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Reaktor skal nedkøles
med havvand
JAPAN-QUAKE

Reaktoren på det japans-
ke atomkraftværk er ube-
skadiget af formidda-
gens eksplosion. Kun
den ydre betonskal er
ødelagt. Reaktoren skal
nedkøles med havvand.

Af Sarah Skarum, 12.
marts 2011, 13:10

Den japanske regering
har netop afholdt presse-
møde om situationen i
landet efter jordskælvet
fredag og om eksplosio-
nen på det japanske
atomkraftværk Fukushi-
ma lørdag.

Chefen for regeringens
sikkerhedskabinet Eda-
no oplyser, at der skete
en eksplosion 3.36 lokal
tid. Denne eksplosion
ramte reaktorbygningen,
der er opbygget af to de-
le, en ydre skal af for-
stærket beton, en indre
af stål. Den ydre er øde-
lagt, men den indre er
stadig hel, og der er ikke
sket skade på reaktoren
i bygningen, oplyser
han.

Live: Følg situationen i
Japan minut for minut Vi-
deo: Se reaktoren eks-
plodere

Dermed er der ikke risi-
ko for større udslip, oply-
ser han.

For at sikre, at der ikke
sker en forurening vil re-
geringen tillade, at reak-
toren fyldes med hav-
vand, oplyser han.

Nedkøling med havvand
kan hjælpe med til at for-
bedre situationen, siger
Erik Nonbøl, forsker i
atomkraftværker på Risø
DTU.

- Det kan forbedre situati-
onen, for nedkøling med
havvand er klart bedre
end ingen afkøling, siger
han.

Gå på opdagelse: De
mest dødbringende jord-
skælv Tema: Læs alt om
jordskælvet i Japan

Det kræver myndigheder-
nes tilladelse at bruge
havvand til nedkøling,
men det er ikke fordi, at
der er en radioaktiv for-
ureningsfare, men fordi
vandet vil blive opvar-
met, før det ledes tilba-
gei havet, oplyser Erik
Nonbøll.

    Den japanske rege-
ringstalsmand kalder et
større udslip for ’meget
usandsynligt’, og den 20
kilometers sikkerhedszo-
ne, som er blevet lavet

rundt om værket, hvorfor
folk skal evakueres, er
oprettet for at være på
den sikre side, siger
han.

Han opfordrer alle til at
bevare roen og følge
myndighedernes anvis-
ninger.

Der er foreløbigt evakue-
ret omkring 50.000 men-
nesker, og hæren er sat
ind for at hjælpe gamle,
enlige og svage, der ik-
ke kan komme ud af om-
rådet uden hjælp.

Blå blok haler ind på
rød blok Statsministe-
ren præsenterer nye
ministre

Statsminister Lars Løkke
Rasmussen præsenterer
sine nye ministre, Søren
Pind, ny integrationsmi-
nister, Troels Lund Poul-
sen, ny undervisningsmi-
nister samt Peter Chri-
stensen, ny skatteminis-
ter på Amalienborg tirs-
dag d. 8 marts 2011. Fo-
to:Christian Als

Gallup-måling viser snæ-
vert rødt flertal. Frem-
gang til Liberal Alliance
og Dansk Folkeparti.

11. marts 2011, 23:16

Statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) får nu
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fornyet troen på, at rege-
ringen kan vinde det
kommende folketings-
valg. En ny måling, som
Gallup har lavet for Ber-
lingske, viser, at regerin-
gen og dens støtteparti-
er efter en uge med mini-
sterfyring og regeringsro-
kade haler kraftigt ind på
oppositionen. Hvis styr-
keforholdet cementeres i
de kommende uger, kan
et forårsvalg blive en rea-
litet, påpeger flere kilder
tæt på statsministeren.
Den nye måling giver
48,9 pct. til blå blok og
50,8 pct. til rød. For bare
en måned siden støttede
53,8 pct. af vælgerne
rød blok.

»Vi har aldrig været af
den tro, at den var hjem-
me, eller at noget var sik-
kert i dansk politik. Når
en statsminister laver en
regeringsrokade, så vil
det have en positiv ef-
fekt for regeringen,« si-
ger Socialdemokrater-
nes næstformand, Mette
Frederiksen.

Målingen viser store for-
skydninger mellem parti-
erne. Dansk Folkeparti
står efter den senere
tids udlændingedebat til
en opbakning fra hele
15,2 pct. af vælgerne -
det højeste i fem år. Om-
vendt står Venstre til
den dårligste Gallup-må-

ling siden 1992. Kun
19,9 pct. af danskerne
vil sætte kryds ved parti-
et. Venstres nye politis-
ke ordfører, Ellen Trane
Nørby, glæder sig, fordi
målingen viser, at intet
er afgjort endnu.

