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Dagpengene er beskåret til to år,
efterlønnen er forringet, og nu
modregnes hendes arbejdsmar-
kedspension tillige i efterlønnen.

»Årgang 1956 er ikke en god år-
gang, det er der, alle reformerne
for alvor rammer. Jeg kan have
svært ved at se, hvorfor jeg har
gjort mig fortjent til det,i betragt-
ning af at jeg har passet, hvad jeg
skulle, betalt min skat og opfostret
to succesfulde børn på egen hånd
(…) Min brøde består nok i, at jeg
ikke blev akademiker, men arbej-
der,« skriver AJ, der gerne vil være
anonym.

Det sidste har hun desværre ret i.
Reformerne rammer folk, der har
arbejdet i årtier, betalt deres skat
og støbt fundamentet for velfærds-
samfundet. 

Folk som AJ – eller Karin, der
kom i kontorlære som 17-årig og
har 45 år på arbejdsmarkedet, når
hun går på efterløn. Det er dem,
der finansierede politikernes lange
universitetsuddannelser. Det er
dem, der muliggjorde verdens bed-
ste uddannelsesstøtte til arbejds-
markedsøkonomerne. Nu kommer
takken – et los
bagi.

Den 1. januar skete det. Min hustru
Karin blev én af de mange arbejds-
løse. Fyringen kom ikke som noget
chok. Karin arbejdede på et ud-
dannelsesprojekt, der var finansie-
ret af Satspuljen. At sekretæren bli-
ver sagt op hen mod projektperio-
dens udløb, er ikke den store over-
raskelse.

Karin har kun haft én kort ledig-
hedsperiode i sit lange arbejdsliv,
men denne gang bliver det svære-
re. Trods mange ord fra statsmini-
stre og andet godtfolk står arbejds-
giverne ikke ligefrem i kø for at an-
sætte en 59-årig. Karin har i de se-
nere år søgt en del job, som hun
var superkvalificeret til, men er
stort set ikke kommet til samtale.
Vi hører arbejdsgiverne klynke –
også hér i avisen – men realiteten
er, at jobmarkedet er købers mar-
ked.

En undersøgelse fra HK viser, at
Karins manglende jobsamtale
langtfra er et enkeltstående tilfæl-
de. 

Svarene fra flere tusinde HK’ere
viser, at yngre og ældre søger job
med samme intensitet, men med
vidt forskelligt resultat. Blandt
dem under 50 er det kun hver
tredje, som ikke har været til job-
samtale i det seneste år. Blandt de
50-60-årige er det imidlertid halv-
delen og blandt dem over 60 næ-
sten to tredjedele.

»Desværre er det ikke nyt, at æl-
dre ledige har sværere ved at vinde
fodfæste på arbejdsmarkedet igen,
hvis de først mister jobbet,« siger
HK-næstformand Mette Kindberg.
Hun efterlyser særlige regler for
ældre ledige. »Det kan blive nød-
vendigt, medmindre vi som sam-

fund kan acceptere, at en voksen-
de gruppe over 50 år ender uden
forsørgelse og uden for arbejds-
markedet,« siger Mette Kindberg
til HK Privatbladet. Hun foreslår
lempeligere regler for genoptje-
ning af dagpengene eller en læn-

gere dagpengeperiode for folk over
50.

Det er forslag som disse, stats-
minister Helle Thorning-Schmidt
skal kigge på, hvis nytårstalens ord
om »de erfarne« på arbejdsmarke-
det skal omsættes til praktisk poli-
tik. Det sker bare ikke. De seneste
års ændringer af efterløn, pension
og dagpenge er med stor kraft gået
den modsatte vej. Reformerne
rammer særlig hårdt blandt senio-
rerne. 42 pct. af dem, der mister
dagpengene, er over 50 år. Situa-
tionen bliver endnu værre, når ef-
terlønsreformen fases ind fra i år.
De, der fylder 50 i år, kan først
komme på efterløn som 65-årige
og på folkepension som 68-årige.
Vi risikerer et seniorproletariat,
som hverken kan få job, dagpenge
eller efterløn.

For nylig fik jeg en mail fra AJ –
en ufaglært kvinde i 50’erne, som
glæder sig over mine indspark i de-
batten. Hun er fyret efter 23 år
som industriarbejder på Danfoss.
Hvorfor er jeg dén, der konstant
»sidder med sorteper«, spørger AJ.
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Ifølge de økonomiske vismænd er danskerne blevet så forsigtige, at det hæmmer det økonomiske opsving.

