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LEDER

Sommer og velfærd
”Harder, harder, we must work harder”, pruster og stønner Boxer og Clover, de to godmodige heste i Orwells ”Animal Farm”, både
vinterdage og ved sommertid. Opfordringen
udtrykker også uden for det orwellske univers en grundanskuelse og dukker som sådan op med jævne mellemrum.
Således også her i denne sommer. Det forlyder nemlig efter en undersøgelse, at nogenlunde samme grundopfattelse om at arbejde
hårdere nu også har indfundet sig for mange af de studerende. Erhvervslivet ømmer sig
over, at langt færre studerende end tidligere
er parate til at skaffe sig lidt kroner til trange tider. Forklaringer lyder på, at de studerende nu bruger deres sommertid på at tage
ekstra kurser, læse op på det, man ikke lige
nåede, og i det hele taget underordner fritiden arbejdstidens logik om målrettethed, flid
og hård arbejde.
Det er en smal sag for en psykolog at se
det betænkelige i ikke at skabe rammer for
en afbalanceret vægtning af forholdet mellem arbejde og ferie. Vi befinder os lige nu
der på året, hvor regression og langsigtede
perspektiver bør have fortrinsret. Der, hvor
processen og oplevelsen bør have forrang,
netop fordi der kommer en anden tid af en
helt anden karakter.
Ser vi imidlertid på det velfærdsforlig, der
har fundet smilet frem på Christiansborg,
tegner der sig et billede af, hvordan grundholdningen om at svare på nye udfordringer
med insisteren på princippet ”harder – harder” kan sættes i system.
Det skal dog siges, at vi på mange måder kan være tilfredse med det forlig regeringer og en række forligspartier indgik i
slutningen af juni. Der er tale om en helt afgørende og langsigtet sikring af arbejdsevnen, skattegrundlaget i et betydeligt højere
niveau inden for forskning og uddannelse.
I Dansk Psykolog Forening og i AC har der
i årevis været bekymring for, at vi ikke nåede frem til at anvende 1 % af BNP i 2010
til de offentlige forskningsinvesteringer. Vi
har nu et begrundet håb om at kunne læg-

ge det første stykke vej bag os frem mod finansloven for 2007.
Megen pisk er blevet erstattet af gulerod.
Men selv for Boxer og Clover er der grænser
for, hvor mange gulerødder de kan hugge i
sig, og pisken er heller ikke stillet langt væk.
Fx har man aftalt, at hvis specialet ikke falder til tiden, så vanker der. Den studerende
har brugt et eksamensforsøg. Pisk og gulerod kommer ikke til kun at gælde for de nuværende studerende. Forliget kommer til at
regulere adfærden for den, der er på vej frem
mod en akademisk uddannelse i fx psykologi. Forslaget om differentieret SU i forbindelse med studiestart er luget ud, men der er
så indført en tilsyneladende lille finurlighed
med en voldsom regulerende effekt.
Unge, der starter senest to år efter endt adgangsgivende eksamen, kommer gennem en
kvotientmodel på 1.08. Ser vi kvotienterne på
KUA i 2005, så var det laveste adgangsgivende niveau på 9.7. Anvender vi de nye regler,
ville det have betydet, at den, der startede inden for to år efter endt eksamen, blot skulle have 9 og ikke de krævede 9.7. Forsimplet
vil den, der står med et 8-tal og et 10-tal, blive optaget, mens den, der står med 7 og 10,
ikke lukkes indenfor, når vi anvender 2005eksemplerne på den nye kvotient på 1.08.
Bag den tilsyneladende harmløse kvotient
gemmer der sig en klar logik om, at man skal
fremme den hurtige studiestart. Indbygget er
det imidlertid også, at de, der har det højere gennemsnit, kan vente længst med at påbegynde studiet. Næppe en intention, men
dog en realitet.
I Orwell-novellens univers rimer ”harder”
ikke på ”smarter”. Det gør det derimod i allerhøjeste grad i den aktuelle situation, hvor
studerende ikke blot opfatter sommerarbejde som vejen til en tålelig studieøkonomi,
men også til at kvalificere sig til det fremtidige arbejdsmarked.
Giv den blot en skalle – med fremtiden
for øje. Og husk også at holde fri, så ånden
kan blive løftet, og kroppen blive gjort klar
til nye bedrifter!

