
Kilo-for-kilo-aftalen
endelig på plads
178 af FN’s 197 nationer ind-
ledte fredag i Brasiliens ho-
vedstad Brasilia de afslutten-
de forhandlinger om FOOD-
aftalen om den globale føde-
varehandels fremtid. FOOD-
aftalen betyder, at alle lande i
løbet af 10 år skal skabe ba-
lance i produktion af grund-
læggende levnedsmidler, så
intet land må eksportere mere
end de importerer. Aftalen
kaldes derfor i folkemunde
“Kilo-for-kilo-aftalen”.

Forhandlingerne betragtes
som en formalitet, da der
blandt de 178 tilsluttede lande
er enighed om principperne.
Nu drejer det sig om at skabe
enighed om fødevare-listen,

aftaler om fødevarebistand til
lande, der ikke er selvforsy-
nende samt overgangsregler.

For Danmarks vedkom-
mende forventes det eksem-
pelvis, at produktionen af
svin vil blive mindsket fra 30
til 10 millioner årligt. På
internationalt plan ventes af-
talen at få stor betydning for
især transportsektoren og
dermed miljøet. Den forven-
tede ændrede samhandel an-
slås at mindske den interna-
tionale transport med hele 10
procent.

Kun to af de højtudviklede
nationer afviste at medvirke
til aftalen. Det er USA og Au-
stralien.

Pladser og torve
skal overvåges
Alle landets offentlige
torve og pladser skal
overvåges elektronisk.
Det fremgår af en rapport
fra Justitsministeriet.
Rapporten er udarbejdet i
tilknytning til et nyt lov-
forslag, der har til formål
at mindske hærværk og
vold i det offentlige rum.
Et flertal i Folketinget
støtter forslaget om at
udvide overvågningen,
efter en bølge af voldeli-
ge uroligheder gik over
landet i forsommeren i
forbindelse med afvik-
lingen af fodboldkampe i
EU-ligaen.

Hidtil har statslig
elektronisk overvågning
kun fundet sted i tog,
metro, busser, på statio-
ner, trafikknudepunkter
og i statslige bygninger.

Betonhøjhuse skal sprænges væk
De store betonhøjhuse i
Odense-forstaden Folkemo-
sen står bogstaveligt talt for
fald. I løbet af september vil
halvdelen af de almene høj-
huse blive jævnet med jorden
ved hjælp af dynamit. I stedet
opføres godt 200 nye ejerbo-
liger.

Folkemosen har ofte været

i mediernes søgelys og omtalt
som uroligt ghetto-område
med mange indvandrere og
beboere uden fast tilknytning
til arbejdsmarkedet. Det dår-
lige omdømme har givet store
huslejetab og undergravet
økonomien, så der ikke har
været råd til den nødvendige
vedligeholdelse. Ejendomme-

ne er i dag i en sådan forfat-
ning, at en renovering vil
være 25 procent dyrere end
opførelse af nyt byggeri.

Odense Kommune satser
på, at opførelsen af ejerboli-
gerne vil tiltrække ressour-
cestærke familier, der kan
være med til at ændre kvarte-
rets omdømme.

HVER TREDJE RAMT
AF PSYKISK
LIDELSE PÅ JOBBET
Næsten 950.000 eller hver
tredje danske lønmodtager
har psykiske problemer på
jobbet. Depressioner, angst
og følelse af mindreværd er
hverdag for lønmodtagere.
Det viser en videnskabelig
undersøgelse af psykiske pro-
blemer på arbejdsmarkedet
foretaget af Psykiatrifore-
ningen i samarbejde med Re-
gion Nord.

En lignende undersøgelse i
2005 viste, at det dengang
“kun” var hver fjerde, der var
ramt af psykiske lidelser.

– De ansatte har fået en
følelse af, at de i højere grad
er blevet deres egen arbejds-
giver. Det er sket i takt med,
at flere arbejdspladser er gået
over til selvstyrende teams og
projektarbejde. Det betyder
eksempelvis, at helt ordinære
ting som pauser springes
over, siger sekretariatsleder
Merete Bojsen fra Psykiatri-
foreningen.

Det er ikke specielt ansatte
i nye højteknologiske job, der
rammes. Timelønnede i mere
traditionelle job rammes

nemlig mere end dobbelt så
ofte som funktionærer, viser
undersøgelsen.

Udflytning af arbejdsplad-
ser og det generelle pres på
arbejdsmarkedet skaber
usikkerhed og depressioner
hos mænd. Hos kvinderne er
det blandt andet manglende
indflydelse på eget job, der
giver psykiske problemer, si-
ger Merete Bojsen.

Kendte problemer
En rundspørge til LO-forbun-
dene giver en enslydende og
entydig reaktion.

Forbundene får stadigt fle-
re henvendelser fra medlem-
merne om psykiske proble-
mer. Og de gennemgående
klager går på færre ansatte om
flere opgaver eller dårlig ar-
bejdsledelse, der skaber til-
svarende dårligt arbejdsmiljø.

I Psykiatriforeningen un-
drer man sig over, at virksom-
hederne ikke prioriterer en
trivselspolitik lige så højt som
man har gjort med alkoholpo-
litikken i de seneste mange år.

– Psykiske problemer be-

tragtes stadig som en privat
sag på samme måde, som
alkoholproblemer for 30 år si-
den tilhørte privatlivet, siger
Merete Bojsen.

Balance afgørende
– Arbejdslivet presser ofte det
personlige liv, men et godt liv
kræver en god balance mel-
lem arbejdslivet og familie-
livet, siger Merete Bojsen.

– Derfor er en god arbejds-
leder eller arbejdsgiver den,
der ikke tillader en ansat at
arbejde over aften efter aften.
På kort sigt kan det se godt ud
på effektivitets-tavlen, men
på langt sigt vil medarbejde-
ren ganske enkelt brænde ud,
understreger Merete Bojsen.

FAKTA
• 33,6 pct. af de erhvervs-

aktive føler symptomer
på psykisk sygdom.

• Ansatte med psykiske
problemer er sygemeldt
tre gange så meget som
ansatte uden. 

Øresunds-
regionen 
løb med 
OL-2024
Dansk-svensk jubel, da Den Internationale
Olympiske Komité udpegede Øresunds-
regionen som vært ved Sommer-OL 2024

Øresund vandt i skarp kon-
kurrence med Cuba, Vietnam,
Egypten, Venezuela, Algeriet
og Iran. De store og høj-
teknologiske vestlige nationer
havde allerede forud for
fredagens beslutning erkendt,
at de ikke med sikkerhed
kunne forvente at vinde kam-
pen om OL 2024. For ikke at
miste anseelse trak de deres
tilbud og sluttede i stedet op
om det dansk-svenske tilbud. 

Øresundsregionen var på
forhånd tippet gode chancer,
på grund af Danmarks og
Sveriges omfattende bi-
standshjælp til udviklingslan-
dene. Reelt er der kun nogle
få arabiske nationer, der er
direkte imod dansk OL-
værtskab. Det bunder i Dan-
marks ubetingede militære
støtte til USA’s krigsførelse i
Irak helt frem til 2009.

Valget af Øresund har

skabt optimisme i danske
sportsorganisationer. De hå-
ber, at den forventede fokuse-
ring på OL i de kommende 
ni år vil skabe øget interesse
for den organiserede sport.
Idrætsorganisationerne har i
den seneste halve snes år lidt
under en alvorlig medlems-
flugt.

