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ALTERNATIVET: AUTOMATISERING KALDER PÅ 30 TIMERS
ARBEJDSUGE
”Det her sætter unægtelig tingene lidt i perspektiv. 800.000 jobs vil forsvinde til øget
automatisering på 20 år. Det vil betyde en mindre omvæltning af arbejdsmarkedet,
og det er nøjagtigt derfor, vi ønsker en bedre fordeling af arbejdet gennem en 30
timers arbejdsuge,” siger arbejdsmarkedsordfører Josephine Fock (Å), efter en
analyse foretaget af HK og Kraka for Ugebrevet A4 viser, at 800.000 jobs svarende til
ca. 28 pct. af de danske jobs vil være mistet til automatisering inden for 20 år.
Ifølge analysen er det især industriarbejdere og kontorfolk, som kan indstille sig på, at de skal finde
noget andet at lave, mens for eksempel ledere, psykologer og sygeplejersker kan ånde lettet op.
Den hastige udvikling får ifølge Ugebrevet A4 fagforeningerne til at kalde på mere uddannelse,
men det er slet ikke det rigtige greb, forklarer Josephine Fock:
”Vi taler om en så hurtig og markant robotovertagelse, at vi ikke kan følge med ved blot at
efteruddanne. Og hvem siger desuden, at nok vil være robotingeniører og psykologer? I mine øjne
bliver det mere og mere oplagt, at vi straks begynder en gradvis indfasning af en 30 timers
arbejdsuge,” siger Josephine Fock (Å) og fortsætter:
”Ved blot at sænke arbejdstiden med 30 minutter om året vil det skabe 12.000 jobs, og så er der
markant historisk belæg for, at det her sagtens kan lade sig gøre. I 1966 var arbejdsugen på 44
timer, mens den i dag er på 37 timer, og vi er da kun blevet økonomisk rigere i den periode.”
For ganske nylig meldte regeringen ud, at forældre, der for at få tid til børnene drømmer om deltid,
godt kunne droppe den tanke, fordi der skulle være brug for dem på arbejdsmarkedet. Og det viser
ifølge arbejdsmarkedsordfører Josephine Fock, at regeringens analyse ”hører til i fortiden”:
”Regeringen har helt tydeligt valgt at ignorere den tiltagende stress-epidemi, og at børnefamilierne
har utrolig dårlig tid til at være sammen, hvilket i sig selv er slemt nok, men at fortsætte ud ad en
tangent, hvor vi skal arbejde mere, viser i mine øjne, at regeringens egen analyse hører til i
fortiden,” siger hun og fortsætter:
”Og det betyder ganske enkelt, at regeringen er ved at strømline arbejdsmarkedet til en fortid, der
har været. Deraf betaler mange lige nu de personlige konsekvenser, men faktum er også, at den
bagstræberiske kurs vil blive rigtig, rigtig dyr for os alle. Og af en regering, der hele tiden taler om
den økonomiske bundlinje, bør vi kunne forvente mere. Vi bør kunne forvente rettidig omhu, mod
og fremsyn.”
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