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Avisen.dk er et dagblad på nettet. Vi 
dækker bredt, men har særligt fokus 

på arbejdslivet. Hver dag kan du 
læse op mod 100 nyheder, 

reportager, analyser og blogindlæg 
på avisen.dk.

Vi ønsker at udkomme dér, hvor 
vores brugere er. Derfor søger vi om 
mediestøtte til et nyt mobilsite samt 

til udviklingen af applikationer til 
iPhone, Android telefoner og iPad.
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Læs mere på side 3 

Østeuropæiske chauffører står på 
de store lastbilværksteder og praler 
med dødskørsel. Men de bliver ikke 
politianmeldt. 

Vanvidstruckere praler 
med dødskørsel

Christian Kloster, kloster@avisen.dk

Både lastbilchauffører og store last-

bilfabrikanter ser stort på, at det er 
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kriminelt og til fare for trafiksikkerhe-

den at sætte lastbilernes fartskriverne 

ud af kraft, så chaufførerne kan køre i 

døgndrift med alt for høj fart.

I hvert fald lægger nogle af de 

chauffører, der besøger de store 

lastbilværksteder, ikke skjul på, at de 

snyder. Og de store lastvognsfabrikan-

ter erkender, at de ikke politianmelder 

vanvidschaufførerne.

Avisen.dk har besøgt flere lastbilværk-

steder og talt med flere erfarne meka-

nikere, der alle bekræfter problemet.

Læs også: Søvnige svindel-

truckere er livsfarlige

”Det er deprimerende og helt surrea-

listisk at være vidne til, at især polske 

og littauiske chauffører viser os mag-

neterne og står og griner og praler 
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med, at de snyder fartskriveren,” siger 

en mekaniker fra et Scania-værksted 

i provinsen.

Vil ikke være uvenner med kunderne

Ligesom mekanikerne på to storkø-

benhavnske værksteder ønsker han 

ikke sit navn offentliggjort. Men alle 

fortæller de, at de undlader at politi-

anmelde svindlen. Det sker for ikke at 

gøre sig uvenner med kunderne.

”Vi politianmelder det ikke, for vi er 

ikke politiet,” bekræfter Michael Friis, 

der er pressechef for lastvognsfabri-

kanten Scania i Danmark.

”Vi ringer heller ikke til politiet, hvis vi 

ser en lastbil, der kører med 100 km/t 

på motorvejen. Det er politiets opgave 

at være politi. Det er for at bevare 
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et godt forhold til kunderne,” siger 

Michael Friis.

Burde underrette politiet

Peter Andersen, der er markeds-kom-

munikationschef for Volvo Lastvogne 

Danmark understreger, at Volvo ikke 

har pligt til at indberrette snyd.

”Men i den perfekte verden burde man 

måske underrette politiet, men det er 

korrekt, at vi ikke gør det konsekvent. 

Det er hele diskussionen om stik-

kersamfundet. Det er hellet ikke alle, 

der politianmelder en kammerat, der 

tager bilen hjem i beruset tilstand,” 

siger han.

Michael Friis forklarer, at Scania nøjes 

med at underrette vognmanden.
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”Jeg tror, at de fleste vognmænd vil 

have at vide, hvis der er nogle chauf-

fører, der kører rundt og laver numre,” 

siger han.

Læs også: Presset vognmand erken-

der lovbrud
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Mette Lauth, mette@avisen.dk

Chefen er ikke længere idiot og jeres 

vagtplan er ikke noget bras.

Vi er alle sammen blevet mini-
ledere. Censuren har sneget sig ind 
i kantinesnakken.

Derfor må du ikke 
brokke dig over 
vagtplanen
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Det er simpelthen ikke længere god 

tone at sige den slags i kantinen. Vi er 

alle sammen blevet politisk korrekte 

mini-ledere.

’Selvledelse’ og ’frihed under ansvar’ 

har taget livet af brokke-kulturen. 

Det er ikke længere god tone på ar-

bejdspladsen. Det siger Mirja Olesen, 

psykolog og chefkonsulent i virksom-

heden Mannaz, der blandt andet laver 

kurser og ledelsesudvikling.

”At brokke sig er medarbejder-men-

talitet. En leders tilgang er kritisk og 

konstruktiv, og med selvledelse har 

det bredt sig til de almindelige ansat-

tes omgangstone,” siger hun.

’Os og dem’-tankegangen, hvor de 

ansatte gør som der bliver sagt, men 

til gengæld har ret til at brokke sig 

over cheferne, er på vej ud.
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Vil du oven i købet gerne være ’den 

gode medarbejder’, der kan blive 

forfremmet en dag, skal du vise en 

ansvarlig måde at tale på.