»Jeg synes, det er en rig-
tig flot måling oven på
det, man må kalde rime-
lig meget kaos og fri
leg.«

Professor i statskund-
skab ved Københavns
Universitet Kasper Møl-
ler Hansen hæfter sig og-
så ved, at Liberal Allian-
ce går frem med to pro-
centpoint.

»Venstre får et ordentligt
hak i tuden, og det er mi-
seren omkring Birthe
Rønn Hornbech, som
uden tvivl har gjort det.
De liberale smutter over
til Liberal Alliance, og
den øgede fokus på ud-
lændingedebatten har
gjort, at Dansk Folkepar-
ti står stærkt.«

Foreløbig står den nye
Gallup-måling dog me-
get alene. Et vægtet gen-
nemsnit af de seneste
betydende danske me-
ningsmålinger, som Ber-
lingske har fortaget, vi-
ser, at oppositionen sta-
dig har et markant for-
spring med 46,2 procent

af stemmerne mod rege-
ringen og dens støttepar-
tiers 53,8 procent.

Læs mere om Gallup-
målingen i Berlingske
Lørdag

Thomas Larsen: Efter-
lønsudmelding gør
ondt på S-SF Politisk
debat. Helle,Villy og
Margrethe

ARKIV: Rød Højskole på
LO-Skolen i Helsingør
lørdag 14. marts 2009.
Margrethe Vestager (R),
Villy Søvndal (SF) og
Helle Thorning-
Schmidt(S) mødes til en
større debat. Foto:Keld
Navntoft

Margrethe Vestager af-
slører sin frygt for opposi-
tionens økonomiske
plan med sin nyeste til-
slutning til VKOs ønske
om en efterlønsreform,
vurderer politisk kom-
mentator Thomas Lar-
sen.

Af Mathias Ørsborg Jo-
hansen, 11. marts 2011,
09:49

Margrethe Vestagers
frygter, at Helle Thorning-
Schmidt og Villy Søvn-
dal ikke er klar til at føre
en tilstrækkelig økono-
misk politik, vurderer Ber-
lingskes politiske kom-
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mentator Thomas Lar-
sen. Det kommer til ud-
tryk i hendes dugfriske
genåbning af efterløns-
debatten.

Vestager siger fredag
morgen til Børsen, at De
Radikale gerne vil sidde
med om bordet, hvis
VKO skal diskutere en
efterlønsreform. De øn-
sker den mildere aftap-
ning af efterlønsrefor-
men, som Dansk Folke-
parti har talt for.

Den udmelding vil nok få
morgenkaffen til at sma-
ge en tand mere bittert i
rød blok. Thomas Lar-
sen siger:

- Det er med til at under-
strege Margrethe Vesta-
gers dybe bekymring for
rød bloks økonomiske
politik. Vestagers udmel-
ding er en de facto undsi-
gelse af den økonomis-
ke politik hos S og SF.
Og den gør ondt på Villy
Søvndal og Helle Thor-
ning. Radikalt hjerteblod

Ifølge Thomas Larsen
har der igennem længe-
re tid være en voksende
frygt for at Helle Thor-
ning og Villy Søvndal ik-
ke forstår alvoren i de
økonomiske udfordrin-
ger, Danmark står over
for på kort og langt sigt.

Betænkeligheden er ikke
blevet mindre af, at S og
SF har viklet sig stadig
tættere ind i en alliance
mellem fagbevægelsen,
som er ilet til hjælp med
allestedsnærværende
annoncekampagner.

Læs også: Løkke taber
efterlønsdebatten

- Det har længe været ra-
dikalt hjerteblod for Ve-
stager at få gennemført
en reform af efterlønnen.
Og opgøret mellem Ve-
stager og rød blok hand-
ler i sin enkelthed om, at
Radikale befinder sig på
samme linje som Lars
Løkke, når det handler
om at anerkende de
enorme økonomiske ud-
fordringer, siger Thomas
Larsen. Dårlig timing for
rød blok

Grøften mellem Radika-
le og venstrefløjen kom-
mer på et for regeringen
bekvemt tidspunkt.

Læs også: Flertal øn-
sker valg eller reform om
efterløn

Den senere tid har
Venstre og Konservative
svømmet rundt i uheldi-
ge enkeltsager, som luk-
kede efterlønsdebatten
ned til venstrefløjens og
fagforeningernes fordel.