I visse politiske kredse har det skabt vrede, at Vejdirektoratet
i en analyse, der kom kort før årsskiftet, såre forstandigt kon-
kluderer, at en motorvej ned gennem det centrale Jylland ik-
ke kan løse trængselsproblemerne på motorvej E45.

Ingen, der regelmæssigt færdes ad E45 i korridoren fra
Randers i nord til Kolding i syd, kan være det mindste i tvivl
om, at der er tale om en hjælpeløst overbelastet hovedfærd-
selsåre, hvor trafiktallene ikke afspejler den fulde sandhed.

Trafiksammensætningen med et stort antal lastvogntog,
dels til og fra Danmarks største containerhavn i Aarhus, dels
transittrafik til og fra Norge og Sverige, gør det tvingende
nødvendigt at udbygge motorvej E45.

Når Vejdirektoratets konklusion skaber vrede, skyldes det, at
fortalerne for den såkaldte ”Hærvejsmotorvej” blander øn-
sket om egnsudvikling sammen med trængselsproblemerne i
Østjylland, hvad der kan få den alvorlige bivirkning at skabe
splid jyder imellem og dermed føre til, at hverken trængsels-
problemerne i Østjylland eller en erhvervsfremmende infra-
struktur i det centrale Jylland vil blive realiseret.

Vi afslører ingen hemmelighed ved at pege på, at regerin-
gen med transportminister Pia Olsen Dyhr som bannerfører
har investeret al sin trafikpolitiske prestige på at gennemføre
planerne om timedrift mellem de største byer på hovedjern-
banenettet finansieret af den såkaldte ”togfond”, der hviler
på et temmelig tvivlsomt indtægtsgrundlag.

Pia Olsen Dyhr har tidligere udtrykt betænkelighed ved en
udvidelse af motorvej E45, men konklusionen af Vejdirekto-
ratets analyse er af en beskaffenhed, som selv en indfødt kø-
benhavner og svoren fortaler for kollektiv trafik ikke kan sid-
de overhørig, og om end ambivalent i ordvalget erkender
ministeren, at behovet for udbygning af E45 er større, end
hun hidtil synes at have været orienteret om.

Tørre tal dokumenterer, at befolkningstilvæksten i Jylland
sker i Østjylland med Aarhus som tyngdepunktet, og det
samme er tilfældet med erhvervsudviklingen.

Der kan mobiliseres mange saglige argumenter for at styr-
ke den trafikale infrastruktur ned gennem det centrale Jyl-
land, men forudsætningen for etableringen af ”Hærvejs-
motorvejen” er, at det kan sandsynliggøres, at den vil kunne
være samfundsøkonomisk rentabel, da det – modsat motor-
vej E45 – ikke er nord-sydgående pendlertrafik, der ligefrem
plager det centrale Jylland.

Med et folketingsvalg på den ikke alt for fjerne horisont
kan det være forståeligt, at trafikpolitikere fra bl.a. Liberal
Alliance, Dansk Folkeparti og De Konservative gør sig til tals-
mænd for, at ”Hærvejsmotorvejen” vil være en universalløs-
ning på de jyske trafikproblemer, men indvendingerne er ik-
ke sagligt funderede. Det er agtværdigt at arbejde for er-
hvervsudviklingen i den del af landet, der så nedsættende
betegnes som ”Udkantsdanmark”, men at skabe et modsæt-
ningsforhold mellem Øst-, Midt- og Vestjylland repræsente-
rer en del og hersk-politik, der kun vil resultere i yderligere
udskydelse af hårdt tiltrængte infrastrukturinvesteringer.

Den udbygning fra fire til seks spor på motorvej E45, der er
sket fra Vejle og ned til udfletningen syd for Skærup, har til
fulde vist nødvendigheden af at fortsætte udbygningsarbej-
det resten af vejen nordpå til Randers så hurtigt som muligt;
i første omgang som nødløsning ved at inddrage nødsporet.

Denne påtrængende opgave må ikke gøres til genstand for
politisk stemmefiskeri eller en splid i den del af landet, der
sjældent nyder godt af offentlige investeringer.

Motorvejskvaler
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Vi risikerer et senior-
proletariat, som hver-
ken kan få job, dag-
penge eller efterløn. 