”Det er ikke voksent at brokke sig 

over chefen. Er man uenig, må man 

tage det op med chefen, for en del af 

selvledelses-kulturen er, at alle har 

ansvar for at forbedre virksomheden,” 

siger Mirja Olesen

Det kan du ikke sige længere:

”Den vagtplan er noget bras”

Med ’frihed under ansvar’, så er 

vagtplanen ikke bare noget bras, der 

bliver trukket ned over ørerne på dig. 

Det er også dit ansvar at være med til 

at forbedre den. Det med at trække 

på skuldrene og skyde skylden på 

chefen er uansvarligt og langt fra nor-

men om ’kritisk og konstruktiv’.
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”Min chef er en idiot”

Hvis du går rundt og er utilfreds med 

din leder, er det dit eget ansvar at 

tage din utilfredshed og naturligvis 

dine konstruktive forslag til forbedrin-

ger, op med din chef.

Det er ikke ’voksen’ opførsel at gå 

rundt og lufte sin utilfredshed med 

chefer og kolleger overfor andre kol-

leger uden at gøre noget ved det.

”Pia K er den eneste, der har fattet 

noget om de nassende indvandrere”

Vi forventer rummelighed af vores 

chef. En god chef er ikke fordømmen-

de, diskriminerende overfor religion 

eller seksualitet eller prøver at tromle 

sin egen politiske holdning igennem.
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Nu er rummeligheden også nået til 

medarbejderne. Hvis du absolut vil 

ud med din politiske holdning, må du 

som minimum gøre det på en rum-

melig måde, og lægge vægt på, at det 

bare er din mening, og at du er meget 

åben overfor andre måder at tænke 

på. Det er et frit land - gør hvad du 

vil, men sådan lyder rådet!

”Mig og Knud kørte lige derud til den 

lille skov i Randlev, hvor man ikke kan 

se bilen fra vejen, og fik os en time på 

øjet efter frokost.”

Den går ikke. Det går heller ikke at 

fortælle, at du tog det røde kopipapir, 

som ingen alligevel brugte, og gav det 

til dine unger som tegnepapir. Eller at 

du holdt tre timer fri fra konferencen 

i Amsterdam og tog på kanalrundfart. 

Eller at du kun fejede, hvor chefen 

kunne se det fra hans kontor.
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Virksomheden har I alle ansvar for, og 

prøver du at snyde, snyder du derfor 

jer alle sammen.
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Klaus Buster Jensen, klausbuster@avisen.dk

De gør rent på dit arbejde, når alle 

andre er gået hjem. De ælter dejen til 

Asylansøgere arbejder ulovligt, 
selvom regeringen har lovet at 
stoppe det. 

Arbejder for en 10’er 
i timen og en pizza
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din pizza. De slæber kasserne i baglo-

kalet hos grønthandleren.

Mange asylansøgere arbejder på det 

illegale arbejdsmarked – til en hidtil 

uset lav løn.

Det kan Avisen.dk afsløre efter en 

række interview med asylansøgere og 

personer med tæt kontakt til asylan-

søgerne.

Under valgkampen for tre år siden var 

asylansøgeres forbud mod at arbejde 

et af de vigtigste temaer. Oppositio-

nen krævede, at asylansøgere fik lov 

at arbejde, når de ventede i flere år. 

Det afviste regeringen. Daværende 

beskæftigelsesminister Claus Hjort 

Frederiksen (V) forsikrede, at asyl-

ansøgernes ulovlige arbejde ”skal vi 

have stoppet”.
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Siden er det illegale arbejdsmarked 

kun blevet mere råt. Under den øko-

nomiske krise er lønnen faldet fra 30-

50 kroner i timen, så asylansøgere og 

andre, der arbejder illegalt, nu tjener 

mellem 15 og 25 kroner i timen, er-

farer Avisen.dk. Flere fortæller sågar 

om løn helt ned til 10 kroner i timen.

Frisør

Regeringen pålagde for tre år siden 

politiet til at sætte særligt ind over for 

ulovligt arbejde. Alligevel har de ikke 

formået at stoppe asylansøgernes ar-

bejde. Lige nu afventer omkring 4.000 

asylansøgere svar på, om de må blive 

i Danmark. Af dem, arbejder mel-

lem 10 og 50 procent af de mandlige 

asylansøgere ulovligt, lyder vurderin-

gen fra asylansøgerne og de folk, der 

kender deres situation.
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”Jeg får 100 kroner om dagen for seks 

timers arbejde. Jeg har det dårligt 

med den situation, men der er ikke 

andet at gøre,” fortæller en ung iraker, 

der har arbejdet et halvt år som frisør 

et sted på Sjælland for at tjene til 

mad og tøj.

Han vil ikke have sit navn frem, men 

afslører overfor Avisen.dk, at han nu 

har boet på asylcenter i to år, mens 

han venter på svar i hans asylsag.

”Jeg er hele tiden bange for, at 

myndighederne skal komme. Jeg har 

hørt, at hvis man bliver afsløret i at 

arbejde, får man en sort prik i sin 

asylsag,” fortæller han.

