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I store dagbladsannoncer påstår Socialdemokraterne, at de har skabt 40.000 private job, siden 

regeringen trådte til i 2011. Tallene kan bare ikke bekræftes ud fra de officielle tal, som samme regering 

har offentliggjort. 

Iflg. Økonomiministeriets ”Økonomisk Redegørelse” fra december 2014 var den samlede beskæftigelse 

i 2011 på 2.756.000 og i 2014 2.767.000, altså en fremgang på blot 11.000. Og der er i realiteten tale om 

en tilbagegang, hvis man – som man rettelig bør - måler den samlede beskæftigelse i procent af 

befolkningen: I 2011 var 49,5 pct. i arbejde, i 2014 derimod kun 49,1 pct. 

Jamen, jamen regeringen siger jo da, at der er færre ledige, end da VK-regeringen gik af i 2011?  

Det passer ifølge de officielle tal heller ikke. Ser vi således på antallet af ”fuldtidspersoner” på dagpenge 

og kontanthjælp ifølge disse tal, var der i 2011 185.000 - og i 2014 var det tal steget til 195.000, altså 

10.000 flere. 

Hvordan billedet kommer til at se ud for 2015, kan ingen sige, før året er gået. Det ligger imidlertid fast, 

at antallet af østeuropæere, som arbejder i Danmark, er steget voldsomt. I 2011 var der således iflg. 

Beskæftigelsesministeriet 64.331 og i 2014 hele 90.243 østarbejdere, altså en stigning på næsten 26.000 

personer. Hvordan disse østeuropæere indgår i regeringens beregninger er ikke helt klart. For stigningen 

i beskæftigelsen i perioden er som nævnt kun rapporteret af Økonomiministeriet til at være 11.000 

personer….  

Tallene kan således dække over, at der i virkeligheden er færre danskere, som arbejder, for tallene for den 

samlede beskæftigelse viser nemlig intet om lønmodtagernes nationalitet.  

Ikke et ondt ord om de flittige folk fra Østeuropa, men tallene synes at afsløre, at regeringens 

beskæftigelsespolitik ikke virker i forhold til de ledige danskere. 

Det bliver stadig mere klart, at de ledige danskere ikke har udsigt til at komme i arbejde uden mere 

omfattende reformer på arbejdsmarkedet. Dette forudsætter et regeringsskifte. 

Regeringen fusker. Det er ikke særlig klædeligt. Men der er givetvis mange, som ikke sætter sig ind i, 

hvad realiteterne er. Og så kan man jo risikofrit påstå hvad som helst. 