OL-projektet er budgette-
ret til 15 milliarder euro eller
100 milliarder danske kroner,
hvoraf Danmark yder de 40
procent og Sverige 60. 
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FAGLIG KOMMENTAR:

Det lykkedes alligevel
For 10 år siden – i 2005 – stod vi over for en lang række
udfordringer. Både som samfund og som fagbevægelse.
Udfordringer, som vi ikke bare kunne lade ligge med et
stille håb om, at det nok holder “min tid ud”.

To af de væsentligste udfordringer handlede om frem-
tidssikringen af den danske velfærdsmodel og om frem-
tidssikringen af den danske fagbevægelse. Som verden
så ud, var der dengang hverken garanti for, at velfærds-
samfundet eller at fagbevægelsen ville holde “min tid ud”.
Heldigvis traf vi beslutning dengang om at handle frem
for at se tiden an.

Vi gik som forbund med fuld kraft ind i debatten om
fremtidens velfærd, da Velfærdskommissionen i slut-
ningen af 2005 fremlagde sine bud på ændringer. Og vi
gjorde det både centralt og lokalt. Ikke mindst afdelin-
gernes og tillidsrepræsentanternes indsats for at bidra-
ge til debatten om, hvordan vi ville have samfundet
skruet sammen i fremtiden, rykkede.
Det satte skub i FOA-medlemmerne, og det satte skub i
lokalsamfundet.
Det var i starten godt nok op ad bakke at tale om fælles-
skabets ansvar for de svageste. Men da vi samtidig
havde vores gennemarbejdede bud på det ansvar, vi
hver især må tage for os selv – og for andre og dermed
i sidste ende må tage for at skabe et samfund, vi kan
være bekendt – fik vi alligevel skabt ørenlyd.

Dansk velfærd i 2015 ser meget anderledes ud end for
50 år siden, men vi lever også i et samfund i dag, som
er flere gange rigere end dengang. Derfor kan vi også i
dag tillade os i langt højere grad at tale om pligter, rettig-
heder og plads til den enkelte.
Men kernen – det, at vi tager et fælles ansvar for dem,
der har det sværest, fik vi bevaret.

Samtidig havde vi i 2005 fuld gang i diskussionerne
om, hvilken rolle fagbevægelsen skulle spille i et moder-
ne samfund – om, hvad fagbevægelsen skulle arbejde
med – om, hvad fagbevægelsen skulle lade ligge – og
ikke mindst om, hvordan vi kunne bringe os i overens-
stemmelse med medlemmernes krav og forventninger til
en moderne faglig organisation.
Vi vidste ikke præcist, hvor vi skulle hen, men der var
alligevel mod til at slagte hellige køer og gå i gang med
fornyelsen.

Vi havde lagt grunden til fornyelsen ved fusionen mel-
lem det tidligere FOA og det tidligere PMF, da vi valgte
at bygge på de to kerneværdier tryghed og faglighed. Vi
byggede ovenpå med klare løfter til medlemmerne om,
hvad man har krav på for sit kontingent. 
Og vi tog på strukturkongressen i 2006 hul på en om-
lægning af hele organisationen, der handlede om at ska-
be mere demokrati, kortere beslutningsveje og stærkere
indsats på arbejdspladserne.
Omlægningen og moderniseringen fortsatte på den or-
dinære kongres i 2008.
Derfor står vi i dag med et meget decentralt forbund,
som handler om det enkelte medlem, som bygger på
dialog, og hvor styrken er afdelingernes og tillidsrepræ-
sentanternes lokale indsats i dagligdagen.

Fagbevægelsens pionerer fra 1870’erne og -80’erne
ville ikke kunne genkende dagens fagbevægelse. Men
havde de kunnet træde ind ad døren i dag for at opdage,
at der kun var beklædningen og kontormøblernes de-
sign til forskel fra dengang, så havde fagbevægelsen
ikke overlevet til i dag.

Her i 2015 – et par år før
min tid i forbundet hører
op – så er det nu rigtig
godt at kunne konstate-
re, at både velfærdssam-
fundet og fagbevægel-
sen har gode udsigter til
at overleve mig og
min generation.

Dennis Kristensen
Forbundsformand

ELEKTRONIK SIKRER
LANDSBY NÆRBUTIK
PÅ ANDELSBASIS
Efter årtier med lavprisvarehuses og storcentres fremmarch i
storbyerne på bekostning af de små nærbutikker kan en helt ny type
elektronisk butik skabe grundlag for en mere nuanceret udvikling 

Halvanden hundrede familier
i landsby-miljøet Nørre Ny-
stad på Mors har sikret sig
den første landsbybutik af ny
type med dagligvarer. Butik-
ken holder åbent alle hverda-
ge fra kl. 6 til 8 og fra 15 til
18. I weekender og helligdage
er åbningstiden fra kl. 8 til 12.

Butikken er indrettet i en
ombygget værkstedshal på
hovedgaden og består – ud-
over et lille café-hjørne og en
kiosk med kassefunktion – af
en stribe mindre, specialbyg-
gede containere, der er elek-
tronisk styrede. Der er i alt fire
containertyper med henholds-
vis almindelig rumtemperatur
og svale, køl- samt frys.

Stregkoder er nøglen
Alle varerne er indpakket i
praktisk og genanvendeligt
materiale med stregkode, som
automatisk afskrives lagerbe-
holdningen i det øjeblik, den
fjernes fra containeren. Via
radiostyret elektronik noteres
de solgte varer samtidig på
den kooperative dagligvare-
terminal i Aalborg, som er
leverandør til butikken i Nør-
re Nystad. 

Betalingen i butikkens
kasse foregår også elektro-
nisk via stregkoderne, der
ligeledes afregnes automa-
tisk, når de lægges i indkøbs-
vognen, så der er i allerhøje-
ste grad tale om “høflig selv-
betjening”.

Leveres færdigpakket 
i containere
Ifølge kontrakten mellem
butikken og dagligvare-termi-
nalen leveres der fersk- og
kølevarer tre gange om ugen
og frysevarer én gang, mens
aviser og blade til kiosken
leveres dagligt via Dansk
Media-Distribution. 

Varerne bringes direkte ud
til butikken i løbet af natten i

de elektronisk styrede contai-
nere, som rulles ind i nærbu-
tikken og straks er klar til
brug, når de er tilsluttet el.
Samtidig tages de “gamle”
containere med retur, hvoref-
ter butik og terminal afregner
for returvarer. 

“Antallet af numre på
fødevarer er i projektets op-
start på 300, men vi overvejer
at udvide, hvis der er behov

herfor”, fortæller Rune Søn-
dermand, der er formand for
foreningen, der driver butik-
ken på andelsbasis.

Gammel købmand 
slidt op
“Vi har kæmpet for at behol-
de vores sidste købmand, men
han kunne ikke få det til at
løbe rundt økonomisk og
arbejdsmæssigt. Den totale
liberalisering af lukkeloven
for otte år siden krævede næ-
sten, at han skulle holde
døgnåbent, og han følte sig
helt slidt op”, siger Rune
Søndermand.

“I starten lavede vi sam-
men med et halvt hundrede
familier en fælles indkøbsord-
ning, men det var for be-
sværligt og heller ikke så
billigt. For et år siden fik vi
ideen til den elektroniske bu-
tik, og den kooperative dag-
ligvare-terminal var interesse-
ret i at gå ind som med-spon-
sor af vores pilotprojekt, som
foreløbig skal køre i tre år”.

Nyt liv i landsbyen
Rune Søndermand fortæller,
at interessen har været over-
vældende i Nørre Nystad. 

