemføre det i færdig form«, men mente, at: »som sigte-
linie synes jeg det er vigtigt at have med«. 

Niels Helveg Petersens begejstring for faderens idépolitiske tanker fandt
også udtryk i en af Det Radikale Venstres politiske pjecer: Niels Helveg Pe-
tersen: »Holdninger på tværs« (1. udg. 1987. 2. udg. 1995), hvor han skrev:
»Borgerløn i den rene udgave, dvs. som ensartet ydelse til alle til erstatning
for andre offentlige ydelser er en stor og rigtig idé. Den lader sig i sin rene
form ikke realisere inden for de næste årtier. Det forudsætter en voldsom
forøgelse af de samlede overførselsindkomster – og det er der ikke økono-
misk grundlag for. Men det rigtige sigte i idéen skal bruges som styringsred-
skab i de kommende år, for at man kan komme målet nærmere, og målet er
at indrette samfundet, så offentlige ydelser til dem, der har behov, mister al-
missekarakter, bliver rettigheder, som man modtager med sin menneskelige
værdighed og integritet i behold. Ganske som det allerede nu – heldigvis –
er tilfældet med folkepensionen til alle.«

Aase Olesen var også meget positiv i slutningen af 1980’erne. Hun så en
»selektiv borgerløn« som et skridt på vejen og påpegede specielt behovet for
at »gøre det acceptabelt ikke at have lønarbejde« (»Selektiv borgerløn – et
skridt på vejen«. På Vej, nr. 6. 1987).

Kristelig velvilje
Endelig udtrykte Flemming Kofod-Svendsen fra Kristeligt Folkeparti også
sympati for borgerlønsidéen, for den var en »oplagt idé med udsigt til fri-
tidssamfundet«. (»Borgerløn – en spændende idé«. På Vej, nr. 1. 1988). Der
var en række problemer i gennemførelsen af idéen, men han så børnefamili-
eydelsen som et første skridt i den retning.
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5. Vanskeligheder fra idé til politisk diskurs

Mange nye idéer glemmes hurtigt, hvis de ikke passer med de dominerende
forståelsesrammer, og fordi de ikke bliver knyttet til sociale bevægelser, net-
værk eller bestemte institutioner. Borgerlønsideen overlevede, fordi den fik
en første materiel forankring i et nyt socialt netværks forståelsesverden. Den
blev en del af en ny social bevægelses forståelsesform. 

Det var rigtigt set af midteroprørerne, at hvis man skulle gennemføre no-
get af den utopi, som var opstillet, måtte man videreudvikle nogle af de
idéer, som var centrale i utopien. De måtte gøres til et »politisk issue« og
indgå i den almindelige politiske dagsorden blandt de politiske partier.

For at en idé kan få effekt politisk, skal der dels være nogle aktører i den
politiske proces, som så at sige adopterer idéen, udmønter den og fremfører
den – dvs. laver en policy. John Kingdon (1984) kalder dem politiske entre-
prenører, dvs. grupper af mennesker, der omsætter og forsøger at sælge po-
litiske idéer.

Set i forhold til, hvad der skete først i 1980’erne med dannelsen af mid-
teroprørsbevægelsen, kan man sige, at der her blev skabt et »policy commu-
nity«, en ny gruppe politiske entreprenører, der udformede en ny policy,
som blev forsøgt »solgt til« de politiske partier og fagbevægelsen. 

I policy litteraturen taler man om skabelsen af koalitioner, som fremmer
et specielt spørgsmål (»advocacy coalition framework«). Man forsøgte at
danne alliancer og få aktører til at fremme tanker for at ændre regeringsor-
ganernes politik. »Coalitions seek to alter the behaviour of governmental
institutions in order to achieve policy objectives in their respective policy
cores« (Parsons 1995:198). 

Men der ligger mange problemer i »oversættelsen« eller »implemente-
ringen« af en politisk idé til den praktiske politik. Det er et spørgsmål om at
bevæge sig fra et idéplan med en bestemt logik til et politisk procesplan med
en anden logik. Denne proces indeholder en række indbyggede problemer
og paradokser.