Rift om dårlig løn

Selv om de færreste danskere ville 

takke ja til et job til 15 kroner i timen, 
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er der alligevel er der rift om at klippe 

hår, slæbe kasser og reparere biler på 

det illegale arbejdsmarked.

Vi har ikke noget andet valg, lyder det 

fra asylansøgerne.

Flygtningene i asylcentrene får op til 

2.057 kroner om måneden udleveret 

i lommepenge. Får de afslag og anker 

sagen, ryger lommepengene ned på 

1604 kroner om måneden, mens de 

venter.

”Jeg får så lidt lommepenge i asyl-

centret, at jeg ikke kan leve af det,” 

forklarer den unge frisør.

Skat afslører flere asylansøgere og 

andre, der arbejder illegalt i Danmark, 

siger afdelingsleder Lisbet Hedelund.

”Vi har fået et større fokus på det. 
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Men vi kan også se, at der er flere 

asylansøgere og illegale, der arbejder, 

når vi er ude på kontroller,” forklarer 

hun.

En pizza

Det mest eftertragtede arbejde er 

på pizzeriaer og restauranter, for der 

får man noget at spise som en del af 

lønnen.

”Så ved jeg, at jeg får mad den dag,” 

forklarer en ung kurder fra Tyrkiet.

To gange om ugen arbejder han på 

pizzeria for en 10’er i timen og pizza. 

Han har arbejdet, mens han ventede 

på asyl. Men for nylig fik han afslag og 

er nu gået under jorden.
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Rikke Bjerge Johansen, rijo@newspaq.dk

Flere hundrede unge danske mænd 

tvinges hvert år til at aftjene værne-

Der er flere frivillige, som vil aftjene 
deres værnepligt, end der er plad-
ser. Alligevel tvinges unge mænd 
stadig ind i Forsvaret.

Unge tvinges i Hæren, 
mens frivillige får nej
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pligt, selvom der samtidig står masser 

af frivillige i kø for at komme en tur i 

trøjen.

Efter det nye forsvarsforlig skal der 

nu kun bruges 4800 nye rekrutter, 

mens hele 5500 meldte sig frivilligt i 

2010, viser de nyeste tal fra Forsvaret. 

Alligevel bliver omkring fem procent, 

svarende til 240 unge, tvunget til at 

aftjene værnepligt, vurderer Forsvaret.

Og det giver ingen mening, lyder det 

fra flere sider.

“Jeg så personligt gerne, at man ikke 

behøver at tvinge folk ind, når der 

er nok frivillige. Det fungerer meget 

bedre for alle, hvis man er der af lyst,” 

siger Rådsmedlem i Værnepligtsrådet, 

Rasmus Dalstrup.
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Det bakkes op af Hærens Konstabel- 

og Korporalforening (HKKF).

“Tiden er løbet fra det system. Det er 

fuldstændig tåbeligt at lave et ufrivil-

ligt afbræk på fire måneder af de unge 

menneskers liv. De kan meget ofte 

miste et job eller vente op mod et år 

for at komme ind på en uddannelse,” 

siger formand Flemming Vinther.

I Værnepligtsrådet har man netop 

behandlet en sag med en ung mand, 

som har trukket et ‘skal-nummer’ og 

dermed går glip af en kontrakt med sit 

uddannelsessted.

“Det er rigtig ærgerligt og rigtig synd. 

Han vil ikke, og man trækker ham ud 

fra arbejdsmarkedet,” siger Rasmus 

Dalstrup.
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I 2004 fik hele 30 procent at vide, at 

de skulle i militæret, til trods for at 

de ikke ville. Og det er stadig nogle 

af dem fra dengang, der nu tvinges i 

uniformen.

“Nu er de færdige med uddannelsen, 

og selv om der er gået syv-otte år, 

skal de stadig ind,” siger Forsvarets 

rekrutteringschef, Frank Mathiassen.

Og det mener forsvarsminister Gitte 

Lillelund Bech kun er rimeligt.

“De skal ikke gå fri, fordi de har fået 

den udsat, mens andre samtidigt har 

taget værnepligten. For at det skal 

være lige for alle, skal dem, der er 

trukket ud til at aftjene værnepligten, 

også aftjene den,” siger Gitte Lillelund 

Bech til Newspaq.



23

Læs mere på side 24 

At unge mænd i Danmark skal aftjene 

værnepligt er skrevet ind i Grundlo-

ven. Dog er det muligt at suspendere 

loven, så længe der er nok frivillige, 

lyder det fra både Værnepligtsrådet og 

HKKF. Men det er der ingen planer om 

fra forsvarsministerens side.

Hun læner sig om af en undersøgelse, 

som bliver sat i gang i år. Her ser man 

på fordele og ulemper ved den nuvæ-

rende værnepligtsordning, herunder 

om man helt skal gå over til frivillige. 

