Hviterusslands president
Aleksandr Lukasjenko utfører
litt murerarbeid i Minsk
under subbotnik, nasjonal
dugnadslørdag, 21. april 2012.
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Arbeidslinja på
hviterussisk
Jobbgaranti for hviterussiske studenter.
I kampen mot arbeidsledighet hos unge har Hviterussland en heller uvanlig
løsning i Europa: Myndighetene garanterer en første jobb til nyutdannede.
L R
Journalist, i Hviterussland for Le Monde diplomatique.
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et er varmt i Navapolatsk. Sola
steiker på den enorme rådhusplassen uten et eneste tre å
søke ly under. Noen meter unna
strømmer det musikk ut av de åpne vinduene i Skolegata 5. Utenfor bygget danner
blåmalte småsteiner en g-nøkkel. Her ligger
musikkinstituttet hvor jeg møter Ksenja
Kossaja. «Velkommen til Navapolatsk, den
eneste byen i Hviterussland uten Leninstatue», spøker den unge kvinnen.
Byen ikke langt fra grensene til Latvia
og Russland ble etablert i 1954 for å huse
arbeiderne i den petrokjemiske industrien
og familiene deres. I dag ligger det enorme
raffineriet til statsselskapet Naftan her. I
snart to år har Kossaja vært pianolærer i
byen med knappe hundre tusen innbyggere. «Jeg studerte på Konservatoriet i
Minsk. Etter fem års studier ønsket jeg å
jobbe i hovedstaden, men ble sendt hit.»
Hun snakker om raspredelenie («fordeling»), en ordning med obligatorisk yrkesutplassering etter endte studier som ble
innført i sovjettiden og delvis bevart etter
landets uavhengighet i 1991. Ordningen
er lovfestet med utdanningslovens «krav
om sosial beskyttelse for unge utdannede
og dekning av behovet for spesialister,
arbeidere og andre stillinger i økonomiens
grener og samfunnssfæren» (artikkel 83).
I 2018 var 19 300 studenter omfattet av
ordningen, det vil si rundt 60 prosent av
de uteksaminerte fra universitetene (unntatt fjernundervisning).
Prinsippet er enkelt. Hver høyere
utdanningsinstitusjon tilbyr et visst antall
gratis studieplasser,1 med karakterbasert
opptak. I bytte må de etter endte studier

arbeide to år i en stilling som vanligvis er
tildelt av institusjonen og kan være overalt i Hviterussland. Ingen yrker – verken
leger, ingeniører, regnskapsførere, lærere
eller journalister – er unntatt fra ordningen.
FORDEL FOR STUDENTENE

Med jobbtildelingen til deler av landets
unge har Hviterussland valgt det stikk
motsatte av den liberalistiske holdningen som råder i resten av Europa, hvor
regjeringene påstår at det beste de kan
gjøre mot ungdomsledigheten er å senke
lønningene, eller å gjøre jobbene enda
mer usikre for arbeidstakerne og enda mer
fleksible for arbeidsgiverne.

{

Hviterussland er kjent
for sin forkjærlighet
for Lenin-statuer og
utilslørte sovjetnostalgi.

Hviterussland er kjent – og ofte mobbet
– for sin forkjærlighet for Lenin-statuer
og utilslørte sovjetnostalgi. Internasjonale
finansinstitusjoner mener landets offentlige sektor er altfor stor, men bevaringen
av sosiale ordninger fra sovjettiden har
gjort at president Aleksandr Lukasjenko
har klart å holde på makten med jernhånd siden 1994. Lukasjenko-regimet har
også bevart kommunisttidens insistering på
«arbeidets verdi» og i forlengelsen en forakt for lediggang. Myndighetene prøver

derfor å finne noe nyttig å gjøre for alle i
yrkesaktiv alder, men spesielt for de unge
og potensielt opprørske.
Ikke overraskende skryter regimet av
raspredelenies meritter. «Utplasseringen
er framfor alt en fordel for studentene»,
sier Irina Starovójtova, viseminister for
utdanning. «Staten er forpliktet til å gi
dem arbeid etter endte studier, mens studentene får status som ‘unge spesialister’
og dermed en bonus i tillegg til lønna.»
En godtgjørelse som de fleste unge jeg
snakker med ikke har noe imot. Noen av
dem frykter at de vil havne i en bortgjemt
krok langt fra venner og familie, men
ingen kritiserer ordningen. «Jeg er ferdig
med utplasseringen min i sommer, men
tenker å bli her neste år. Jeg er blitt vant
med stedet», forteller Kossaja. Hun mener
er ordningen er bra: «Den ga meg umiddelbart en jobb og erfaring.»
«FOLK BØR ARBEIDE»