For det første ligger der mange problemer i, hvorledes man skal oversætte
eller udmønte en politisk idé til det politiske procesplan, hvor man løser
konkrete politiske problemer. Større idéer spiller kun i begrænset omfang en
rolle i den politiske proces. Hvis idéer skal slå igennem i den politiske pro-
ces, skal de knyttes til løsningen af en række politiske problemer som ople-
ves som relevante at løse. Og problemet bliver specielt stort for en ny idé
som borgerløn, der står i modsætning til de dominerende idéer om lønar-
bejde, og som først rigtig får mening i forhold til andre idéer. 
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Skal en sådan ny idé præsenteres som et principspørgsmål (»issue of prin-
ciple«) eller skal man i stedet forsøge at præsentere det som et almindeligt
fordelingsspørgsmål (»distributive or redistributive issue«), som et hovedsa-
gelig politisk spørgsmål (»political issue«) eller især et teknisk-videnskabe-
ligt spørgsmål (»technical/scientific issue«) (Parsons 1995:132-34).

Sammenfattende kan man sige, at betingelserne for at skabe en ny succes-
fuld politisk diskurs er, at man dels får succes i policy-processen ved at argu-
mentere for en policy, der overbevisende kobler en ny løsning til en række re-
levante problemer, dels ved at være med til at skabe og være del i en koalition,
der på det rette tidspunkt kan være med til at sætte den politiske dagsorden. 

Den hegemoniske diskurs’ in- og ekskluderingsforsøg 
i forhold til borgerlønsdiskursen
En politisk diskurs’ funktion er, som jeg tidligere har berørt, at skabe identi-
tet og tilslutning til politiske idéer. For at slå igennem i forhold til den her-
skende diskurs, må en ny diskurs modstå den udgrænsning igennem inklu-
dering og ekskludering, som altid sker fra den hegemoniske diskurs. En ny
diskurs må altså konkurrere med andre diskurser og bryde igennem den her-
skende diskurs’ inkluderings- og ekskluderingsforsøg.

»Oprør fra midten« blev i starten (på overfladen) mødt af velvilje fra flere
politikere. Statsminister Anker Jørgensen holdt et møde med forfatterne og
kaldte mange af idéerne for socialdemokratiske. Partiformand Gert Peter-
sen, SF, roste også bogen, og flere radikale toppolitikere var begejstrede for
flere af idéerne. 

Reaktionerne hang uden tvivl sammen med politikernes overraskelse over
den store interesse for bogen, og at det kunne lykkes at skabe en ny be-
vægelse. Det skabte respekt, og måske samtidig en vis bekymring for, at de
ville danne et nyt parti og blive konkurrenter. Derfor var det en måde at tage
»vinden ud af deres sejl« at signalere, at politikerne i virkeligheden også gik
ind for en række af de synspunkter, som »Oprør fra midten« havde fremført.

En måde at svække en ny politisk diskurs på er at forsøge forskellige reto-
riske in- og ekskluderingsforsøg, at få det til at se ud som om, den ikke er
noget særligt, men blot afspejler de synspunkter man selv går ind for, eller at
forsøge at støde den nye diskurs ud af det gode, seriøse politiske selskab ved
at få den til at se ud som værende utopisk, urealistisk eller useriøs. Som man
kan se af de forskellige politiske partiers reaktioner, kunne man finde former
for begge reaktionsmønstre.

Socialdemokraten Ole Stavads understregning af, hvor vigtigt det er at
tage udgangspunkt i det bestående samfund og bevæge sig på et realistisk
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grundlag, er et typisk inkluderingsforsøg. Hans samtidige påpegning af at
borgerløn er uansvarlig, fordi det vil ramme de svage og svække ligestillin-
gen, er et eksempel på ekskluderingsforsøg. Samtidig erklærer han sig som
tilhænger af at videreudbygge de mange forskellige borgerlønslignende ord-
ninger. Stavad synes at have begået det almindelige professionelle kunst-
stykke både at have signaleret, at han egentlig er modstander af borgerløn
og samtidig antyde, at han selv arbejder i den retning.