Undersøgelsen afsluttes i 2013 og skal 

indgå i i forhandlinger om det næste 

forsvarsforlig.

“Indtil jeg har den undersøgelse på 

plads, har jeg ingen planer om at lave 

om på værnepligten,” slår Gitte Lil-

lelund Bech fast.
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Forsvarsministeren understreger, at 

en total afskaffelse af værnepligten 

ikke er en mulighed, da den er ned-

skrevet i Grundloven. 



På Borgen: Ingen ved 
hvad en efterlønner får
Se hvor forvirrede politikerne er om 
efterlønnen 
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Klaus Buster Jensen, klausbuster@avisen.dk

De politikere, der skal afgøre, hvor 

længe murere og hjemmehjælpere 

skal blive ved med at arbejde, aner 
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ikke, hvad en efterlønner får om 

måneden.

En rundspørge til fem partiers ar-

bejdsmarkedsordførere afslører ringe 

kendskab til efterlønnernes virkelighed.

Spørgsmålet var enkelt: Hvor meget 

får en almindelig efterlønner på 60 år 

hver måned?

Men svarene flakkede noget. De 

Konservative nægtede at svare, de 

Radikale skulle lige tjekke det på 

computeren, Dansk Folkeparti ramte 

4-5.000 kroner for højt, og Socialde-

mokraterne skød 1.000 kroner over. 

Hos Venstre erkendte ordføreren, at 

hun slet ikke vidste det.
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13.100 kr

Politikerne gentager eller kritiserer 

dagligt de 16 milliarder, som økono-

merne mener, efterlønnen koster. De 

jonglerer mesterligt med milliarderne. 

Men kender de noget til tilværelsen 

for havnearbejderen Karsten Holm, 

der netop er gået på efterløn efter 40 

år i kedeldragt?

Sandheden er, at en almindelig efter-

lønner får 13.100 kroner om måne-

den, viser beregninger fra A-kasser-

nes Samvirke.

Læs regnestykket her: Se hvad du 

ville få i efterløn

Avisen.dks virkelighedstjek begynder 

hos formanden for arbejdsmarkeds-

udvalget, Helle Sjelle fra de Konser-

vative.
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Hvor meget får en efterlønner på 60 

år om måneden?

”Jeg deltager ikke i nogen former for 

test, det gør jeg simpelthen ikke. Det 

har jeg aldrig gjort, og det gør jeg 

ikke. Det er et princip.”

Men ved du, hvor meget en 60-årig 

efterlønner får?

”Jeg vil slet ikke ind i de der ting,” 

siger formanden og hilser farvel.

Tjek computeren

De Radikales arbejdsmarkedsordfører 

Morten Østergaard har heller ikke svar 

på stående fod.

”Ohh, ja, hvad er det nu de får… Jeg 

har lige kigget på tallene, men nu fry-
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ser min computer så,” fortæller han.

Men bare sådan et slag på tasken?

”Jeg kan ikke lige huske, hvad efter-

lønnen er. Men jeg ved, at den er en 

femtedel selvfinansieret,” fortæller 

Morten Østergaard.

Efter to minutter og et par klik på mu-

sen ender han med at skyde på 12.000 

kroner om måneden. Tæt på, men det 

var jo ikke meningen, at de skal slå 

det op på en computer. Så Avisen.dk 

tager ind på Christiansborg for at sikre, 

at de ikke bruger hjælpemidler.

På kontoret hos Dansk Folkepartis 

ordfører Bent Bøgsted lyder buddet 

på 16-17.000 kroner. Men det beviser 

blot, hvorfor hans parti er imod at 

afskaffe efterlønnen, mener han.
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”Folk tror, at der ligger en formue og 

venter til dem, der går på efterløn. 

Men det er jo ikke tilfældet,” påpeger 

Bent Bøgsted.

Er det meget?

Hos Torben Hansen fra Socialdemo-

kraterne lyder buddet på 14.000 kro-

ner, noget tættere på sandheden - de 

13.100 kroner, som en efterlønner på 

60 år i gennemsnit får.

Videre ad de lange gange på Borgen 

er der tomt på Anders Samuelsens 

kontor. Hans kollega fra Liberal Al-

liance, Leif Mikkelsen, ved ikke, hvor 

han er henne i verden.

Så Avisen.dk slutter rundturen hos 

Venstres arbejdsmarkedsordfører Ulla 
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Tørnæs. Hun sidder i møde, men rin-

ger venligt tilbage nogle timer senere.

Uden at først at forsøge at ”google” 

svaret, erkender hun, at hun ikke ved, 

hvad en efterlønner får.

”Det lægger tæt på dagpengene, ved 

jeg.”

Men har du et bud, hvad det er sådan 

cirka?