Raspredelenie er bare en av flere ordninger landet, som var den mest russiske av sovjetrepublikkene, har valgt å
bevare fra den tidligere planøkonomien.
Hviterussland skåret i sovjettiden høyt på
indikatorer som inntekt, alfabetisering og
forventet levealder, og var en av de mest
industrialiserte delene av Sovjetunionen.
Her var det få protester mot sentralmakten i Moskva. I 1991 kom uavhengigheten
nærmest som et sjokk, drevet fram av
nasjonalistbølgen i de baltiske nabolandene og i Ukraina. Etter uavhengigheten
igangsatte overgangsregjeringen ledet av
Stanislav Sjusjkevitsj en første runde med
privatiseringer.

Men i 1994 satte det første presidentvalget til alles overraskelse en brå stans for
den økonomiske liberaliseringen. Valgets
seierherre, Lukasjenko, styrket presidentens makt og gjorde staten til økonomiens sentrum. I dag jobber halvparten av
arbeidstakerne i offentlige virksomheter
og disse står for 60 prosent av verdiskapingen. Samtidig er regimet opptatt av
å tiltrekke seg utenlandske investorer,
spesielt fra Vest-Europa, for å bli mindre
avhengig av Russland som forsyner landets industri med billig olje og gass. På
tross av mange anklager om valgfusk ble
Lukasjenko gjenvalgt for femte gang på
rad i 2016, uten at det, så langt, har vært
noen store protester mot regimet hans,
slik som i nabolandet Ukraina.
Regimet har noen gode argumenter
for å skryte av sine økonomiske valg. FNs
indeks for menneskelig utvikling (HDI)
plasserer Hviterussland blant landene
med et veldig høyt utviklingsnivå. Landet
hadde en økonomisk vekst opp mot ti
prosent på midten av 2010-tallet uten at
ulikhetene vokste merkbart. Seks prosent
av innbyggerne lever under fattigdomsgrensen, men det er langt lavere enn
det rikeste nabolandet, Polen (14,8 prosent). Arbeidsledige utgjør fem prosent
av befolkningen i yrkesaktiv alder (unntatt studenter og pensjonister).2 Andel
arbeidsledige er den eneste tilgjengelige
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indikatoren for arbeidsledighet, ettersom staten egentlig ikke anerkjenner at
det finnes lediggang. «Folk bør arbeide»,
erklærte presidenten på et besøk hos de
ansatte i et meieri vest i landet i august
2017. «Hvis vi ikke engasjerer dem i
samfunnsnyttig arbeid, vil vi skape en
kategori som bare vil vokse. Det kan vi
ikke tillate.»3
BONUS OG SIKKERHET

Raspredelenie har blitt myket opp med
årene for å tilpasses markedet. I sovjettiden skulle utplasseringene dekke etterspørselen i den enorme offentlige sektoren. I dag kan hviterussere også utplasseres i private bedrifter. Alt en bedrift
trenger å gjøre er å fortelle myndighetene
at den trenger folk til bestemte stillinger.
Tatjana Bojedomova fra byrådsavdelingen for ideologi, kultur og ungdom
i Besjankovitskij har ansvar for utplasseringene i denne lille byen med 6000
innbyggere. I mars hvert år starter avdelingen hennes å kartlegge behovene for
kvalifisert arbeidskraft i offentlige virksomheter og private bedrifter. «I mai må
alt være ferdig. Da sender vi resultatene
til regionhovedstaden, Vitebsk, som i sin
tur sender dem til Minsk. Hvis vi ikke
sender inn oversikten vil alle legene og
lærerne havne i Minsk, og vi har behov
for spesialister her også», sier hun. Hun

mener raspredelenie først og fremst gjør
det mulig å hindre avfolking på landsbygda og i småbyene. «Når utplasseringsperioden nærmer seg får du en oversikt over
tilgjengelige stillinger, men du kan også
finne en jobb selv», forklarer studenten
Julija i Minsk.