Det er også et gennemgående træk, at flere politikere kraftigt understre-
ger, at realismen hænger sammen med en kortsigtet tidshorisont. Man siger,
at man principielt kan have sympati for idéen, men at man må arbejde for de
kortsigtede reformer ( Flemming Kofoed-Svendsen – børnefamlieydelsen)
(Holger K. Nielsen – mere fleksibilitet) og ( Mogens Lykketoft – rationali-
seringer af førtidspension og efterløn). 

På den ene side er det interessant at notere, at borgerløn forsøges eksklu-
deret ved at blive skubbet ud af politikernes ansvarlige tidshorisont og gjort
til noget langsigtet, utopisk og uforpligtende. Man undgår seriøs stillingta-
gen ved at opretholde et dualistisk billede af kort og lang sigt, politik og
utopi. Det ses tydeligt hos socialdemokraterne Ivar Nørgaard, der kalder
idéen urealistisk, og Magnus Demsitz, der bruger ordet »naiv«.

På den anden side forsøger man også at feje borgerløn af det politiske bord
ved inkludering, ved at bagatellisere det. Således forsøger Anker Jørgensen at
gøre borgerlønstanken uinteressant og inkludere den ved at spørge om »vi
egentlig ikke allerede har borgerløn?« Hvorfor indføre noget vi har? Eller
han taler om at »sabbat-borgerløn« jo bare er »en udvidet ferie«.

Flere af de partipolitiske reaktionsmønstre har også karakter af »reaktio-
nære« retoriske forsøg på udgrænsning af den nye borgerlønsdiskurs. Ole
Stavad bruger således påstanden om, at en borgerlønsreform vil få de mod-
satte effekter for de svage grupper, end hvad borgerlønstilhængerne tror.
Det vil ikke føre til frihed og personlig udfoldelse, men til svækkelse af mu-
lighederne for udfoldelse, bl.a. fordi de ikke vil have mulighed for at sup-
plere deres indtægt med lønarbejde. Argumentationen viser samtidig, at han
ikke regner med, at en borgerlønsordning er universel og bygger på frihe-
den til at have lønarbejde oven i borgerlønnen.

Et andet »reaktionært« udgrænsningforsøg er at advare imod en borger-
lønsreform ved at pege på dens fare for nogle vigtige værdier i det bestående
system. Det benytter Hardy Hansen sig af ved at udtale, at borgerløn vil
ændre A-kasse-systemet, Magnus Demsitz mener, at borgerløn vil standse
den teknologiske udvikling, og Ebba Strange mener, at borgerlønnen vil
skabe et proletariat af unge.
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Borgerløndiskursen som udtryk for »det ufærdige«
Til en vis grad lykkedes det midteroprørsbevægelsen at bryde igennem den
hegemoniske diskurs og undgå både ind- og uddefineringens fare. Det blev
vist i praksis, at borgerlønsdiskursen med Thomas Mathiesens udtryk kunne
ses som udtryk for »det ufærdige«. 

Ved at starte en social bevægelse, der skabte en ny alternativ offentlighed
med blad og afholdelse af konferencer, demonstrerede man en politisk
styrke, som de etablerede politiske partier og dele af fagbevægelsen fandt det
nødvendigt at forholde sig til.

For at en diskurs kan vinde tilslutning må den konkurrere med de andre
diskurser om »at være realistisk« og »ansvarlig«, hvilket kan ske ved at pro-
blematisere de andre diskursers opfattelse af realisme og ansvarlighed og
finde tilslutning til en ny opfattelse eller vise, at man i højere grad lever op
til disse forestillinger inden for en fælles uproblematiseret opfattelse.

Ved at opstille egne regnestykker over samfundsøkonomien og få aner-
kendte økonomiske eksperter til at stå inde for disse regnestykker lykkedes
det igennem egen »præmislevering«, som Mathiesen udtrykker det, at bryde
igennem med et nyt standpunkt, en ny diskurs. Man viste, at man på en gang
ikke var helt urealistiske, utopiske eller accepterede den traditionelle natio-
naløkonomiske realisme, men var i stand til at producere »et tredie stand-
punkt«, en ny form for realisme, som nedbrød den bestående dualisme.