“Næsten alle familier er
tilsluttet. Udover et butiksud-
valg på fem personer, der får
et symbolsk honorar, er alle
familier med i en turnusord-
ning, der dækker åbningstid
og rengøring. Alene det, at vi
har fået butikken åbnet, har
givet Nørre Nystad et nyt liv
og samlingssted. 

Vi har også kalkuleret med
et overskud, som skal gå til ny-
investeringer og regner derud-
over med en dividende på tre
procent til medlemmerne”, si-
ger Rune Søndermand, der
sagtens kan forestille sig at lig-
nende butikker vil dukke op i
andre landsby-miljøer og lo-
kalområder i de kommende år.

Når kunderne fjerner en
vare fra en hylde, disk
eller container, afskrives
den automatisk fra lageret
via radiostyret elektronik.
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Staten stadig
bagud med
integrations-mål
Målet om at have otte procent
indvandrere og efterkommere
fra et ikke vestligt land blandt
medarbejderne har vist sig
svært at nå for staten.

Tal fra Personalestyrelsen
viser, at staten kun er nået
halvvejs. Kun fire pct. af de
ansatte er indvandrere og
efterkommere.

Der er især problemer med
integrationen på Justitsmini-
steriets og Forsvarsministe-
riets arbejdspladser, hvor kun
1,2 procent og 1,4 procent af
de ansatte kommer fra
gruppen. 

Kun Integrationsministeri-
et er nået et godt stykke over
mål med 13,2 procent ikke-
vestlige indvandrere. Også
Videnskabsministeriet og
Statsministeriet er tæt på mål
med en andel på henholdsvis
7,8 procent og 7,0 procent.

3.000 asiater 
på uddannelses-
kontrakt i
ældreforsorgen
Problemet med det voksende
antal ældre medborgere med
behov for hjælp i hjemmet og
det stagnerende antal danske
sundhedsarbejdere søges nu
løst ved direkte import af
ufaglært arbejdskraft fra
Asien. 

Sundhedsministeriet har
netop indgået en aftale med
Thailand, Indonesien og Fi-
lippinerne, hvorefter der i år
udstedes opholds- og arbejds-
tilladelse til i alt 3.000 unge
asiater i alderen 18 til 25 år. 

Asiaterne tilbydes en seks-
årig kontrakt, der indebærer
en tre-årig uddannelse og en
efterfølgende tre-årig forplig-
tigelse til at arbejde i Dan-
mark i privat eller offentligt
regi.

Ældreforsorgen har i åre-
vis været præget af personale-
mangel og den deraf følgende
hurtigere nedslidning af de
ansatte, hvilket også har haft
negativ indflydelse på tilgan-
gen til sosu-uddannelserne. 

Aalborg får
helikopter-
ambulancer
I forbindelse med afviklingen
af Sygehus Nord får Region
Nordjylland sin egen helikop-
ter-redningsstation. Stationen
forventes indviet den 1. april
2016.

Hermed har alle fem regio-
ner redningsstationer med
helikoptere, der skal kompen-
sere for de øgede afstande til
Danmarks nu kun tre offentli-
ge hospitaler i Skejby, Oden-
se og København.

Gips-boliger vinder 
stor markedsandel
Husprisernes himmelflugt har givet minimalistiske huse af gips vind i sejlene

Søndag indvies en ny bebyg-
gelse på 50 kædehuse opført
af gipselementer i Århus-
forstaden Bøgå. Med byg-
geriet i Bøgå er der alene i
årets første knap ni måneder
opført 3.000 af denne type
boliger. Det danske gips-
byggeri har hermed i løbet af
kun tre år vundet hele 10 pro-
cent af markedsandelen for
boligbyggeri.

Det er de sidste 15 års pris-
eksplosion på boligmarkedet,
der har skabt en plads til det
billige byggeri af gipshuse i
Danmark, der ellers er kendt
for vores generelt høje bolig-
kvalitet. 

Den lave rente og de
favorable låneordninger for
ejerboliger har presset den
almene boligsektor ud i en
økonomisk krise, hvor den
har svært ved at konkurrere
på huslejen. Samtidig har den
økonomiske udvikling tiltruk-
ket hovedparten af danskere
med privat pensionsopsparing
til at investere deres penge i
boliger.

Stort behov 
for billigere boliger
Behovet for billige leje- eller
ejeboliger er steget tilsva-
rende. Det gælder ikke alene
økonomisk svagt stillede
enlige. Også mange unge
børnefamilier, der stifter hjem
for første gang, og de grupper
af lønmodtagere, der må
flytte oftere og oftere mellem
landsdelene for at kunne
holde sig i beskæftigelse,
skriger på lejeboliger, de har
råd til.

For disse boligsøgende er

byggeriet i gips en løsning.
Husene opføres som rå basis-
boliger, der let kan udvides.
Dermed kan startprisen eller
huslejen holdes nede på et
niveau, der ligger 35 procent
under traditionelt byggeri.

Basisboligen er som
begreb blandt andet kendt fra
de svenske “Bo Kløgtigt”-
projekt, der byggede på et
industrialiseret kassettebyg-
geri i et samarbejde mellem
den globale møbelkoncern
Krea og den store nordiske
byggeentreprenør Nordica.

Bygger på boligstøtte-
grænsen
Den rå standardbolig består
kun af et enkelt og stort
opholdsrum, et fabriksprodu-
ceret køkken- og toilet/bade-
rum – hvor al vvs- og el-
arbejde er udført på forhånd –
samt en lille entre. Boligen er
bevidst holdt nede på 85 kvm,
svarende til grænsen for op-
nåelse den maksimale støtte
efter loven om individuel bo-
ligydelse til to personer.

Standardboligen er dog
forberedt til en udvidelse på
hele 30 kvm i form af en
overdækket terrasse, der er
lukket på siderne og i princip-
pet kun skal tilføres facade-
elementer for at blive til en
del af boligen. Det store
opholdsrum og terrassen kan
efter behov og økonomi
opdeles til flere rum ved brug
af standardelementer.

Starter som ren discount
Den lave leje- eller købspris
hænger naturligvis sammen
med, at der også er tale om et

discountbyggeri, hvor man
reelt skubber færdiggørelsen
af byggeriet foran sig. Ønskes
boligen opdelt i stue og
værelser, må man, afhængigt
af kvalitet og udstyr, regne
med en yderligere boligudgift
på mellem 15 og 25 procent.
Og så er prisforskellen til
traditionelt byggeri væsent-
ligt minimeret.

Ny teknologi
Udover den discountmæssige
side og det industrialiserede
køkken-bad er det anven-
delsen af gips til byggeriet,
der muliggør den lavere pris. 

At gips kan anvendes som
“hoved”-byggemateriale skyl-
des en ny teknologi. De tidli-
gere så tunge gips-plader pro-
duceres nu med et indstøbt
armeringsnetværk, der gør
elementerne selvbærende.
Samtidig tilføres de et væld af
luftlommer, der ikke alene
virker isolerende, men også
gør dem 50 procent lettere.
De ydre elementer belægges
med et vejrbestandigt lami-
nat, mens de indre vægflader
er belagt med en papirmasse,
hvorpå der kan males eller
opsættes tapet. 

Gips-elementerne produ-
ceres af restprodukter fra
kraftvarmeværkerne. Hermed
er et stigende affaldsproblem
blevet løst. Da gips er et dødt
organisk materiale, forventer
producenterne og entreprenø-
rerne ikke, at der vil opstå
indeklima- eller allergipro-
blemer med de nye gipshuse,
som det er oplevet med man-
ge andre boligbyggerier i de
senere år.