{

Kampen mot lediggang
ble for noen år
siden hakket mer
undertrykkende.

Anna Korasjova har valgt det siste.
Hun jobber som salgsleder i dataselskapet
Altabel i Minsk. «Privat sektor betaler
generelt bedre», sier hun om sitt valg. I
tillegg til lønningen gir selskapet henne
220 rubler (940 kroner) i måneden for å
dekke boligutgifter. «Og de har ikke rett til
å si deg opp mens du er utplassert», legger
hun til. Hvorfor aksepterer arbeidsgiverne «unge spesialister» som ikke kan sies
opp? «Fordi de vet at vi er godt utdannet», svarer Korasjova, litt overrasket over
spørsmålet.
Nedgangen i studenter (fra 430 000
i 2013 til 268 000 i 2019) på grunn av
mindre fødselskull kan forklare hvorfor

private selskaper slutter seg til ordningen.
Likevel sliter staten iblant med å finne
stillinger som svarer til kvalifikasjonene,
spesielt innen humanvitenskap og fysikk,
hvor bare henholdsvis 80,7 og 76,8 prosent får en jobb som er relevant for utdannelsen (mot 88,4 prosent i snitt).
KAMPEN MOT LEDIGGANG

Det er ikke bare landets ungdom regimet
vil holde i arbeid. Myndighetene har også
gjort arbeid til en borgerplikt for alle innbyggerne. I de som regel plettfrie gatene
både i storbyene og langt ute på landet, er
det ikke uvanlig å se folk ikledd gul vest
reparere rekkverk, luke bed i offentlige
parker eller feie en åpen plass, spesielt før
arrangementer eller feiringer. «Sammen
med andre kolleger vedlikeholder jeg en
park i byen», forteller Lia Tarassevitsj, en
epidemiolog i tjueårene som er utplassert
på sykehuset i Besjankovitskij for å samle
inn og analysere vann- og matprøver på
skolene.
Selskapene og kommunene arrangerer
flere ganger i året subbotnik, lørdagsdugnader. Det finnes også en nasjonal
dag, vanligvis om våren, der presidenten
gjerne lar seg avbilde mens hans hakker
i en åker, i forlengelse av tradisjonen til
komsomolene (ungkommunistene) som
hjalp til med innhøstingen. Bygging av
offentlige bygg, som Nasjonalbiblioteket

i Minsk i 2003, eller idretts- og kulturanlegget Minsk Arena i 2006 og 2008, har
også vært anledninger for slike dugnader,
der selv toppledere i staten har blitt kalt
ut.4
Med denne blandingen av retten til
arbeid og borgerånd synes hviterusserne å akseptere yrkesutplasseringen og
subbotnik, men uten særlig entusiasme.
Kampen mot lediggang ble for noen år
siden hakket mer undertrykkende. Våren
2017 demonstrerte flere tusen mot et
presidentdekret fra 2015 som innførte en
bot på 460 (1970 kroner) til folk som ikke
hadde oppgitt å ha hatt arbeid de siste
seks månedene. Etter å ha gått med på
noen justeringer og så erklært at målet var
å straffe svart arbeid og virksomheter som
ikke betalte skatt (som spillselskaper på
nett eller boligutleie), snudde regjeringen,
som ikke hadde mye erfaring med demonstrasjoner.
Oversatt av redaksjonen

1 Skolepengene i Hviterussland er vanligvis mellom 8000 og 12
000 kroner i året.
2 «Labour and employment in the Republic of Belarus», National
Statistical Commitee of the Republic of Belarus, Minsk, 2018.
3 «Working trip to Brest», 11. august 2017, http://president.gov.
by.
4 Ronan Hervouet og Alexandre Kurilo, «Travailler ‘bénévolement’
pour la collectivité: les subbotniki en Biélorussie postsoviétique», Genèses, nr. 78, Paris, 2010.