Ligeledes lykkedes det med afholdelsen af borgerlønskonferencerne at
skabe nogle »arenaudbrud« og at vise, at borgerlønsidéen på en gang havde
sammenhæng med det nuværende system og ikke lod sig afvise som en helt
utopisk tanke. Man viste, at der ikke var nogen modsætning i at arbejde for
kortsigtede reformer (overgangs-borgerlønsordninger) og langsigtede per-
spektiver (et borgerlønssamfund). Man demonstrerede, at man kunne ar-
bejde praktisk og realistisk ved at opstille et nationalregnskab og ved at
komme med konkrete gennemregnede eksempler på forskellige overgangs-
modeller.

Bestræbelsen hos de ledende i midteroprørsbevægelsen gik tydeligvis i
retning af for alt i verden at undgå at blive uddefineret, at fremtræde så rea-
listisk som muligt for at komme i debat og dialog med de politiske partier og
fagbevægelsen. Spørgsmålet var, om man ikke derved næsten kom til at be-
væge sig for langt i retning af en »teknokratisering« af spørgsmålet, om man
ikke derved faktisk tilpassede sig de bestående forståelsesformer. Det gjaldt
f.eks. forholdet til arbejdsløshedsspørgsmålet, som fik en stigende opmærk-
somhed i 1980’erne og af mange blev betragtet som et af de væsentligste
problemer.
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6. Borgerlønsdiskursens svagheder

Svagheden ved den måde, som midteroprøret lavede sin borgerlønsstrategi
på midt i 1980’erne, var måske, at de ikke mere bevidst og klart fik knyttet
den nye løsning (borgerløn) sammen med flere konkrete samfundsproble-
mer. Hvis nye løsninger skal vinde tilslutning i den politiske proces, skal de
kobles tydeligt sammen med nogle væsentlige problemer. 

Man gjorde meget ud af ikke direkte at koble borgerlønsspørgsmålet sam-
men med arbejdsløshedsproblemet. Først når det var løst, kunne man frem-
føre borgerløn som løsning. Hovedsynspunktet, som blev kraftigt fremført
af Niels I. Meyer var, at man først skulle have afskaffet arbejdsløsheden, før
en generel borgerløn kunne indføres. Man var meget bange for, at borgerløn
blev opfattet som en simpel erstatning for arbejdsløshedsunderstøttelsen,
fordi den så måske kunne misbruges til at reducere denne understøttelse.

Derfor endte man med at udpege en række strukturelle, praktiske og
holdningsmæssige ændringer eller forudsætninger, som skulle være til stede,
før man kunne tænke sig en borgerløn indført: »Afskaffelse af den tvungne
arbejdsløshed, udstrakt økonomisk lighed og tolerance for menneskers for-
skellige indstilling til lønarbejde« (»Borgerløn i vor tid?«. På Vej, nr. 6.
1987). Før disse ting var til stede, var det »urealistisk at tale om indførelsen
af en generel borgerløn i vor tid.« Man måtte derfor »øve sig på forskellige
overgangsformer«.

Men hvad er årsag og virkning? Kan man ikke også se borgerløn som et
moment, der er med til at skabe disse forudsætninger? Og hvad mente man
med »vor tid«?

Når man indrømmede, at »borgerløn var urealistisk i vor tid«, blev man
fanget af den hegemoniske diskurs’ placering af borgerløn som noget meget
langsigtet. Man lod sig ekskludere. Et effektivt modtræk imod den dualisti-
ske opfattelse af kort/lang sigt ville være argumentationen for en tredie kate-
gori, det mellemlange sigt, der indeholdt både elementer af realisme og
utopi, hvor arbejdsløshedsproblemet blev koblet sammen med en borger-
lønsordning.