FOA-MIDT-VEST
PÅ TÆERNE
DØGNET RUNDT
143 flere medlemmer og 221 på elektronisk
efteruddannelse er resultatet af 
FOA-Midt-Vests første år med døgnservice

“Det går over al forventning.
Vi har fået flere aktive tillids-
folk og flere og mere tilfredse
medlemmer, siden vi satte
døgnservicen i gang 1. sep-
tember 2014”, siger projekt-
leder og faglig sekretær Dan
Østentoft fra FOA-Midt-Vest
i Herning.

“Medlemmerne kan døg-
net rundt kontakte fagfor-
eningen via vores on-line
sagsbehandlings-indgang på
www.foa.dk/midt-vest. Her
kan de få afklaret stort set alle
spørgsmål i løbet af ganske
kort tid.

Er det en sag, der kræver et
større udredningsarbejde, får
medlemmet næsten altid svar
i løbet af den efterfølgende
hverdag”, fortæller Dan
Østentoft.

Tillidsvalgte 
er krumtappen
Døgnbrænderiet i Herning er
lykkedes, fordi fagforenin-
gens valgte og ansatte er gået
ind i en arbejdsdeling med de
lokale fællestillidsrepræsen-
tanter, der er frikøbt på fuld tid.

På afdelingskontoret tager
man sig primært af den over-
ordnede sagsbehandling in-
den for løn- og arbejdsvilkår,
herunder det voksende antal
sager af social karakter, som
nu også er omfattet af lovene
på arbejdsmarkedet.

Til gengæld er de tillids-
valgte blevet krumtappen,

hvorom alt drejer. De har nu
overtaget den første kontakt
med medlemmerne i forbin-
delse med de ydelser, som
medlemmerne har ret og krav
på. 

Det kan de tillidsvalgte i
dag klare, fordi de får en 24
timers backup-funktion via
telefon og den elektroniske
Tillidszonen og mail, som de
kan benytte via afdelingskon-
toret eller deres hjemmear-
bejdsplads.

Hjemme-kurser
på computer
Den elektroniske oprustning i
FOA-Midt-Vest byder også
på adgang til arbejdsmarkeds-
kurser, der er baseret på
hjemme-computer. Kurserne
afvikles i samarbejde med
Midtjyllands AMU-center.

“Indtil i dag har 221 med-
lemmer benyttet sig af tilbud-
det om fritidsundervisning,
der ikke alene giver større
faglighed, men også øget
kompetence og dermed mere
i lønningsposen”, siger Dan
Østentoft.

Den øgede medlemskon-
takt og service har efter fag-
foreningens opfattelse været
den afgørende faktor for den
positive udvikling. FOA-
Midt-Vest har efter en halv
snes år med vigende med-
lemstal de sidste 11 måneder
kunnet notere en nettofrem-
gang på 143 medlemmer.

Det nye on-line-system har gjort det nemmere for tillids-
repræsentanterne at servicere medlemmerne.
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Stor søgning til
den nye fælles
service-uddannelse
1.956 unge starter mandag på basisdelen af den nye fælles 
service-uddannelse på landets 43 service-centre

Ensidigt, gentagende og op-
slidende, ufaglærte job i den
danske service-sektor vil
være en sjældenhed i Dan-
mark om en halv snes år. Det
bekræfter interessen for den
nye fælles service-uddannel-
se, der slår bro mellem jobs
indenfor rengøring, køkken,
servering, ejendoms- og pe-
delservice, portørarbejde, AV-
midler, telefon- og recep-
tionspasning samt person-
transport.

Ny lov banede vej
Der er to afgørende faktorer,
der har ført frem til udvik-
lingen. Den ene er fagbevæ-
gelsens succes med kravet om
et generelt bedre arbejdsmil-
jø, der førte til loven om af-
skaffelse af ensidigt, genta-
gende opslidende arbejde in-
den år 2025. 

Den anden er Indenrigsmi-
nisteriets nye bekendtgørelse,
der stiller krav om faglig au-
torisation for udførelse af alt
person-relateret offentligt ar-
bejde. Bekendtgørelsen bety-
der, at folk med faglige kvali-
fikationer har fortrinsret til
job i det offentlige – eller
hvor der indgår offentlige
tilskud.

I løbet af de næste 10 år
forventes det, at op til 25.000
har gennemgået den nye ud-
dannelse. Hertil kommer tu-
sindvis af allerede ansatte
ufaglærte, der forventes at
tage basis-delen som voksen-
uddannelse.

Alsidigt og udfordrende
“Nu er det for alvor lykkedes

os at åbne op for en uddan-
nelse, der giver adgang til et
langt mere alsidigt og udfor-
drende liv på arbejdsmarke-
det, hvor der skulle være
plads til så godt som alle,”
siger uddannelseskonsulent
Samira Yanka fra FOAs nye,
store servicesektor.

Uddannelsen består ud-
over den et-årige teoretiske
basisdel af en lang række
moduler af forskellig varig-
hed fra fire og op til 12 uger.
Basisdelen og et enkelt modul
giver i sig selv den nødvendi-
ge autorisation til at kunne
søge et service-job. Modul
nummer to, der skal sikre al-
sidighed i jobbet, kan gen-
nemføres i umiddelbar til-
knytning til det nye ansættel-
sesforhold i en form, der
veksler mellem uddannelse
og praktik.

Meget fleksibel
“Uddannelsen er meget flek-
sibel. Den enkelte kan tage op
til 10 af de 20 moduler i
direkte forlængelse af basis-
delen som skole og praktik-
forløb med uddannelsesstøtte.
Eller de kan vælge at søge ud
på arbejdsmarkedet og bygge
moduler på efter ønsker, ev-
ner og behov, hvor der udbe-
tales basisløn i de uger, der
undervises på skole,” oplyser
Samira Yanka.

“Selv om de fleste nok vil
tage moduler, der i indhold er
beslægtet med hinanden, er
det ikke noget krav. Uddan-
nelsen kan skræddersys efter
den enkeltes ønsker og job-
mæssige behov. Det sidste har

været en afgørende faktor for,
at mange private arbejdsgive-
re allerede har indgået uddan-
nelseskontrakter med mange
unge”, understreger Samira
Yanka.

Plads til alle
Hun frygter ikke, at der er
nogen, der stødes væk fra ar-
bejdsmarkedet på grund af
kravet om faglig autorisation. 

“Vi ved, at der er en større
gruppe blandt de allerede
ansatte og de unge, som har
det vanskeligt med både at
læse og skrive. Derfor er et af
service-centrene i alle fem
regioner udstyret med særlige
undervisningslinjer, hvor der
lægges mere vægt på brugen
af billeder og lyd i undervis-
ningen i sammenhæng med
praktisk handlen,” slutter
Samira Yanka.

Nye fag på skemaet
Udover de mere traditionelle,
branchebetonede fag byder
den nye fælles serviceuddan-
nelse også på nye temaer. 

Elever, der vælger modu-
ler, der har med ældre og syge
at gøre, får eksempelvis nu
undervisning i både genop-
træning og zoneterapi. 

På selve basisuddannelsen
er der ligeledes indført helt
nyt obligatorisk fag “trossam-
fund og kulturer”. Det har til
formål at give eleverne ind-
blik i, hvor komplekst vort
multietniske samfund er sam-
mensat og skal medvirke til at
skabe gensidig forståelse og
respekt for den enkeltes etni-
ske og kulturelle baggrund.