- Vestagers meldinger er
stærkt generende og pro-
blematisk, fordi rød blok
var tæt på at vinde de-
batten om efterlønnen.
Det er næsten lykkedes
dem –  med hjælp fra fag-
bevægelsens tinsoldater
- at skyde reformdebat-
ten ned. Derfor har de
bestemt ikke brug for, at
de genåbner debatten,
siger Thomas Larsen.
TAGS

Efterløn, Helle Thorning-
Schmidt, Lars Løkke
Rasmussen, Margrethe
Vestager, Radikale
Venstre, Thomas Lar-
sen, Villy Søvndal

Kinesere går til sulte-
løn for din iPhone

Offentliggjort 12.03.11
kl. 13:22

Apple er blandt de vær-
ste producenter, når det
gælder arbejdsforhold
på kinesiske fabrikker.

Alene sidste år kastede
18 fabriksarbejdere sig i
døden fra bygningerne
hos Apple i Kina. Arkivfo-
to: AP

Selvom din mobiltelefon
er beklædt med Apple
og Sonys flotte glinsen-
de bogstaver, er der stor
sandsynlighed for, de bli-
ver fremstillet under ska-
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delige forhold i Kina. Fo-
to: Apple

Alene sidste år kastede
18 fabriksarbejdere sig i
døden fra bygningerne
ved de enorme Foxconn-
fabrikker i Kinas Shen-
zen-provins.

Og for en uge siden
mødte Apple igen kritik,
da det kom frem, at 137
ansatte var blevet syge,
efter de på en fabrik hav-
de renset Apple-skærme
med det giftige stof
Hexan.

Det skriver avisen.dk
Elendige forhold i Kina

Selvom din mobiltelefon,
mp3-afspiller eller spille-
konsol er beklædt med
Apple og Sonys flotte
glinsende bogstaver, er
der stor sandsynlighed
for, de bliver fremstillet
under skadelige forhold
på disse enorme fabrik-
ker i Kina.

En ny rapport fra den eu-
ropæiske organisation
makeITfair fortæller om
elendige forhold på fa-
brikkerne, som leverer til
de store elektronikgigan-
ter Apple, Motorola, Phi-
lips og Sony. Fabrikker
hvoraf de største har fle-
re hundredetusinde an-
satte. Selvmordsforsøg
og ussel løn

Rapporten beretter om
selvmordsforsøg, eksem-
pler på ekstrem overar-
bejde, ussel løn og ud-
bredt brug af unge - så-
kaldte praktikanter - som
der stilles færre lovmæs-
sige krav til.

"I vores undersøgelse af
fabrikkerne, kan det væ-
re svært at få korrekte
oplysninger fra dem,
som driver fabrikkerne.
Derfor har vi også hen-
vendt os til de store pro-
ducenter, for at høre om
de havde indvendinger.
Her er Apple den eneste
producent, som ikke har
svaret på vores henven-
delse. De har end ikke gi-
vet os en begrundelse,"
forklarer Päivi Pöyhö-
nen, talsmand for make-
ITfair til Avisen.dk. Kræ-
ver mere uddannelse

MakeITfairs rapport er
endnu et skår i firmaets
omdømme. I løbet af det
sidste år, har Apples le-
verandørfabrikker været
scener for en række
grimme episoder.

"Det er vigtigt, at virk-
somheder som Apple sik-
rer, at de ansatte bliver
uddannede til et bedre
arbejdsmiljø og får at vi-
de, hvad deres rettighe-
der er. Men uddannelse
skal også suppleres
med egen kontrol, og an-

dre parter skal have ad-
gang til at se nærmere
på fabrikkerne og tjekke
forholdene," siger ad-
junkt og Ph.D Anne
Roepstorff fra Copenha-
gen Business School til
Avisen.dk.

I flere år har hun forsket
i virksomheders sociale
ansvar, og hendes erfa-
ring er, at uvildige evalu-
eringer og oplysning om
ansattes rettigheder, er
den eneste vej til bedre
arbejdsforhold på kæm-
pefabrikkerne.

I forbindelse med resear-
chen til makeITfair’s rap-
port, kunne man ikke få
adgang til fabrikkerne,
men måtte interviewe ar-
bejdere udenfor arbejds-
pladsen.

Selv gennemfører Apple
undersøgelser af ar-
bejdsforholdene indenfor
dørene hos leverandører-
ne i Kina.