”Uha, det kan jeg ikke lige ryste ud af 

ærmet,” siger Ulla Tørnæs.

Det bliver ofte sagt, at det er enormt 

attraktivt at gå på efterløn. Synes du, 

at det er et attraktivt beløb?

”Vi kan konstatere, at det er en meget 

attraktiv ordning, uanset størrelsen 
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på beløbet. Langt flere er gået på 

efterløn, end man havde regnet med,” 

påpeger Ulla Tørnæs.
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Niels Krogh Søndergaard, niels@avisen.dk

”Det passer ikke. Vis mig lige rap-

porten.”

Løkkes udspil får store konsekven-
ser for danskerne. Avisen.dk har 
besøgt tre sosu-assistenter på et 
plejehjem i København. 

Abida skal arbejde 
8 år længere
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Sosu-assistent Abida Raza griber 

papiret med regeringens nye udspil 

og læser hver en linje i skemaet på 

side 12.

Hun er flankeret af kollegerne, Inge 

Fauerskov og Pia Nielsen, da Avisen.

dk besøger dem på plejehjemmet 

Slottet på Nørrebro i København.

De tre har lige fået regeringens nye 

forslag til en ’tilbagetrækningsreform’ 

i hånden, og de er nu ved at nærlæse 

det.

Papiret er endnu varmt fra printeren, 

men kollegernes modtagelse er kølig.

Det ligger nu klart, at regeringen både 

vil afskaffe efterlønnen og fremrykke 

den vedtagede velfærdsreform fra 

2006. Det betyder, at folkepensions-



35

Læs mere på side 36 

alderen hæves langt hurtigere end 

planlagt.

Læs regeringens rapport

Abida, Inge og Pia betaler alle til ef-

terlønnen, men på skemaet i rappor-

ten, bliver de ramt meget forskelligt.

40-årige Abida Raza kan læse, at de 

20 år, hun havde forventet at arbejde 

før sit planlagte otium, med et tryl-

leslag er blevet til 28 år.

”Det ser ikke godt ud. I forvejen har 

jeg tænkt, at det vil blive svært at 

holde den gående til jeg bliver 60. 

Men 68 år!” siger hun og ser på kol-

legerne om bordet.
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Fordeling er ikke retfærdig

Med Pia Nielsens 54 år er hun den 

ældste i rummet. Det ser ud til, at 

hun også får spareplanerne at mærke.

Hun må arbejde tre år mere, før hun 

kan gå på efterløn.

Pia Nielsen er slipper lettere end sine 

to kolleger, og hun tror ikke på, at re-

geringens nye skema er ”en retfærdig 

fordeling” af fremtidens pensionsgo-

der, som statsministeren kaldte det på 

sit pressemøde:

”Jeg har ondt af de næste generatio-

ner. De kommer ikke til at have større 

muskler til at arbejde med. De kom-

mer ikke til at leve længere end mig, 

tror jeg.”
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Taskebærer

Ved siden af sidder Inge Fauerskov på 

49, som har arbejdet på plejehjemmet 

Slottet, siden hun var 24 år.

”Det virker som om, Lars Løkke har 

lavet skemaet til ham selv og sin 

familie. Jeg har altså et andet arbejde 

end ham. Han har endda folk til at 

bære sin mappe på Christiansborg,” 

siger hun.

Inge Fauerskov fortæller om sin 

hverdag på plejehjemmet, hvor hun 

gør rent.

”Jeg farer rundt og sidder ikke ned 

som ham.”

Inge Fauerskov og Abida Raza har 

begge børn. De ser ikke en fremtid, 

hvor der mangler arbejdskraft.



38

”Der bliver slet ikke nok arbejde til 

mine børn om ti-tyve år, tror jeg. Der 

kommer ny teknologi, og arbejdskraf-

ten vil fortsætte med at komme in 

over grænserne,” siger Abida Azar.
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Elisabet Svane, svane@avisen.dk

Venstre har set et lille lys i mørket: 
Kan de gentage Nyrups succes fra 
1998? Eller bliver de udslettet, som 
S blev i 2001?

ANALYSE: 
Efterlønnen er VK’s 
politiske viagra
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”Regeringen udskriver valg den dag, 

den tror den har en realistisk chance 

for at genvinde regeringsmagten.”

Ja, selvfølgelig gør den det - det siger 

enhver politisk logik. Men hvad gør en 

regering, der ikke kan finde den dag, 

hvor vinderchancen vurderes som 

realistisk?

Sådan har forholdene længe været i 

VK-regeringen - den kunne ikke få øje 

på den dag, hvor de ville have bare 

en minimal chance for at genvinde 

regeringsmagten. Og slet ikke en 

realistisk.

Ikke kina-mands chance!

Men nu øjner fremtrædende Venstre-

folk en chance, ganske vist mikro-

skopisk, for et genvalg. Og det på et 
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udspil om efterløn, som ikke har kina-

mands chance for at blive vedtaget!