Eleverne har store forventninger til den nye og alsidige service-uddannelse

330 familier i alle aldre har i et samarbejde mellem kommune, 
en ejerforening, et alment boligselskab og et kooperativt servicecenter
opbygget et fælles leve-bo-miljø

På kun to år har tre mindre
bebyggelser på den køben-
havnske vestegn udviklet
hvad man kan betegne som et
succesfuldt “mikro-sam-
fund”, der byder på fælles
vedligeholdelse af boliger og
friarealer, samt hjemmeser-
vice, ældrepleje, fællesspis-
ning, rengøring, tøjvask og
dagtilbud til børn.

I projektet indgår den æl-
dre almene bebyggelse Gur-
relund-Bjerrelund, der over-
vejende består af 152 fire-
fem-rums rækkehuse i to eta-
ger. Endvidere er der otte
mindre lejligheder, et integre-
ret børnehus samt et værested
for dagplejere.

Dertil kommer de tidligere
kommunale – nu selvejende –
110 to-rums ældreboliger
Æblehaven, der også indehol-
der et stort spisehus og lokalt
sundhedscenter for pensioni-
ster.

Det tredje boligområde
består af 60 nye ældrevenlige
ejerboliger, der er opført på et
tidligere vejareal, der er ble-
vet frigjort i forbindelse med
et stort anlagt kvartersløft-
projekt.

På tværs af traditionelle
faggrænser
Succesen skyldes ikke

mindst, at næsten alle fag-
grupper arbejder på tværs af
traditionelle faggrænser, hvor
det er praktisk muligt. Det
fælles vaskeri står ikke alene
til rådighed for lejerne og
ejerne, det bliver også perio-
devis brugt af serviceassisten-
ter, der tager sig af vask af
både tøj og linned fra Æble-
haven, hvor der kun bor bebo-
ere, der er visiteret via kom-
munen.

Pensionisternes spisested
er udvidet til også at servere
mad til overkommelige priser
for beboerne i de to bebyg-
gelser, der enten kan spise i
den fælles restauration eller
tage maden med hjem.

Serviceassistenter, der står
for rengøring for visiterede
pensionister i Æblehaven, ud-
fører også rengøring mod be-
taling for beboere i ejer- og
lejerboligerne, både som al-
mindelig ugentlig rengøring
og i enkeltstående tilfælde
som årlig hovedrengøring
eller rengøring i forbindelse
med istandsættelse og fraflyt-
ning af lejligheder.

Assistenter med uddan-
nelse i ejendomsservice dæk-
ker først og fremmest vedli-
geholdelse af grønne områder
og bygninger, men foretager
også alle mindre håndværks-

mæssige reparations- og ved-
ligeholdelsesopgaver.

Pædagogik for
både børn og ældre
Det pædagogiske personale
har ligeledes funktioner, der
går på tværs, selv om ho-
vedopgaven er driften af det
50 børn store integrerede bør-
nehus. De yder nemlig også
pædagogisk støtte til dagple-
jernes værested – og dagple-
jerne og deres børn inddrages
på skift løbende i børnehusets
aktiviteter.

Der er indgået et fast
samarbejde mellem børnehu-
set og pensionisterne i Æble-
haven, hvor beboere og børn
nærmest optræder i roller som
henholdsvis bedsteforældre
eller børnebørn for hinanden.
Det har skabt mange tætte
bånd generationerne imellem
– og ikke mindst mere liv i
pensionisternes hverdag.

Flere blandt det pædago-
giske personale har også ud-
dannet sig inden for ældrepæ-
dagogik. De indgår jævnligt i
pensionisternes daglige akti-
viteter. Det sker både efter af-
talte projekter, men også i for-
bindelse med aflastning i fe-
rieperioder og under sygdom. 

På samme måde deltager
sosu-personale, rengørings-

PLEJEHJEM OG 
I OMFATTENDE P
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og køkkenmedarbejdere med
pædagogisk erfaring også i
børnehusets aktiviteter efter
behov og muligheder.

Alle kender hinanden
Beboerne i de tre boligområ-
der kender i dag stort set alle
medarbejdere i den “udfa-
rende” personalegruppe. Og
alle ansatte tilbydes uddan-
nelsesmoduler og kurser, så
de kan udvide deres funk-
tionsområder efter interesse
og behov. 

Det har resulteret i, at alle
sociale, sundheds- og service-
mæssige opgaver i over et år
er blevet løst uden brug af
fremmede, bortset fra i to
tilfælde, der drejede som om
et fuldt barselsforløb og en
længere sygdomsperiode. 

I disse to tilfælde blev der
ansat vikarer, som blev or-
dentligt præsenteret for de
familier, de skulle servicere,
så ingen føler, at der kommer
fremmede ind i deres hjem.

Service i aftentimer
virker positivt
Behovet for syge- og pleje-
service i aften- og nattetimer-
ne i Æblehaven har i øvrigt
været med til at bryde ar-
bejdstiden op for flere fag-
grupper. Således er der også
hver aften vagter for et par
ansatte, der har rengøring og
ejendomsservice som hoved-
område. De står i disse timer
“stand by” ved forefaldende

arbejde og uforudsete situa-
tioner. 

For beboerne i ejer- og
lejeboligerne betyder det, at
de pludselig har fået en mere
anvendelig service i de timer,
hvor de er hjemme. Nu bliver
alt, hvad der ligner nabochi-
kaner og udefrakommende
gener stort set løst på stedet.
Også hærværk og tyveri er
mindsket mærkbart.

Samarbejdet giver
overskud og respekt
For samtlige beboere har det
tætte samarbejde på tværs
givet overskud til en række
fælles sociale aktiviteter. Ak-
tiviteterne organiseres og til-
rettelægges af raske hjemme-
gående beboere og service-
assistenterne, mens de udear-
bejdende i deres fritid udfører
det praktiske arbejde under
arrangementernes gennem-
førelse. 

Der laves fester og kultur-
arrangementer ved højtider
og mærkedage samt en del
klubvirksomhed og udflugter.
Alt sammen noget, der har
været med til at ændre ar-
bejdspladsens karakter fra et
slidsomt og enerverende 7 til
15 job til et helt og fuldt liv
med masser af afveksling og
helhed, der er bedre for både
det fysiske helbred og den
enkeltes psyke.

Det er generelt de ansattes
opfattelse, at det tværgående
samarbejde har skabt gensi-

BIO-BRÆNDSTOF: Flere og flere danske biler kører
nu på biologisk brændstof udviklet på basis af raps. Det
har for mange bønder været et kærkomment alternativ til
sukkerroeavl, efter EU-tilskuddet til sukkerproduktion er
faldet bort. Ifølge Danmarks Statistik blev 75 procent af
rapshøsten i 2014 anvendt til bio-brændstof.

dig respekt for den enkeltes
faglighed og arbejde. Og det i
en sådan grad, at det også er
smittet af på beboernes hold-
ning til deres fælles boligom-
råde. Langt de fleste er i dag
villige til at give en hånd med
for at tage vare på fællesska-
bet. 

Det største plus er måske
endda, at beboerne også er
begyndt at udvise større om-
sorg i forhold til de lidt “skæ-
ve” eksistenser, som kun har

mulighed for at leve en rime-
lig menneskelig tilværelse,
hvis omgivelserne samtidig
virker beskyttende, som de
gør i dette “mikro-samfund”.