I en rapport fra Apple
kan man blandt andet læ-
se, at fabrikkerne, efter
de rapporterede selv-
mord, både havde hyret
en stor mængde psykolo-
ger til at hjælpe ansatte
med krisebehandling,
samt hængt net op mel-
lem boligbygningerne for
at forhindre flere selv-
mord. Forbrugeråd for-
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står ikke Apple

Rasmus Kjeldahl, direk-
tør i Forbrugerrådet, har
læst makeITfairs rap-
port, og han er ikke impo-
neret over Apple:

"Når man tænker på,
hvor forsvindende lidt
det koster at give sine
ansatte bare nogenlun-
de gode forhold, så for-
står jeg ikke, hvorfor Ap-
ple ikke betaler den pris.
Resultaterne i denne rap-
port vil forhåbentlig påvir-
ke forbrugerne til at tæn-
ke sig om en ekstra
gang, næste gang de kø-
ber elektronik."

Løsningen på problemet
er ikke enkel, siger direk-
tøren.

"Jeg tror ikke, man kan
gøre meget med lovgiv-
ning på dette område.
Faktisk er de kinesiske
regler for arbejdsforhold
ganske udemærkede.
Problemet er bare, at de
regler overhovedet ikke
bliver overholdt."

I stedet mener Rasmus
Kjeldahl, at det er forbru-
gerne, som skal presse
Apple. Apple: Vi gør en
indsats

"Vi tillader kun, at de hø-
jeste standarder for ar-
bejdsmiljø bliver over-

holdt. Derfor har vi et
stort og solidt system,
hvor vi evaluerer, monito-
rerer og verificerer, hvor-
dan forholdene er hos
vores leverandører, " ly-
der svaret fra Apples
kommunikationschef i
Europa Alan Hely, da
Avisen.dk konfronterer
ham med dokumentatio-
nen for de dårlige for-
hold hos elektronikgigan-
tens leverandører i Kina.

Ovenpå anklagerne,
som senest er dokumen-
teret i en rapport fra den
europæiske organisation
makeITfairLINK, fortæl-
ler han, hvor dedikerede
Apple er i opgaven om
at at sikre de ansattes
helbred og velvære.

Kommunikationschefen
forklarer, at Apple siden
2007 selv har lavet de-
res egne undersøgelser
hos 288 af deres leveran-
dører.

I Apples rapport fra i år,
kan man læse, at selska-
bet har lavet en omfat-
tende interviewundersø-
gelser blandt de ansatte
på fabrikkerne i Kina.

Her har Apples udsend-
te spurgt ind til de man-
ge selvmord og forsøgt
at finde årsagen bag
dem.

Alan Hely henviser til det
sted i Apples rapport,
hvor der står at firnaet er
i gang med at undersø-
ge en episode, hvor 137
ansatte blev syge, sand-
synligvis fordi de blev for-
giftet med stoffet hexan.

"De rapporter vi laver vi-
ser, hvor seriøst vi tager
vores sociale ansvar hos
Apple," fortæller kommu-
nikationschefen, som ik-
ke vil forklare, hvorfor
Apple, som den eneste
virksomhed, ikke har sva-
ret på henvendelser fra
organisationen makeIT-
fair, som står bag den
nye kritiske rapport.

Eks-scientologer fast-
holder overbevisnin-
gen

12. marts 2011

Banebrydende forskning
om afhoppere fra Scien-
tology gør op med
forestillingen om, at nye
religiøse bevægelser ik-
ke har et reelt religiøst
indhold cieNår nogen
vælger at forlade en reli-
giøs bevægelse, skyldes
det typisk, at de har mi-
stet troen. Men det gæl-
der ikke altid i Scientolo-
gy.

I sit speciale fra Køben-
havns Universitet har reli-
gionssociolog Elisabeth
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Tuxen Rubin fået en
unik adgang til 43 tidlige-
re medlemmer af bevæ-
gelsen, og meget overra-
skende viser det sig, at
samtlige har bibeholdt
deres tro på den sciento-
logiske lære.

En lære, der er bygget
op omkring køb af kur-
ser, som siges at kunne
muliggøre en frisættelse
af sjælen. Selv af dem,
der gik ud i 1982, er de
fleste stadig praktiseren-
de scientologer. Det af-
gørende for bruddet, si-
ger de, er i stedet, at or-
ganisationen er begyndt
at optræde undertrykken-
de og destruktivt.

"Religionsforskere kon-
kluderer ofte automatisk,
at religion kun kan opret-
holdes i en religiøs kon-
tekst. Men det udfordrer
min undersøgelse. Den
rykker samtidig ved de
eksisterende forestillin-
ger om, at folk hovedsa-
geligt falder fra en religi-
øs bevægelse på grund
af manglende tro. Min
påstand er, at det både
er graden af tilknytning
og måden, man forlader
bevægelsen på, der af-
gør, om man tager troen
med sig ud eller ej," si-
ger Elisabeth Tuxen Ru-
bin, der fik 12 for specia-
let.

