
FOA OM 

ULIGHED 



• Demokratiet 
forudsætter velfærd 
• Uddannelsesniveau 

• Livsvilkår 

• Tryghed 

• Velfærd handler 
grundlæggende om 
fordelingspolitik 
• 3 redskaber til velfærd 
• Lige adgang 
• Eks. til sundhed 

• Lige muligheder 
• Eks. til  at opnå 

selvforsørgelse 

• Fælles sikkerhedsnet 
• Under de, hvis tilværelse 

slår knuder uyndervejs 

• Vi blander redskaberne i 
den danske 
velfærdsmodel 



Uligheden vokser i Danmark 

• Antallet af fattige er 

vokset fra 23.500 i 2002 

til 47.300 personer i 

2012 
(Kilde: KRAKA, fattigdomsgrænse 103.200 kr. i 

2013) 

• De 10 procent rigeste er 

blevet 112.000 kr. rigere de 

sidste ti år, mens de 10 

procent fattigste er blevet 

1.300 kr. fattigere (2002-2011) 
(Kilde: AE-Rådet) 

• Den rigeste fjerdedel af 
mændene lever 10 år 
længere end den 
fattigste del 
• Og forskellen er fordoblet 

de sidste 25 år 

• 6 års forskel for kvinder 
(Kilde: AE-rådet) 



Reformerne øger uligheden 

• To årtiers velfærds- 

og skattereformer har 

bidraget til øget 

ulighed 

• Skattelettelser for 

virksomheder og 

personer trækker 

skævt 

• Omfordelingen til 

universel velfærd 

svækkes 

• De bedst stillede har 

scoret mest 

• Velfærdens kerne er 

under pres 

• Vejen til 

Konkurrencestaten gør 

ondt 

• Jobskabelse til 

selvforsørgelse afløst af 

øgning af 

arbejdskraftudbud til 

ikke-eksisterende jobs 

• Dem der ikke er i 

arbejde dags dato er 

dømt ude 

• Lavere eksistensgrundlag 



Det siger FOAs medlemmer om 

ulighed 

• 84 procent er enige i, at ulighed 

er et problem i Danmark 

• 83 procent er enige i, at FOA 

skal blande sig i debatten om 

ulighed 

• Lidt over halvdelen af de 

ansatte i ældreplejen, på 

børneområdet og på 

sygehusene oplever, at 

uligheden blandt 

borgerne er steget inden 

for de sidste fem år 

• Jo ældre man er som 

FOA-medlem, jo mere 

synes man, at ulighed er 

et problem 



Fagbevægelsen har et ansvar 

• Vi blev dannet som de 

svagestes sammenrotning 

• Mad på bordet og tøj på 

ungerne 

• De svageste er i dag de, 

der midlertidigt eller 

permanent er udenfor 

arbejdsmarkedet 

• Eller aldrig fik chancen for 

at få foden indenfor 

• Der er brug for en ”Det 

vil vi ikke være bekendt-

bevægelse” 



Hvad er vores svar? 

• Vores medlemmer er selv 
udsat for uligheden og 
arbejder med borgere, 
som er udsat for den 

• Vi skal fastholde 
velfærdsmodellens 
omfordeling 

• Vi skal både være med til at udvikle 
velfærden og sætte hælene i, når det er 
nødvendigt 

• Vi skal være med til at bekæmpe for store 
skel i samfundet 

• Vi skal blande os 
• Eks. i debatten om 800.000 på offentlig 

forsørgelse 



Tilsammen må vi finde svar 

• Vi skal også komme 

med konkrete bud: 

• Et retfærdigt 

dagpengesystem 

• Ulighed i sundheden skal 

bekæmpes 

• Børn skal have lige 

muligheder. Dagtilbud skal 

give en god start på livet 

• Vi skal også selv kunne 

hjælpe til, fx mere effektiv 

formidling af jobs/hjælpe 

ledige i gang 

• Uddannelse er værn mod 

ulighed også blandt vores 

grupper 

• Stop det offentlige mindre-

forbrug 

 



Myten om de 800.000 



DA vil spare 60 milliarder 



 Overklassen – 2 % 

Højere middelklasse – 10 % 

   Middelklassen – 23 % 

 Arbejderklassen – 45 % 

 Underklassen – 21 % 

(Kilde: Lars Olsen) 

Svarene skal tage fat på ... 