Professionel
administration
Det er en stor portion velvilje
til tæt samarbejde mellem de
involverede parter, der har
muliggjort projektet med den
nærmest maksimale koordi-
nering af de mange personer,

som det offentlige har enga-
geret i et lokalt samfund.

Det hele drives af profes-
sionel administration, der be-
står af direktøren for det al-
mene boligselskab – der også
administrerer ejerboligerne –
samt den plejehjemsuddanne-
de leder af Æblehaven, lede-
ren af børnehuset og en chef
for teknik og vedligeholdelse.
Til støtte for administrationen
er der valgt en bestyrelse,
hvori der sidder repræsentan-
ter for kommunen, ejerboli-

gerne, lejerboligerne og de
pårørende til beboerne i
Æblehaven samt medarbej-
derne og det lokale kooperati-
ve servicecenter.

Det lokale kooperative ser-
vicecenter fungerer som kon-
sulent for projektet og står for
anvisning og uddannelse af
personalet.

Ejer- og lejerboligerne har
derudover hver deres egen
demokratisk valgte bestyrel-
se, der står for alle de interne
beslutninger, der ikke er om-
fattet af det fælles samarbej-
de.

Alle opgaver
tæller med
Normeringen af personalet er
i første runde beregnet ud fra
behovet for ejendomsservice,
antallet af børn i børnehuset
og opgaverne i dagplejernes
værested samt social- og
sundheds-opgaverne i Æble-
haven.

Dertil lægges de opgaver,
der følger af den kommunale
visitering af hjemmehjælp
uden for Æblehaven, der gø-
res op halvårligt. 

Som sidste “klump” bereg-
nes de opgaver, der bestilles
privat af den enkelte familie.
Den omfatter både rengøring,
havehjælp og tøjvask, som
også bestilles forud for et
halvt år ad gangen. Ejer- og
lejerfamiliernes brug af det
fælles spisested fastlægges
ved et skøn. 

BLANDEDE BOLIGER
PARTNERSKAB

Den almene rækkehusbebyggelse Gurrelund-
Bjerrelund har med succes indgået et grænse-
overskridende partnerskab.
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Solidariteten 
starter 
hos børnene
Af Grete Lyngsø,
International 
Børnesolidaritet

International Børnesolidaritet
(IBS) startede i 2004 aktivi-
tets- og undervisningstilbudet
Det Latinamerikanske Mar-
ked. Her blev børnegrupper i
6–9 års alderen inviteret ind
for på egen krop at opleve,
hvordan det er at være barn i
Latinamerika – og projektet
er stadig en succes, selv om
nye er kommet til. 

Det Latinamerikanske
Marked er indrettet autentisk
med boder, en lille skole og
en café. Børnene er klædt i
latinamerikansk tøj og funge-
rer som aktører på markedet.
De er inddelt i familier og
arbejder med at sælge, købe
og hjælpe hinanden med at
løse praktiske opgaver. 

Her får de danske børn
kendskab til latinamerikan-
ske børns liv på markedet:
arbejde, pligter, rettigheder,
kultur og værdier. De lærer
om ligheder og forskelle i
børneliv. Samtidig lærer de
om vigtigheden af sammen-
hold, samarbejde og solidari-
tet.

Solidaritet 
på skoleskemaet
Selvom der er sket fremskridt
i den 3. verden i forhold til
opnåelse af FN’s 2015 mål
om udryddelse af fattigdom,
er der stadig brug for at kæm-
pe for en bedre verden.

IBS har sammen med fag-
forbund og andre organisatio-
ner påvirket samfund og poli-
tikere i Danmark. Det har
medvirket til, at loven om
Folkeskolen nu indeholder
bestemmelser om, at lokal og
global solidaritet er en inte-

greret del af undervisningen i
alle klasser. 

IBS har samtidig udvidet
sine aktivitets- og undervis-
ningstilbud. Således er Det
Latinamerikanske Marked
tidligere suppleret med Den
Afrikanske Landsby og Den
Asiatiske Jungle. Som noget
nyt åbnes til efteråret det nye
projekt Den Transsibiriske
Jernbane. 

IBS har løbende udstillin-
ger med opgaver og udfor-
dringer for børn i alle aldre.

På den måde griber man
fat i den solidaritet og indle-
velse, børn allerede har som
små. Det sikres, at børnene
udvikler den solidariske
holdning og evne, så de bliver
til voksne, der er med til at
udvikle et solidarisk sam-
fund.

Fakta
International Børnesoli-
daritet er en bistands- og
solidaritetsorganisation,
der arbejder med projek-
ter for socialt udsatte børn
og unge i den fattige del
af verden. Formålet er at
gøre børn stærke, så de
kan stille krav om rettig-
heder og selv være med til
at forandre deres livsbe-
tingelser. Arbejdet foregår
altid med grupper af børn,
fordi børn kan mest, når
de gør noget sammen.

I Danmark arbejder In-
ternational Børnesolidari-
tet med oplysning for at
skabe handling gennem
viden og bevidsthed. FOA,
BUPL og SL er basisorga-
nisationer for Internatio-
nal Børnesolidaritet.

Det er ikke alle børn, der kan komme i skole. 
Foto: Sonja Iskov

FOA-VESTSJÆLLAND
ADOPTERER HEL
AFRIKANSK LANDSBY

Næsten alle
butiksansatte
tv-overvåges

Hele 97 pct. af Danmarks bu-
tikker tv-overvåger nu både
ansatte og kunder i en eller
anden grad. Det er en tredob-
ling på kun 10 år. 

Da brancheorganisationen
Dansk Handel & Service før-
ste gang lavede en opgørelse i
2005, var kun en tredjedel af
butikkerne overvåget.

Det erklærede formål med
overvågningen er at mindske
tyveri. Butiksejerne mener
dog samtidig, at overvågnin-
gen i lige så høj grad er en
ekstra sikkerhed for de ansat-
te, der i stigende grad udsæt-
tes for både fysiske og verba-
le overfald fra kundernes
side. 

Den holdning deles dog
ikke af HK/Handel.

– Vi betragter stadig over-
vågningen som et indgreb i
den enkeltes personlige fri-
hed, siger faglig sekretær
Anne Pedersen fra HK/Han-
del. 

– Problemet er, at de ansat-
te ikke aner, hvor kameraerne
er sat op. De er således under
konstant overvågning og har
ingen steder, hvor de kan få
sig noget privatliv og groft
sagt har mulighed for at pille
sig i næsen. Det skaber en
stemning af mistillid og på-
virker det psykiske arbejds-
miljø i negativ retning, adva-
rer Anne Pedersen.

Kontokort-
kunder
tilbydes gebyr

De store private og kooperati-
ve dagligvarekæder og en
række storcentre sender til
nytår et nyt fælles kontokort
på markedet. I modsætning til
andre kontokort opkræves der
ikke gebyr ved brug af det
nye kort. Tværtimod giver
kortet forbrugeren et “gebyr”
i form af en øjeblikkelig kon-
tantrabat på to procent.

– Formålet med det nye
kort er naturligvis at øge vo-
res omsætning og gøre os
mindre afhængige af de do-
minerende pengeinstitutter,
siger direktør Otto Liebergeld
fra den tyskdominerede lav-
priskæde Gross.

Udover almindelig kredit-
værdighed er det en betingel-
se for at få adgang til det nye
kontosystem, at brugerne gi-
ver tilladelse til, at daglig-
varehandelen må samkøre
alle data over kundernes for-
brug. 