Annonce Hendes konklu-
sioner både overrasker
og begejstrer flere religi-
onsforskere og Scientolo-
gy-eksperter. For ud
over, at specialet giver
et sjældent indblik i en el-
lers lukket verden, udfor-
drer det den udbredte
forestilling i Vesten, at
nye religiøse bevægel-
ser ikke har noget reelt,
religiøst indhold, mener
lektor i religionsviden-
skab på Københavns
Universitet, Peter B. An-
dersen.

Muslimer: Andre religi-
oner kan føre til Gud

Danske muslimer tror ik-
ke, at islam har monopol
på vejen til Gud Mens is-
lamiske ekstremister i
Mellemøsten stjæler me-
diebilledet i deres kamp
for "den rette tro", som
ofte fører til overgreb på
kristne mindretal, er sy-
net på andre religioner
blandt mange danske
muslimer mere forsonen-
de.

Ifølge en række fremtræ-
dende danske muslimer
kan islam nemlig ikke ta-
ge patent på vejen til
Gud. Det synspunkt
fremgår af den debat på
Kristeligt Dagblads hjem-
mesider, som begyndte i
foråret 2010, da en ræk-
ke af folkekirkens præ-

ster her i avisen gav ud-
tryk for, at Jesus ikke er
den eneste vej til Gud.
Debatten er siden fortsat
ufortrødent, og flere og
flere muslimer har sluttet
sig til.

Forleden skrev muslim
og folketingskandidat An-
na Rytter på religion.dk:

"Jeg tror stadig på, at
der er mange veje til
Gud. At man ikke skal
være for skråsikker på,
at man selv har ret. Jeg
synes selvfølgelig, at mit
valg af ’ramme’ er den
rigtige - for mig. Men jeg
kan ikke definitivt sige,
at jeg er nærmere sand-
heden end nogen an-
dre."

Annonce Ligeledes har
hospitalsimam Naveed
Baig i et indlæg på religi-
on.dk fastslået, at "der
er ingen religion, som på-
står, at den religion eller
ideologi står over Gud el-
ler er absolut":

"Når Jesus siger: ’Ingen
kommer til faderen uden
ved mig’, og Muhammad
siger: ’Den der har set
mig, har set Gud’, og
Buddha: ’Den der ser
Dharma, ser mig, og den
der ser mig, ser Dhar-
ma," er det det samme
væsen, de alle snakker
om på deres måde."
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Forfatter og muslim Ami-
nah Tønnsen, skriver på
religion.dk, at "Koranen
fortæller mig, at der er
flere veje til Gud", mens
islamdebattør Safia Aou-
de i november sidste år
skrev:

"Er der flere veje til
Gud? Svaret er, at ja, ve-
jene til Gud (Allah) er
utallige. (...) Man kan væ-
re kristen eller jøde; men
Gud er central i al tro og
central for al eksistens.
Derfor kan man roligt si-
ge, at alle veje fører til
Gud."

Og den tolkning af islam
står de ikke alene med.
Ifølge islamprofessor
ved Københavns Univer-
sitet Jørgen S. Nielsen
er det "et sted mellem
halvdelen og et pænt fler-
tal af almindelige musli-
mer i Danmark", der går
ind for, hvad han kalder
en "tolerant version af is-
lam". Den store gruppe
læner sig op ad Kora-
nens vers om, at mang-
foldighed er Guds vilje.

"Her fremhæver man, at
Koranen ordret siger, at
der ingen tvang er i religi-
on. Og at der i Koranen
klart står, at Gud har
åbenbaret sin vilje gen-
tagne gange - med kri-
stendom og jødedom
som de vigtigste af de

tidligere åbenbaringer,"
siger han.

De toneangivende musli-
mer er ifølge Jørgen S.
Nielsen et mindretal af
danske muslimer, som
betragter islam som den
endegyldige afløser af
kristendom og jødedom:

"Det er den retning, der
skaber mest ballade i
øjeblikket og er mest
højtråbende med angreb
på kirker og kristne i Mel-
lemøsten. Den version
læner sig op ad et vers i
Koranen, der siger, at
de, der ikke vil accepte-
re budskabet, skal be-
kæmpes med alle mid-
ler. De gør sig bemær-
ket i medierne, fordi de
indtager et radikalt og
eksklusivt synspunkt.
Men mit gæt er, at de
tæller et forholdsvis lille
mindretal."

Danske virksomheder
vil have udenlandske
ingeniører

Af Karen Margrethe
SchelinFredag den 11.
marts 2011, 13:10

En ny undersøgelse vi-
ser, at godt halvdelen af
danske virksomheder
foretrækker udenlands-
ke ingeniører frem for
danske.