Udadtil har Venstre-folkene hele tiden 

ladet, som om de havde en chance for 

at vinde - alt andet ville også være 

uhørt - men på de indre linjer havde 

de givet op.

Med efterlønsudspillet er bøtten vendt 

og nogle Venstre-folk, som ikke plejer 

at være jubel-optimister, taler nu om, 

at de måske kan gøre det, som Poul 

Nyrup Rasmussen (S) gjorde i 1998:

En Nyrup med modsat fortegn?

Genvinde regeringsmagten mod alle 

odds. Vinde på det yderste af en negl 

- men dog vinde.

Det er ikke længe siden, at man i 

Venstres absolutte top frygtede den 
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dag, valget skulle udskrives. Fryg-

tede, at næsten ti års borgerligt styre 

ville blive hilst af også egne vælgere, 

der strakte armene i vejret og sagde 

’endelig slap vi af med dem!’

Frygtede, at de ville lide samme 

skæbne som Nyrup, da han tre år 

efter sin knebne sejr blev hældt ud 

af Statsministeriet. Nærmest med 

badevandet.

Venstres politiske viagra

Det skræk-scenarie er Venstre nu 

mentalt begyndt at bevæge sig væk 

fra, omend med meget små skridt. De 

er begyndt at tro lidt på det, partiet er 

mere harmonisk end længe - måske 

fordi Venstre-folk generelt har det 

godt, når der skal spares.
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Ord som ’sætte tæring efter næring’ 

har de fået ind med modermælken, 

ligesom ’madpakker er noget, man 

smører derhjemme’. Ikke noget, 

staten skal give en. Sådan tænker en 

traditionel Venstre-mand og -kvinde 

og derfor kan de som få blomstre op i 

sparetider.

Og den politiske viagra, der har fået 

det hele op i gear, er udspillet, der 

aldrig bliver vedtaget.

DF siger aldrig ja

Det erkender Venstre-toppen åbent 

- de ved godt, at Dansk Folkeparti al-

drig kunne drømme om at stemme ja 

til at afskaffe efterlønnen før et valg.

Så den barokke situation i dansk poli-

tik lige nu er, at regeringen fremlæg-
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ger udspil, som alle taler om, regner 

på og reagerer på - hvordan vil det 

påvirke min fremtid? - mens virke-

ligheden er, at udspillet ikke bliver 

vedtaget.

Medmindre VK stik mod alle odds 

genvinder regeringsmagten.

Velfærdsforliget er rammen

Spekulationer i pressen om, hvorvidt 

VK, DF og Liberal Alliancen før et valg 

ville lave en aftale om efterlønnen, 

som skulle afløse Velfærdsforliget 

efter et valg, maner regeringstoppen 

i jorden.

Den ser kun forhandlinger indenfor 

Velfærdsforligets kreds - VK, DF, S og 

R - og da både S og DF ikke vil være 

med, er den vej lukket for forlig. Den 

er kun åben til at udskrive valg.
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Skulle det usandsynlige ske, at VK 

genvinder magten, bliver det også 

svært at få DF med på ’noget’ med 

efterløn. Det er regeringestoppen helt 

med på.

Ligesom med Genopretningspakken

Ordet ’løftebrud’ vil være en af de 

milde anklager mod Pia K. og co., hvis 

partiet går i realitetsforhandlinger om 

den plan, Løkke og co. har fremlagt. 

Men her satser regeringen benhårdt 

på de sorte,  økonomiske skyer, de om 

kort tid vil fremlægge i 2020-planen.

Forbilledet er genopretningspakken 

fra i sommer. 24 milliarder kr. sparede 

regeringen og Dansk Folkeparti - bl.a. 

på DF’d forslag om at halvere dagpen-

geperioden. Alternativet havde været 

at nulstille alle overførsels- indkom-
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ster de næste tre år, som regeringen 

havde foreslået.

Simpel hovedregning i forhandlingslo-

kalet gjorde det dog hurtigt klart, at 

nulstillede overførselsindkomster ville 

ramme op mod en million, mens der 

tilbage i forår og sommer 2010 stadig 

var få langtidsledige.

Hjorts sorte pensel

Det er det, regeringen satser på vil 

ske igen: Når de økonomiske udsigter 

står klare - og her vil finansminister 

Claus Hjort Frederiksen male med den 

sorteste pensel, han kan finde - vil det 

være lettere at få DF med til selv det, 

de ellers ikke vil.
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Mener regeringen altså. Det kræver så 

bare, at Venstrefinder den dag, hvor 

de tror, de har en realistisk chance for 

at genvinde regeringsmagten.

De konservative bliver ikke spurgt.
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Niels Krogh Søndergaard, niels@avisen.dk

Kald det et luksusproblem, men ikke 

desto mindre er der mange arbejds-

løse, som bliver nervøse, hvis de plud-

selig får et job. 