På denne måde får daglig-
varehandelen optimal viden
om forbrugernes købevaner
og kan derigennem i højere
grad påvirke udviklingen af
forbrugernes fremtidige be-
hov. 

Krav om faste regler til
flydende arbejdspladser
LO, DA, Beskæftigelsesmi-
nisteriet og forsikrings- og
pensionsselskaberne har ned-
sat i en ekspertgruppe, der
skal sætte fokus på de elek-
troniske hjemmearbejdsplad-
ser, der i dag befinder sig i en
gråzone.

Efter at næsten 40 procent
af arbejdsstyrken nu har fået
arbejdsopgaver, der i større
eller mindre omfang kan
løses hjemmefra, er der behov
for regler og krav til sikker-
hed og arbejdsmiljø i både
hjemmet og under pendling
mellem arbejdspladserne.

De nyeste mini-pc’ere –
der både har fingertouch og
talekontrol – har medført en
voldsom stigning i brugen af

pc’er i alle transportmidler i
stil med brugen af telefon-
sms’er ved årtusindets begyn-
delse.

Fagbevægelsen, forsik-
rings- og pensionsselskaberne
har i den forbindelse stillet
krav om enkle, klare og funk-
tionelle regler til udstyr og
brug for at kunne foreslå ge-
nerelle forbedringer for per-
soner, der pådrager sig ar-
bejdsskader på de nærmest
“flydende” arbejdspladser. 

I løbet af efteråret forven-
ter eksperterne at fremlægge
et idékatalog til nye love på
området. En af ideerne går ud
på at indføre en elektronisk
“køreskive” til kontrol af
arbejdstidens længde.

Demokrati
tænder
ikke unge
Hver tredje elev i 9. klas-
se forventer ikke at delta-
ge aktivt i demokratiet,
skriver folkeskolen.dk.

Kun to procent af ele-
verne forventer, at de i
fremtiden deltager i en
politisk ungdomsorgani-
sation, udfører græsrods-
arbejde, humanitært ar-
bejde og indimellem del-
tager i en demonstration
eller underskriftsindsam-
ling.

Det viser en ny under-
søgelse – Demokratipro-
jektet – som lektorer fra
CVU Fyn er ved at lægge
sidste hånd på.

Resultaterne af danskernes bistand kan aflæses i dagligstuen

Godt 3.000 familier i lands-
byen Lomumba i Repu-
blikken Congo har alle fået
sin helt egen danske “fadder”.
Det er FOA-Vestsjællands
bistandsforening “Giv en
hånd – før nogen ta’r den”,
der har taget initiativ til den
nye, familiære form for bi-
standshjælp, der kan holde
tæt kontakt mellem yder og
nyder via Internettet.

Projektet – der finansieres
via individuelle medlemsbi-
drag fra FOA-Vestsjælland –
sponsoreres af IT-virksomhe-
den Sky-Talking, der har
leveret et sæt bærbart elektro-
nisk kommunikationsudstyr
til samtlige familier i
Lomumba.

– Vi har fra vores side stil-
let en dansk familie til rådig-
hed for en tilsvarende congo-
lesisk i landsbyen, og de kan
nu alle i princippet kommuni-
kere med hinanden i alle situ-
ationer døgnet rundt, fortæl-

ler faglig sekretær Rikke
Sørensen, FOA-Vestsjælland.

Sprog ingen hindring
– I starten havde vi et pro-
blem med, at fransk stadig er
andet hovedsprog i Congo,
mens vores medlemmer bedst
kan begå sig på engelsk. Men
det har vi løst med et elektro-
nisk oversættelsesprogram, så
congoleserne kan skrive på
fransk, mens teksten på vores
skærme kommer frem på
dansk – og omvendt, fortæller
Rikke Sørensen 

Bliver projektet en succes,
er det tanken at lave et over-
sættelsesprogram, der kan
klare det lokale stammesprog,
så alle congoleserne kan være
med.

– Og vi er ikke i tvivl om,
at det nok skal blive en
succes. Alle aktive og invol-
verede familier er positive,
fordi de netop med den umid-
delbare nærkontakt direkte

kan se, hvordan deres bistand
anvendes. 

De fleste familier har aftalt
faste tider for kontakt med
hinanden, men flere kalder
også hinanden op individuelt
når de har lyst.

Varme venskaber
– Blandt de danske børn og
unge, der jo har fået elek-
tronikken ind med moder-
mælken, oplever vi allerede
nære venskaber med jævnal-
drende congolesere, siger
Rikke Sørensen. 

Der er også sat videoka-
meraer op i forbindelse med
de større fællesprojekter, som
FOA-familierne støtter i
Lomumba. Det drejer sig om
det nye vandværk, skolen for
forældreløse, sundhedsklinik-
ken og det kooperative pro-
duktionsværksted.

Vil du have indblik i bi-
standsprojektet så klik
www.lomumba-foa.dk

Elektronikken gør, at der det er muligt at få daglig, visuel kontakt med dem, som man
yder bistand til.
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VINGSTED – ET
CENTER 
MED WELLNESS
Af Charlotte Olesen, 
salgs- og marketingschef –
co@vingstedcentret.dk

En svag solstråle skinner gen-
nem de nedrullede persienner
og rammer sengegærdet på
Pedersens seng. I samme se-
kund ringer mobilens vække-
ur. Pedersen åbner øjnene og
griber ud efter fjernbetjenin-
gen, der aktiverer det automa-
tiske gardinlift. En kraftigere
solstråle rammer ham i ansig-
tet og får ham til at knibe øj-
nene en smule sammen. Sta-
dig liggende i sengen sætter
han Vingstedcentrets interne
informationsprogram i gang
på det kombinerede compu-
ter- og tv-anlæg. Billeder og
tekster, der fortæller, hvad der
sker i centret i løbet af dagen,
glider over skærmen. Han ser,
at der blandt andet er mulig-
hed for roomservice, men i
dag har han lyst til at indtage
morgenmaden i spisestuen
sammen med sine kollegaer
for at tale om dagens opgaver.
Oplysninger på skærmen om
dagens program for det kur-
sushold, han deltager på, ser
interessante ud. Særlig spændt
er han på den del af dagens
program, der omhandler per-
sonlig udvikling. 

Terapi før dagens dont
Klokken er syv. Pedersen har
tid til en tur i wellness-centret
inden morgenmaden. Han
forlader hotelværelset, stikker
det elektroniske nøglekort i
lommen og går turen fra sit
værelse over til wellness-
centret i den anden ende af
huset. Han svømmer et par
baner i det indendørs bassin,

inden han glider ned i spaba-
det. Han bliver en smule
døsig, men mærker samtidig,
hvordan kroppen suger ener-
gien fra spabadet til sig. Bag-
efter tager han en tur i det ro-
merske bad, hvorefter han
sætter sig til rette i en behage-
lig stol i rummet for fodtera-
pi. Han har hørt om Kneipp’s
teori om fodbad med forskel-
lige temperaturer og glæder
sig til at afprøve virkningen.
Det skulle virkelig bedre
blodomløbet væsentligt – og
det vil Pedersen have godt af,
siger hans læge!

På kryds og tværs
Veltilpas efter morgenens ro-
lige start og efter at have taget
godt for sig af den overdådige
morgenbuffet mødes Peder-
sen med de andre kursister i
et lyst og indbydende ple-
numlokale. Efter kursuslede-
rens korte introduktion af den
overordnede struktur i møde-
formen samt dagens faglige
indhold, sendes deltagerne i
hold ud til centrets gruppelo-
kaler, hvor de bruger for-
middagen på idéudveksling. 