Danske ingeniører risike-
rer at blive overhalet in-
denom af deres uden-
landske kolleger.

Godt halvdelen af dans-
ke virksomheder,d er be-
skæftiger ingeniører, me-
ner således, at uden-
landske ingeniører knok-
ler mere og derfor er me-
re attraktive som arbejds-
kraft end danske.

Det viser en undersøgel-
se fra Ingeniøren og
IDA.

Læs også: Stor appetit
på lavtlønnede uden-
landske akademikere

Her slås det bl.a. fast, at
arbejdsmoralen blandt
udenlandske ingeniører
med job her i landet er
bedre end hos deres
danske kolleger.

Det mener eksempelvis
56 pct.af de ingeniørtun-
ge danske virksomhe-
der.

Holdningen fremgår af
en ny undersøgelse fra
Nyhedsmagasinet Ingeni-
øren og Ingeniørforenin-
gen, hvor man har af-
dækket motiverne for at
anvende udenlandske in-
geniører.

Undersøgelsen er udført
af Rambøll Management

7



Dutch Hyphenation *TAL O–’s Language Technology

blandt 954 virksomhe-
der, der beskæftiger in-
geniører.

Per Asmussen, adm. di-
rektør i Skanderborg-virk-
somheden Kamstrup,
der udvikler systemløs-
ninger til energimåling,
forudser, at forskellen på
længere sigt kan koste
inge-niørarbejdspladser:

»Hvis man opdager, at
det er attraktivt at tage in-
geniører til Danmark, så
tænker man, at næste
skridt er at flytte opgaver-
ne derud.«

I en anonym kommentar
fra en af de adspurgte
virksomheder, bliver situ-
ationen trukket endnu
skarpere op:

"Danske ingeniører skal
i den grad tage sig sam-
men, finde et passende
lønniveau og lære at få
tingene gjort i en ruf i ste-
det for lang palaver.
Hvis dette ikke forstås i
en fart, vil ingeniørerne
få en voldsom konkurren-
ce udefra inden for gans-
ke få år," lyder det.

Læs også: Skal unge,
udenlandske talenter ar-
bejde til discountløn?

Formanden for IDAs Ar-
bejdsmarkedsudvalg
Morten Thiessen finder

ikke resultatet overra-
skende. Han mener, at
det skyldes forskelle i le-
delsesstil og det flade
hierarki:

»Når man hyrer folk læn-
gere væk fra, så tænker
de mere hierarkisk og er
mere lydige. Samtidig bli-
ver de hentet ind til en
bestemt arbejdsopgave,
og derfor bliver de opfat-
tet som mere målrettede
og arbejdsomme end
danskerne,« siger han til
Ingeniøren.

Ifølge professor Henrik
Holt Larsen, CBS, afspej-
ler arbejdsgivernes svar,
at danskere generelt pri-
oriterer balance mellem
arbejdsliv og privatliv hø-
jere end udlændingene.

Danskerne opfatter det
som legitimt at holde for-
længede weekender, lan-
ge ferier og at gå kl. 16
for at hente børn.

Professoren løfter dog
en advarende pegefin-
ger på baggrund af un-
dersøgelsen:

»Vi er måske blevet ofre
for succesens fælde –
forstået på den måde, at
Danmark har klaret sig
godt økonomisk. Så
hvorfor løbe stærkere,
hvis det går godt?« spør-
ger han retorisk.

Undersøgelsen punkte-
rer myten om, at danske
virksomheder vælger at
ansætte udenlandske in-
geniører, fordi de kan
fås til spotpris.

Faktisk angiver kun 14
procent af arbejdsgiver-
ne, at de rekrutterer i ud-
landet på grund af lav
løn. Derimod angiver
syv ud af ti, at behovet
for faglige specialkompe-
tencer får dem til at hen-
te folk hertil.

På en række egenska-
ber klarer de danske in-
geniører sig imidlertid
bedre end deres uden-
landske kolleger.

Det gælder eksempelvis
på områder som sociale
og kommunikative kom-
petencer, oplæringstid
og opgaveforståelse.
Her ligger de danske in-
geniører i top, og på dis-
se områder siger cirka ot-
te ud af ti virksomheder,
at de udenlandske inge-
niører ‘slet ikke’ eller ‘i
mindre grad’ er bedre
end de danske.