Fem råd til at komme igang på dit 
nye job - uden stress.

Hjælp! Jeg har fået et 
arbejde
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Det fortæller Karina Weidner, som 

arbejder med stress i konsulenthuset 

Komplement og skriver blog på Get-

2business.wordpress.com.  

Nervøsiteten og præstationsangsten 

gælder særligt de arbejdsløse, som 

har gået uden arbejde længere tid 

end et år og pludselig en dag får et ja 

fra en arbejdsgiver. 

Karina Weidner fortæller her om fæ-

nomenet - og kommer med fem gode 

råd til dig, som starter i job efter lang 

tids arbejdsløshed.

”For manges vedkommende kom-

mer det rent faktisk som et chok, at 

de føler sig så pressede over endelig 

at skulle være lykkedes med job-

søgningen, efter måneders endeløse 
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ørkenvandringer i ledigheden,” siger 

Karina Weidner.

Det er længe siden, den arbejdsløse 

har haft daglig gang på en arbejds-

plads, og flere tænker: ”Hvad nu hvis 

jeg ikke kan holde til det?”

Hun fortæller, at nogle ledige bliver så 

påvirkede, at de ubevidst begynder at 

sabotere deres jobsøgning - af angst 

for at få et job.

”Det kan være, man undlader at kon-

takte en potentiel arbejdsgiver, som 

ens netværk har anbefalet. Eller man 

søger jobs, man inderst inde godt 

ved, man ikke vil komme i betragtning 

til,” siger Karina Weidner.

Angsten for succes kan være ligeså 

lammende som angsten for at fejle, 

siger hun.
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Karina Weidners fem råd til at over-

vinde angsten for at starte i nyt job:

1. Virksomheden har valgt dig

Mange glemmer, at de er blevet valgt 

i en bunke af måske 200 jobansøgnin-

ger. Slap af, siger Karina Weidner:

”De har valgt dig, fordi du har kom-

petencerne og fordi de godt kunne 

lide dig til samtalen. Du har vundet 

konkurrencen, husk det!”

2. Er du i tvivl, så spørg

”Husk, alle står på nakken af hinan-

den for at hjælpe dig i starten. Brug 

dem,” siger Karina Weidner.

I starten har man måske mange 

uafklarede spørgsmål omkring både 
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helt praktiske ting og virksomhedens 

kultur.

Det kan være enormt stressende, hvis 

man ikke får svar på disse spørgsmål 

inden for kort tid, siger hun. I stedet 

nøjes mange med at gætte sig frem, 

fordi de ikke vil vise, at de er sårbare.

3.  Tag bad og skift tøj, når du 

kommer hjem

Det er hårdt at starte nyt job, og man 

skal være ekstra god til at slappe af, 

når man kommer hjem.

”Hvad der sker med din krop, påvirker 

din underbevidsthed. Derfor råder jeg 

alle til at tage et bad og skifte fra ar-

bejdstøjet til noget andet, når de kom-

mer hjem,” siger stresskonsulenten.
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Ubevidst reagerer vi kraftigt på små 

ritualer og symboler. At skifte tøj vil 

gøre det lettere at lægge arbejdet bag 

sig i fritiden, siger hun.

4. Fokusér på det, du er god til

Et andet trick, nyansatte kan bruge 

til ikke at få stress, er at fokusere på 

det, man er god til.

”Det er altid hårdt at starte på et nyt 

job. Du kan snyde din stresshjerne, 

ved at fokusere din indsats på det, du 

allerede mestrer. Så får du et par suc-

césoplevelser, som er gode at starte 

på,” siger Karina Weidner.

5. Det er kun et job!

Folk, der har gået arbejdsløse længe, 

kan være særligt gode til at danne et 
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tankespind, som intet har med virke-

ligheden at gøre.

”Husk, det kun er et job og ikke et 

spørgsmål om liv eller død,” siger 

Karina Weidner.
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Klaus Buster Jensen, klausbuster@avisen.dk

Det er normalt en fagforenings op-

gave at beskytte medlemmerne mod 

Jeanet Bondtofte skulle udlevere 
kollegaernes anonyme kritik af 
arbejdsmiljøet til ledelsen hos Kris-
telig Fagbevægelses a-kasse.

Fyret af fagforening: 
Skulle angive kolleger
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urimelige chefer. Men når det er fag-

foreningen selv, der er chef, kan piben 

få en anden lyd.

Sådan er i hvert fald oplevelsen hos 

42-årige Jeanet Bondtofte, der indtil 

sidste år var sikkerhedsrepræsentant 

for 20 ansatte i Kristelig Fagbevægel-

ses a-kasse i Odense.

Mens Jeanet Bondtoftes kolleger én 

efter én gik ned med stress, oplevede 

hun, at ledelsen pressede hende for 

at afsløre, hvilke kolleger der i en 

undersøgelse havde meldt om dårligt 

arbejdsmiljø på kontoret.

