
Referater af gruppearbejde – efter Jørn Loftagers oplæg 

• Borgerløn og politisk ideologi. Hvorfor har borgerlønnen tilhængere såvel som modstandere til både 

højre og venstre i det politiske spektrum? 

----- 

• Svar: 

Gruppen fik mest talt om perspektivet fra højre, hvor iværksætteri er et væsentligt argument.  

 

• Borgerløn og fagbevægelse. Hvorfor har fagbevægelsen været kritisk over for borgerlønnen? Hvordan 

vil en borgerløn påvirke fagbevægelsens rolle? 

----- 

• Svar: 

Fagbevægelen er konservativ. Fagbevægelsen vil styre. Den er skeptisk overfor det ”ustyrlige”. 

PROSA (organiserer digitale arbejdspladser) er positiv. 

Lego lavede en rapport for 40 år siden, som konkluderede at en borgerløn ville give et mere kreativt 

samfund. (Offentliggjort af Samvirke). 

En Borgerløn vil give store muligheder for at skabe nye virksomheder. 

Fagbevægelsen forsvarer dem ”der står op og smører leverpostejsmadderne og går på arbejde” – 

identitetspolitik. De abonnerer på en gl. Idé om fast arbejde. 

Fagbevægelsen vil ikke slippe udlevering af A-kasse-midlerne. 

 

• Betingelser for borgerløn. Skal en borgerløn være betinget af statsborgerskab eller fast (lovligt) 

ophold? Ville en pligt til uddannelse eller en social værnepligt som betingelse for borgerløn bryde med 

det centrale i ideen? 

---- 

• Svar: 

Der må nødvendigvis være en afgrænsning – fysisk ved nationens grænse (og meget gerne være en del af en 

større sammenhæng med borgerløn). Internt afgrænset af statsborgerskab og forskellige beslutninger om 

overgangordning, så migration er mulig. Det er vigtigt at nationen er et lokalt organiseret fælleskab – den 

demokratiske vinkel – staer må kunne organisere sig forskelligt. Der skal være mulighed for fleksibilitet ind 

og ud af landet. 

Det er et demokratisk problem at mange ikke har kræfter til at engagere sig, hvis man ”hænger på” 

fuldtidsarbejde. 

 

• Borgerløn og retfærdighed. Med en borgerløn vil dovne kunne leve af flittige og arbejdsommes ‘egne 

penge’. Kan det være retfærdigt? Forudsætter borgerløn en stærk (protestantisk?) arbejdsetik? 

---- 

• Svar: 

Hvad er ”egne penge” – et hult begreb. Penge er mere et ”veksle-middel”. 

Det er nødvendigt af vi får nuanceret arbejdsbegrebet mere. 

Værdistigning på aktier og mursten udhuler pengebegrebet. 

 

• Borgerlønnen og andre overførsler. Vil en borgerløn kunne erstatte alle nuværende 

overførselsindkomster, eller vil der være behov for andre (supplerende) ydelser? Hvilke? 

---- 

• Ingen dannede gruppe om dette emne. 

 

• Borgerløn og sammenhængskraft. Vil en borgerløn svække eller forstærke nuværende tendenser til 

øgede sociale og geografiske skel og parallelsamfund? 

---- 

• Svar: 

Fra Tvang til Service.     ”I må sejle jeres egen sø” – skaber fattigdom. 

Flere vil lave frivilligt arbejde.     Stigmatisering vil forsvinde. 

Gruppen af prækært ansatte vil opnå større stabilitet.    Større respekt for alle typer arbejde. 

(Og så var der noget om et mere begavet samfund, som jeg ikke fik skrevet helt ned / ref.HW) 