Ekspert: Ulykke er ikke
som Tjernobyl
UKRAINE-FILES-CHER-
NOBYL

Ti år efter Tjernobyl-ulyk-
ken bærer arbejdere,
der arbejder med at repa-
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rerer en vej, masker. Det
anslås, at mere end
12.500 mennesker, der
beskæftigede sig med
oprydningsarbejdet efter
katastrofen i 1986, ti år
senere er døde som føl-
ge af arbejdet. Foto:VA-
LERI SOLOVJEV

Selvom atomulykken i
Japan viser sig at være
stor i omfang, så kan
den ikke sammenlignes
med Tjernobyl-katastro-
fen, forklarer ekspert.

Af Morten Bang Jørgen-
sen

12. marts 2011, 14:27

Alle atomkatastrofers
moder, Tjernobyl-ulyk-
ken i Ukraine 1986, kan
kun meget dårligt sam-
menlignes med dagens
ulykke på atomkraftvær-
ket Fukushima 1 i Ja-
pan.

Det understreger lektor
og ekspert i katastrofe-
journalistik Erik Lund fra
Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole.

- Det man i virkelighe-
den ikke skal sammenlig-
ne ulykken med lige nu
er Tjernobyl, fordi japa-
nerne har en viden og or-
ganisation omkring den
her type begivenheder,
som er modsat den man

dengang så i det tidlige-
re Sovjetunionen, siger
han.

Dengang fik man ingen
information omkring Tjer-
nobyl-udslippet i de førs-
te, afgørende døgn efter
ulykken og efterfølgende
misinformerede sovjet-
styret desuden omkring
katastrofens omfang. Ek-
sempelvis troede man i
Vesten i første omgang,
at der var tale om et ra-
dioaktivt læk i et af Sveri-
ges Forsmark atomkraft-
værk og først senere
kunne man regne sig
frem til, at strålingen
kom fra den daværende
Østblok.

- Informationssvigtet var
dengang med til i drama-
tisk grad at øge omfan-
get af katastrofen. Med
Fukushima i dag ved vi
det med det samme og i
live-billeder, og japaner-
nes organisationskultur
gør, at der vil blive reage-
ret hurtigere, siger lekto-
ren.

LIVE: Følg udviklingen i
Japan minut for minut
Gå på opdagelse: De
mest dødbringende jord-
skælv

Atomkraftværkerne i Ja-
pan er sikkerhedsmæs-
sigt desuden i en helt an-
den liga end de i forve-

jen noget nær rampone-
rede værker som Tjerno-
byl og de efterladne vær-
ker som Ignalina, der
helt ind til 2009 leverede
70 procent af Litauens
elektricitet.

Ikke første gang i Japan

Erik Lund påpeger, at ja-
panerne også trækker
på viden fra tidligere min-
dre ulykker, som den der
indtraf i 1999 på Tokai-
mura-værket. I området
omkring atomkraftvær-
ket er indbyggerne des-
uden trænede i, hvordan
de skal reagere, og om-
rådet vil derfor være ef-
fektivt ryddet, hvis ikke
jordskælvet har ødelagt
infrastrukturen alt for me-
get.

Læs også: Sådan måles
atomulykkers omfang

Han betegner ulykken
som alvorlig, men vurde-
rer, at det er for tidligt at
vurdere konsekvenserne
af strålingen i det umid-
delbare nærområde. Til
gengæld forklarer han,
at fordi meldinger fra Ja-
pan lige nu går på, at
vindretningen blæser ud-
slippet væk fra land og
ud over Stillehavet, så
vil der gå 6-7 dage, før
den når tætbefolkede
områder på USAs vest-
kyst. Til den tid vil strålin-
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gen have aftaget i en
grad, så den ikke vil væ-
re til fare for mennesker.

Rente på flekslån kan
blive fordoblet på et år

Lørdag den 12. marts
2011, 11:33

Rentestigning kan øge
usikkerhed på boligmar-
ked.

Den månedlige husleje
for boligejere, der har ta-
get de poulære et-årige
rentetilpasningslån med
afdragsfrihed, kan stige
langt hurtigere end for-
ventet. Det skriver
EPN.dk.

Flere økonomer venter
nu, at flexlånernes etårs
rente kan blive fordoblet
til godt 3 pct. ved årsskif-
tet. Det øger usikkerhe-
den på det skrøbelige bo-
ligmarked.

Holder økonomernes
nye prognoser vil knap
hver anden boligejer stå
til huslejeforhøjelse i lø-
bet af det kommende år.

For de mange unge fami-
lier, der kombinerer ren-
tetilpasningslån med af-
dragsfrihed, bliver stig-
ningen særligt mærkbar
i forhold til det nuværen-
de niveau. Det gælder ik-
ke mindst familier i de

områder, hvor en bolig
koster 3-4 mio. kr.

