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سه بار رد کنند ،اقدامی به ظاهر موقت که همچنان پس از یک قرن پابرجاست.
رای رسمی مردم به لیبرالها امکان داد جزییات سیستم بیمه ملی را که لوید جورج در بودج ه مردم اعالم کرده بود،
طرحریزی کنند .چنانکه دو بخش «قانون بیم ه ملی »۱۹۱۱به صراحت نشان میدهد ،الیح ه پیشنهادی در واقع
برای دو طرح گوناگون بود .اولی که بر عهده خزانهداری بود ،بیم ه سالمت برای همه حقوقبگیران در سنین 16تا
 70سالکهدرآمدیکمتراز ۱۶۰پونددرسالداشتندراشاملمیشد.بهدنبالهرویازکارسایرکشورها،بیمهمبتنی
برپرداختمالیازسهمنبعبود ۴،پنیدرهفتهازکارگرانمردو ۳پنیازکارگرانزن ۳،پنیازکارفرمایانشانو۲
پنی از دولت ،که لوید جورج با همان حس و حال پوپولیستی به مردم میگفت « ۹پنی به ازای ۴پنی» .در برابر این
 ۴پنی ،کارگران بیمهشده مشمول مزایایی میشدند .میتوانستند تا 26هفته درخواست دستمزد در زمان مرخصی
استعالجی کنند .همچنین نزد یکی از پزشکان مورد تایید دولت ،درمان شوند که آن دکتر حق ویزیتی معی ن را به
ازای خدماتش دریافت میکرد .مردان همچنین میتوانستند درخواست کمکهزین ه زایمان کنند که هزینههای
پرستاری که در هنگام زایمان بر بالین همسرشان حاضر میشد را پوشش میداد.
بخشدومقانونبیم هملیرا«هیاتکار»تدوینکردهبود؛جاییکهتعدادیازکارمنداندولتیاصالحگر،ازجمله
ویلیام بوریج ،به نخستوزیر جدید ،وینستون چرچیل ،ایدههایی داده بود که چگونه بیکاری را مهار کند .الیحه
پیشنهادیچیزیبودکهتاپیشازآندرجاییآزمودهنشدهبود،یعنیبیم هاجباریبیکاریبرایکارگرانیکهدر
صنایع و مشاغل آسیبپذیر کار میکنند؛ جاهایی مانند ساختوساز ساختمان یا کشتی که اشتغال میتواند با
چیزهاییبهسادگیوضعیتآبوهوامتوقفشود.مانندبخشاولقانون،بیم هبیکارینیزمستلزمپرداختیهایی
ازجانبکارگران،کارفرمایانشانودولتبود.همچنیناینطرحتوامباطرحهایتبادلنیرویکارعملمیکرد
که آن هم ثمره فکری مشاوران چرچیل بود که این ایده را از آلمان گرفته بودند .طرح تبادل قرار بود به کارگران
کمککندتاباارائهآخریناطالعاتبهروزدرمورداینکهکجابایددنبالاشتغالبود،کارپیداکنند.اگرپیداکردن
کار میسر نمیشد ،کارگران بیمهشده میتوانستند درخواست حقوق بیکاری به مبلغ ۷شیلینگ در هفته ،به مدت
 ۱۵هفته در سال را کنند.
موسسات و افرادی که قبل از این هم چنین خدماتی میدادند ،خیلی هم از پیشنهادات لیبرالها خوششان نیامد.
در حالی که «انجمن درمانی بریتانیا» از بازداری تجارت آزاد و چشمانداز اجبار پزشکان به کار برای دولت
مینالید« ،انجمنهای دوستی» و شرکتهای خصوصی بیمه فکر میکردند که دولت میخواهد فرش را از زیر
پایآنهابکشدوپشتشانراخالیکند.آنهامیگفتنداگرموجودیتیبهبزرگیدولتبریتانیادرکاربیمهوارد
شود ،پس احتمال دارد که هم ه افراد دیگر را از کار بیکار کند .لوید جورج که از این مخالفتها آگاه بود ،در پی
راهی بود که کمترین مانع ممکن را در مسیر داشته باشد .او با افراد در مشاغل درمانی مشورت کرد و موافقت کرد
کهدراینطرح،هیچپزشکیمجبوربهدرمانبیماراننشود.اوهمچنینخریدشرکتهایبیم هخصوصیرالحاظ
کرد ،اما تخمین هزین ه آنکه چیزی حدود ۳۰میلیون پوند بود ،او را از این فکر منصرف کرد .شیوه مصالح ه او این
بود که از بیمهگذاران خصوصی دعوت کند تا طرحهای دولت را اجرا کنند .انجمنهای دوستی ،اتحادیههای
کارگری ،بیمهگذاران خصوصی و شرکت پست مسئول رسیدگی روزانه به کار بیم ه ملی بودند و حساب و کتاب
افراد و کارفرمایانی که باید پرداختهایشان را با الصاق تمبر در دفاتر بیمه ثابت میکردند ،نگه میداشتند.
اگرچه وقتی پای تصویب این لوایح در پارلمان به میان آمد ،لیبرالها از نظر سیاســی هزینه دادند اما
وعده جدیدی برای خودمختاری طلب میکردند .حزب کارگر خواسته بود به نمایندگان پارلمان حقوق
پرداخت شــود؛ موضوعی که برایشــان در زمانی که مجلس اعیان تصمیم گرفته بود کمکهای مالی
اتحادیههای کارگری به حزب غیرقانونی است ،اهمیت بسیار داشت .اگرچه این تصمیات در بلندمدت
عواقبی برای لیبرالها میداشت ،طرح بیم ه سالمتشان سرپا بود و به سرعت کار میکرد و کارگران اولین
پرداختیهایشان را در ژوییه سال  ۱۹۱۳انجام دادند و مشمول دریافت مزایا از آغاز ژانویه سال بعد شدند.

