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Yvonne Herløv Andersen, 1942-

Yvonne Herløv Andersen har været folketingsmedlem for Centrumdemokraterne i flere perioder fra
1977 frem til 2001. Hun var i en kort periode i 1994 (fra februar til september) socialminister, og
var siden sundhedsminister fra 1994 til 1996 i Poul Nyrup Rasmussens regeringer.

I Det Fri Aktuelt. Tirsdag den 31. maj 1994 var der følgende interview med Yvonne Herløv
Andersen:

Vi skal opdrages til et liv uden job

Danskerne må indstille sig på at forsørgelsen af en familie ikke nødvendigvis er ensbetydende med
at have et arbejde.
Det siger socialminister Yvonne Herløv Andersen (CD), som finder det nødvendigt med en reform
af forsøgelsesbegrebet.
”Snakken om arbejde til alle er et mantra fra 80’erne, som går igen på Christiansborg. Ingen tror
vel, at samtlige 350.000 arbejdsløse vil komme i arbejde, selvom arbejdsministeren gør, hvad hun
kan”, siger Yvonne Herløv Andersen.
”Vi bør i stedet koncentrere os om at finde ud af, hvordan vi kan give dem mulighed for et liv, de
er så tilfredse med, at de ikke falder gennem systemet.”
Derfor er vi nødt til at adskille begreberne arbejde og forsørgelse, mener socialministeren.
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”For med mindre man fjerner skyld, skam og skændsel fra begrebet arbejdsløs, vil de ledige blive
ved med at have det dårligt”, siger hun.
”I skolerne bliver vi nødt til at opdrage børnene om, at arbejdet og karrieren kun er en del af livet –
ikke hele livet. For ellers går det galt, hvis arbejdet falder væk.”
Socialministeren ønsker at tage hul på diskussionen om, hvad man skal sætte i stedet for arbejdet.
”Det var dejligt, hvis det kunne blive helt legalt at tilrettelægge sig ét liv. Så må vi finde ud af,
hvilket forsørgelsesniveua, det skulle foregå på.”
Yvonne Herløv Andersen mener også, arbejdstiden skal være langt mere fleksibel herhjemme.
”Man bør kunne nøjes med at arbejde to timer dagligt”.
”På den måde hjælper man også førtidspensionisterne, som har fået at vide, at de har en tredjedel
erhvervsevne tilbage. Den ville de kunne bruge, hvis vi løsnede nogle af de skrappe regler om at
være i arbejde.”
Socialministeren vægrer sig ved at kalde den permanente offentlige forsørgelse for borgerløn.
”Det er et dårligt ord. Men se på, hvad vi har i dag: Hvad er det så”.
En stor gruppe danskere må acceptere ikke at blive forsørget af sig selv i fremtiden, mener hun.
”For alderspensionisterne og førtidspensionister er det ikke noget problem. De er kommet i en bås,
hvor det er socialt accepteret at være.”, siger Yvonne Herløv Andersen.
”Problemet opstår for alle dem i bistandssystemet. De kan ikke falde ned i nogle af de huller, der
kan give dem et alibi for at blive forsørget. Derfor vil jeg gerne have debatten omkring arbejde og
forsørgelse.”