Hos dem slår rentestig-
ningen nemlig mere di-
rekte igennem. Og de vil
kunne imødese, at den
rekordlave månedlige
ydelse på godt 1.100 kr.
pr. lånte million kroner i
2011 stiger til godt 2.000
kr. efter skat.

Det er stigning på over
70 pct. på blot et år.

Direktør Ane Arnth Jen-
sen, Realkreditrådet, er
sikker på, at boligejerne
kan bære omkostningen.

»Det vil da gøre ondt på
de mange boligejere
med rentetilpasningslån
at skulle betale væsent-
ligt mere i rente, men vi
skal kun tilbage til 2008,
før renten var over 5
pct., så der er en vis øko-
nomisk robusthed hos
boligejerne,« siger Ane
Arnth Jensen til EPN.dk.

Hun er langt mere be-
kymret for effekten på
boligmarkedet, der er
præget af mange boliger
til salg og kun ganske få
handler.

Danskerne vil lade pri-
vate klare velfærden

Der er større tillid til, at
private kan klare vel-
færdsopgaver end det of-
fentlige, viser Gallup-må-
ling.

13. marts 2011, 06:00

I Danmark stoler vi tradi-
tionelt langt mere på vo-
res offentlige sektor end
på private virksomheder,
når det handler om at
klare velfærdsydelser.

Men den holdning er til-
syneladende i skred. Me-
re end otte ud af ti dans-
kere har nu tillid til den
private sektors ydelser,
mens knap syv ud af ti
har tillid til det offentliges
service. Det viser en ny
Gallup-måling foretaget
for Berlingske.

Samtidig er 70 procent
af danskerne åbne over-
for, at flere offentlige op-
gaver som børnepas-
ning og ældrepleje vare-
tages af private virksom-
heder.

»Jeg troede, at tallene
ville være langt større til
fordel for det offentlige.
Det er meget opmuntren-
de, for det viser, at der ik-
ke er den forskrækkelse
for det private, som jeg
troede,« siger økonomi-
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og erhvervsminister Bri-
an Mikkelsen (K).

Regeringen har med det
nedsatte Vækstforum
øget fokus på behovet
for mere udlicitering af of-
fentlige opgaver. Og se-
nest har regeringspartier-
ne Venstre og de Kon-
servative meldt ud, at pri-
vate skal kunne bygge
nye fængsler og stå for
driften af dem.

Professor Klaus Peter-
sen hæfter sig ved, at
danskerne er blevet min-
dre skeptiske over for at
lade den private sektor
varetage selv centrale
velfærdsopgaver.

»Der har altid været høj
tillid til det offentlige sy-
stem. Men i dag har di-
skussionen ændret sig,
så politisk er ingen læn-
gere af princip imod udli-
citering. Det har dansker-
ne vænnet sig til,« siger
Klaus Petersen fra Syd-
dansk Universitet.

Socialdemokraternes po-
litiske ordfører, Henrik
Sass Larsen, mener, at
udviklingen hænger sam-
men med, at regeringen
har forsømt den offentli-
ge sektor:

»Jeg kan godt forstå,
hvis man er utilfreds
med flere lukkedage i

dagsinstitutionerne, og
at ens barn ikke har lært
at læse eller regne godt
nok i folkeskolen,« siger
han.

Berlingske vil de kom-
mende dage i serien
»Den svære velfærd« be-
skrive mulige gevinster
og udfordringer ved udli-
citering af danskernes
velfærdsydelser.

Fiskebåd med 15 pas-
sagerer var i nød

Offentliggjort 13.03.11
kl. 10:15

Helikopter og flere red-
ningsbåde var i aktion
natten til søndag ud for
Hvide Sande.

En båd på fisketur med
15 passagerer og tre be-
sætningsmedlemmer var
natten til søndag i alvorli-
ge problemer i havet ud
for Hvide Sande.

Turbåden "Fio" tog vand
ind, og på et tidspunkt
blev samtlige om bord
bedt om at iføre sig red-
ningsveste og gøre klar
til at blive evakueret, op-
lyser Søværnets Operati-
ve Kommando (SOK) i
Aarhus.

Men på grund af høj sø
måtte planen om at over-
føre de 18 personer til

fiskeskibet "Lisbeth
Frich" opgives.

En redningshelikopter
og en redningsbåd fra
Thorsminde kom frem til
"Fio" og fik overført to
redningsfolk og lænse-
pumper.

Derfor undgik de 18 at
skulle ned i redningsflå-
den, oplyser SOK.

Situationen opstod cirka
16 sømil vest for Hvide
Sande, og det endte
med, at "Fio" for egen
kraft kunne sejle ind til
Hvide Sande under
eskorte af to redningsfar-
tøjer.
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