Jeanet afviste det igen og igen, og 

endte med selv at blive fyret. Nu har 

Kristelig A-kasse netop betalt tre må-

neders løn som erstatning efter, at der 

er indgået forlig i sagen.
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”Jeg ville ikke udlevere navnene, for 

jeg ville jo ikke hænge mine kollegaer 

ud. Jeg havde jo lovet dem, at det 

blev mellem os.” siger hovedpersonen.

Mistede seks kollegaer

Ledelsen i Kristelig Fagbevægelse 

afviser i dag at udtale sig om, hvorfor 

arbejdsmiljøet sejlede - og hvorfor de 

endte med at fyre Jeanet.

Men at der var noget helt galt i 

Odense-afdelingen i Kristelig Fagbe-

vægelses (Krifa) a-kasse, afslørede 

Arbejdstilsynet ved et kontrolbesøg et 

år tidligere.

Ansatte gik syge på arbejde, sov dår-

ligt om natten og flere var tæt på at 

sygemelde sig med stress på grund af 

arbejdspresset. Ledelsen udsatte sine 
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medarbejdere for sundhedsfare, skrev 

tilsynet i sin rapport.

Også Jeanet var klar over, at de an-

satte var på randen af sammenbrud. 

I løbet af et halvt år mistede hun 

seks kollegaer, der enten sagde op på 

grund af stress eller blev sygemeldte 

og derpå fyret, fortæller Jeanet.

Det var en tredjedel af de godt 20 

ansatte i hos Krifa i Odense, der ikke 

kunne klare det dårlige arbejdsmiljø.

Græd på jobbet

Efter kritikken fra Arbejdstilsynet, 

satte ledelsen i Krifa en undersøgelse 

af arbejdsmiljøet i værk. Jeanet skulle 

som sikkerhedsrepræsentant indsamle 

skemaerne fra kollegaerne, men til 

hendes store overraskelse var der kun 

positive svar.
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Det viste sig, at ingen turde kritisere 

ledelsen for det vanvittige stress, 

fordi de skulle udfylde skemaet med 

navn. Derfor talte Jeanet i stedet med 

kollegaerne hver især og indsamlede 

denne gang svarene anonymt.

”Og så kom problemerne væltende. 

En kollega græd hver eneste dag på 

arbejdet og endte med at sige op. En 

anden havde konstant ondt i maven, 

når hun skulle på arbejde,” siger 

Jeanet.

Men ledelsen krævede, at hun for-

talte, hvem der kritiserede det stres-

sende arbejdsmiljø, før de ville gøre 

noget ved problemerne.
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Fyresedlen

Jeanet holdt tæt. Men presset fra 

ledelsen blev større og større. Og en 

dag gik det galt.

”Ledelsen presser mig, og vi hol-

der mange møder. Men en dag kan 

jeg ikke mere, og jeg går ned med 

stress.”

Hendes læge var ikke i tvivl: Jeanett 

skulle sygemeldes.

Alligevel forlangte lederen i Odense, 

at hun kom tilbage på arbejde. Læ-

gens erklæring blev afvist, og efter to 

måneders sygdom modtog Jeanet en 

fyreseddel.

”De fyrede mig for at få fred. Så 

kunne de lave en ny undersøgelse af 
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arbejdsmiljøet, som viste de resulta-

ter, ledelsen gerne ville have,” siger 

hun.

Før Jeanets sammenbrud, havde hun 

forsøgt at råbe den øverste ledelse i 

Krifas hovedsæde i Randers op. Men 

personalechef Dorthe Lilleris tog heller 

ikke affære.

Betalt erstatning

Nu er sagen afsluttet med et forlig mel-

lem Krifa og Jeanets fagforening HK.

Krifa afviser, at fyringen er urimelig, 

men har accepteret at betale i alt ti 

måneders løn - heriblandt tre måne-

ders løn, udover det loven kræver, for 

at forlige sagen.
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Efter fyringen lovede Krifa overfor 

Arbejdstilsynet, at a-kassen vil tage 

hånd om problemerne med stress.

I dag vil hverken Dorthe Lilleris eller 

direktør Jesper Wengel hos Krifa ud-

tale sig om sagen.

”Jeg vil ikke diskutere det interne ar-

bejdsmiljø i Krifa i pressen,” lyder det 

fra Dorthe Lilleris.

Det er ikke første gang, Krifa i Odense 

har fyret en ansat. Sidste år kunne 

Avisen.dk fortælle, at samme arbejds-

plads havde fyret en jobkonsulent, 

fordi hun ikke bad morgenbøn eller 

gik i kirke.
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Fotos: Colourbox, Wikimedia Commons, 

Kooperation, Niels Krogh Søndergaard, 

Klaus Buster Jensen
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