Formuleringen om, at borgerlønnen måtte vente til afskaffelsen af ar-
bejdsløsheden, var en meget uheldig formulering af problemerne. Hvordan
så afskaffe arbejdsløshedsproblemet? Er borgerløn netop ikke en del af en ny
løsning af arbejdsløshedsproblemet? En sådan klar tidsprioritering kunne
lægge op til en fortsat traditionel fuld beskæftigelsespolitik (vækstpolitik),
før man kunne tage fat på borgerlønsspørgsmålet. I forhold hertil var Gun-
nar Adler-Karlsson på sin vis meget mere provokatorisk og bevidstgørende
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med sit slogan om »Nej til fuld beskæftigelse«. Det ville på den anden side
sikkert skabe problemer i forhold til fagbevægelsen. Og den var »midterop-
rørsbevægelsen« interesseret i at samarbejde med.

Formodningen om, at arbejdsløshedsproblemet først skulle løses, viste sig
jo også forkert set i forhold til udviklingen først i 1990’erne. Borgerløns-
spørgsmålet blev af de fleste mennesker opfattet som mere aktuel, jo mere
arbejdsløshedsproblemet viste sig umulig at løse på den traditionelle måde. 

En anden svaghed ved »midteroprørets« borgerlønsdiskurs var, at man
ikke kom med konkrete forslag, der viste, hvorledes en borgerlønsordning
kunne tænkes i sammenhæng med en ændring af a-kasse-systemet, således at
man i fremtiden fik en grundydelse (borgerlønnen) og en tillægsydelse i
form af et A-kassesystem som en overbygning

Hvilke problemer blev borgerløn set som løsning på?
Hvilke konkrete problemer skulle borgerlønnen så løse? Man sagde blot, at
målet var »at give det enkelte menneske en frihed til at tilrettelægge sit eget
liv«. Men hvor var denne frihed generelt truet? Var det arbejdsløshedspro-
blemet? Var det de arbejdendes behov for orlov? Var det bistandsklienternes
klientgørelse? Var det førtidspensionisternes mangel på frihed? Var det de
studerendes frihed? 

Det blev ikke klargjort af borgerlønstilhængerne i 1980’erne, at borgerløn
var en mange-formålsstrategi og samtidig udsprang af et idésystem, der satte
spørgsmålstegn ved den dominerende vækstideologi.

Man fremsatte to konkrete forslag – et forslag til en ungdomsborgerløn
og et forslag til en sabbatborgerløn. Sabbatborgerlønnen var klart for lønar-
bejderen, der ikke havde frihed til at realisere andre interesser, men det var
mere uklart, hvor det frihedsskabende var i ungdomsborgerlønnen, ud over
at den blev kædet sammen med en ungdomsgaranti, hvor man var sikret ret
til uddannelse og job.

Med den valgte strategi problematiserede man ikke de arbejdsløses pro-
blemer eller bistandsklienternes frihedsproblemer eller efterløns- og før-
tidspensionisternes frihedsproblemer med hensyn til muligheder for at tage
lønarbejde og dermed ikke være bundet af snærende regler. 

Spaltning mellem idé og politisk diskurs: 
Manglen på en overordnet fortælling
Som påpeget kunne der ses en klar tendens til en udspaltning af borgerløns-
debatten i en abstrakt idépolitisk del og en mere praktisk konkret strategi-
del. Niels I. Meyer og Jesper Jespersen forsøgte at opstille realistiske regne-
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stykker, at omsætte borgerlønsidéen til en teknisk fortælling. Heroverfor
fortalte Ole Thyssen i forlængelse af André Gorz en stor fremtidsfortælling
om et borgerlønssamfund. Ole Thyssen og Poul Bjerre var på hver deres
måde med til at videreudvikle og fastholde »Oprør fra midtens« værdimæs-
sige og idépolitiske visioner. Men de befandt sig begge i udkanten af »mid-
teroprøret«, og der opstod ikke et bredere tværideologisk idémæssigt forum
for en borgerlønsdebat mellem socialdemokrater, liberale og marxister,
skønt 70’ernes opbrud netop lagde op til at opfatte spørgsmålet som mere
tvær-ideologisk. Det ville måske have videreført noget af den dynamik, som
bevægelsen opstod på.

Som tidligere påpeget styrker en fortælling sin fortællekraft og mening, jo
mere den bakkes op og ses i sammenhæng med en større rammefortælling.
Som Hajer (1995) har understreget, skal en teknisk politisk diskurs være
båret af en overordnet politisk fortælling for at kunne være med til at skabe
grundlaget for dannelsen af politiske koalitioner. 

Den mere snævre politiske borgerlønsdiskurs havde forudsætningerne for
at blive koblet sammen med en sådan større fortælling, idet tanken var født
som element i en ny stor fortælling om bæredygtig udvikling i forhold til en
gammel fortælling om fremskridt og økonomisk vækst. Koblingen mellem
den store og lille (tekniske) fortælling blev nedtonet, måske for at »sælge«
borgerlønsidéen til de etablerede politiske aktører. 

Det var endvidere karakteristisk, at borgerlønsspørgsmålet i begyndelsen
af 1980’erne ikke rigtig slog igennem i de samfundsvidenskabelige miljøer
på universiteterne og de højere læreanstalter. Borgerlønstanken slog kun i
begrænset omfang igennem som element i et samfundsvidenskabeligt para-
digme. Det kunne også have været med til at styrke idéen som politisk dis-
kurs og være med til at skabe sammenhæng mellem den lille og store fortæl-
ling.

To økonomer, Jesper Jespersen (»»Oprør fra Midten« og den økonomi-
ske debat.« På Vej, nr. 1. 1988) og Hans Aage (»Der skal flyttes piloterings-
pæle«. På Vej, nr. 8. 1983), forholdt sig positivt til idéen, men ikke ud fra en
særlig klar samfundsteoretisk og politisk synsvinkel. Hans Aage gjorde dog
opmærksom på, at den fremtrædende polske økonom Oscar Lange i 1938
havde lanceret en slags borgerlønsforslag.

Den nye svage politiske diskurs om borgerløn manglede altså i 1980’erne –
set i bagklogskabens lys – en mere idémæssig fortælling og rød tråd, en kob-
ling mellem idé og politisk teknik samt en samfundsteoretisk konkretisering. 

Det lykkedes ikke for midteroprørsbevægelsen at få nogle af de gamle po-
litiske partier til at tage borgerlønsspørgsmålet på deres politiske program
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endsige fremsætte konkret forslag herom. Men af »midteroprørsbevægel-
sen« udkrystalliserede der sig i 1983 et nyt politisk parti, De Grønne, der
straks satte det på sit program som et centralt punkt. Partiet opnåede i første
omgang et vist lokalpolitisk gennembrud ved amts- og kommunalvalget i
1985, men landspolitisk opnåede det ikke at komme over spærregrænsen.

Selvom det ikke direkte lykkedes at sætte borgerlønsspørgsmålet på den
politiske dagsorden i første omgang, er der ingen tvivl om, at midteroprørs-
bevægelsens tanker om en sabbatsborgerløn alligevel fik betydning for or-
lovsideens gennembrud sidst i 1980’erne og i begyndelsen af 1990’erne.

En bagvedliggende konjunkturmæssig forklaring af borgerlønsdiskursens
manglende gennemslag var det politiske og mentalitetsmæssige konjunktur-
skifte, der skete i 1980’erne i Danmark. I 1982 fik man en borgerlig rege-
ring, arbejdsløsheden steg, og der skete en opstramning i arbejdsmarkedspo-
litikken. 1970’ernes utopiske idépolitiske klima forandrede sig. Nyliberalis-
men trængte frem og socialdemokratiet og fagbevægelsen var optaget af at
finde fodfæste i forhold til den borgerlige regering. Interessen for samfunds-
kritik og en principiel borgerlønsdebat i bredere kredse fortonede sig.

Det mest overraskende i begyndelsen af 1990’erne var imidlertid, at idéen
på trods af disse svagheder viste sig at have meget større folkelig tilslutning
end ventet. Uden 1980’ernes græsrodsarbejde med at holde debatten i gang
både praktisk og idémæssigt, var denne tilslutning i begyndelsen af 90’erne
sikkert ikke fremkommet i det omfang, den gjorde.
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