Grupperne omrokeres et
par gange, så alle får mulig-
hed for at arbejde sammen på
kryds og tværs. Pedersen kan
godt lide konceptet “det læ-
rende møde”. Han synes, at
det er et forfriskende brud
med de traditionelle mødefor-
mer og nyder, at man aldrig
kommer til at sidde passivt
lyttende i timevis. Han føler,
at han får et meget større ud-
bytte af de ideer, der opstår i
dialogerne på kryds og tværs
af grupperne og de enkelte
deltagere. 

I dagens program er ind-
lagt et par pauser, som bliver
brugt til vandreture i området
og forskellige former for
idrætsaktiviteter i sportshal-
lerne. Pedersen og et par
kollegaer benytter pauserne
til at gå i centrets fitnessrum.

Fest og farver
Efter dagens arbejde er der
aftenfest med lækker mad,
dans og musik. Ved 23-tiden
er Pedersen træt. Han siger
godnat til sine kollegaer og
takker for en god og inspire-
rende dag i deres selskab.
Han har lært meget og nydt
samværet. Nu glæder han sig
til at sove – på sit enkeltvæ-
relse. Lidt privatliv har man
vel lov til at have! 

Pedersen er glad, da han
sidder i bilen på vej hjem fra
Vingstedcentret. Trods et
stramt program med mange
faglige input føler han sig
veloplagt og udhvilet, ikke
mindst på grund af fodterapi-
en og den rare fornemmelse
af, at han under hele opholdet
har følt sig som gæsten i cen-
trum for center-personalets
professionelle service.

Måske skulle han invitere
konen på et weekendophold i
Vingstedcentret? Hun ville
elske wellness-området. De
skulle måske ligefrem bestille
en weekendpakke indehol-
dende god mad, wellness,
golf og bridge? På den måde
ville de komme i selskab med
andre 50+ gæster. De kunne
jo også tage børnebørnene
med, som helt sikkert ville
elske stedets aktivitetstilbud
og ikke mindst Lego Science-
land Parken.

REJSEBREV:

Har stadig lyst til arbejdet
Platanias, Grækenland 
den 4. juli 2015

Jeg sidder i haven med min
kaffe. Det er allerede meget
varmt og klokken er kun ni.
Det er egentlig mærkeligt. 

Vi plejer at være hjemme i
Danmark på denne tid af året.
Jeg har arbejdet de sidste tre
måneder hernede, hvor jeg
forbereder min 25 års jubilæ-
umsudstilling på Vendsyssel
Kunstmuseum, som skal være
færdig til november. Det er så
10 år siden, jeg sidst har ud-
stillet der.

Susanne stoppede langt
om længe på Hjørring Kom-
mune her i januar måned, 64
år gammel – det var s’gu også
på tide. Travlt har hun stadig.
Herfra hvor jeg sidder, kan
jeg se, at både hun og compu-
teren allerede er rødglødende.
Hun har som sædvanlig været
i gang siden klokken seks. Jeg
føler mig lykkelig, hun ser
stadig godt ud og hun holder
styr på alle mine aftaler med
gallerier, udsmykningsopga-
ver, regnskaber og ja, alt det
jeg ikke duer til. 

Jeg fatter stadig ikke en
skid af alt det computerværk.

Tænk, at vi nu kan sidde her-
nede og tale, og se vores børn
og børnebørn på samme tid.
Det er som at sidde over for
hinanden. Vi har jo seks børn
og indtil nu også 10 børne-
børn. Det er s’gu meget godt
klaret. 

Jeg har været heldig. Folk
vil stadig gerne købe mine
billeder, både hjemme i Dan-
mark og i udlandet. Jeg nåede
heldigvis aldrig at få det, der
engang hed efterløn. Jeg har
stadig lyst til mit arbejde og
er i atelieret seks-syv timer
om dagen. Jeg synes selv,

mine billeder bliver bedre og
bedre, og måske det er det,
der holder mig i gang. Eller er
det måske en sygdom at være
kunstner? 

Bortset fra den sygdom er
vi næsten raske. Jeg er selv-
følgelig stadig lidt for fed,
spiser lidt for meget, og drik-
ker lidt for meget rødvin. Alt i
alt en meget lykkelig 67-årig,
som både må og vil arbejde.

Snekke Kristensen
Billedkunstner

Nørre Torv 7
9800 Hjørring

Snekke Kristensen i Platania
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Hegn om velhaverkvarter
skaber vrede
Det 500.000 kvadratmeter
store velhaverkvarter Marine-
parken nær Gilleleje i Nord-
sjælland er blevet afskærmet
med et to meter højt trådhegn
med elektroniske følere, der
kan registrere al bevægelse
inden for to meters afstand. 

Det private boligområde
med egen marina er nu kun
tilgængeligt gennem fire be-
vogtede porte. Bevogtningen
står det private vagtselskab
Supertjek for. 

Alle, der vil ind i området,
skal enten have en port-biz
eller fremvise anden gyldig
legitimation. I tvivlstilfælde

må besøgende afvente, at
vagterne får en accept fra de
værtsfolk, som de pågælden-
de skal besøge.

Indhegningen har skabt
vrede blandt familierne, der
bor omkring Marineparken
og som hidtil uhindret har
kunnet benytte marinaen som
rekreativt område.

– Vi føler os alle behandlet
som andenrangs borgere, si-
ger Göran Friberg, der har få-
et det elektroniske hegn som
“nabo”. Han har nu sammen
med en kreds af naboer taget
initiativ til en borgerprotest
for at få hegnet fjernet.

300 dansende unge 
besatte S-station

Almindelige togpassagerer
gjorde store øjne, da de tidligt
fredag aften skulle med S-to-
get fra Østerport Station i Kø-
benhavn. Det skyldtes, at
perronen på det nærmeste var
besat af omkring 300 fest-
stemte teenagere, der dansede
rundt i tilsyneladende stilhed.

Besættelsen var ikke no-
gen egentlig demonstration.
Den var derimod et udtryk for
det britiske fænomen “mobil-
clubbing”, der har bredt sig til
Danmark. Det drejede sig om
teenagere, der indgår i et
uformelt elektronisk netværk

via deres mobil-telefoner. 
På initiativ af selvbestalte-

de grupper af unge kaldes der
til “fest i gaden” på et bestemt
tidspunkt på utraditionelle
steder, hvorefter det i løbet af
kort tid myldrer frem med
unge.

Det, der undrede de må-
bende tilskuere, der oplevede
fænomenet for første gang,
var nok den bemærkelsesvær-
dige stilhed under seancen.
De unge dansede nemlig hver
især til deres helt egen musik
fra afspillere i deres elektro-
niske øresnegle.

Fænomenet mobil-clubbing breder sig

ØRESUNDSREGIONEN 
LØB MED OL-2024
Danske og svenske sportsentusiasters hedeste drøm gik fredag 
i opfyldelse, da Den Internationale Olympiske Komité udpegede 
Øresundsregionen som vært ved Sommer-OL 2024

Efter seks timers intense for-
handlinger – og flere års for-
udgående lobbyvirksomhed –
lykkedes det de samarbejden-
de danske og svenske OL-na-
tionalkomitéer at få et flertal
af verdens nationer til at ind-
se, at Øresundsregionen var
det mest kvalificerede bud på
sommerlegene i 2024.

Store vestlige 
nationer dømt ude
Øresund vandt i skarp kon-
kurrence med Cuba, Vietnam,
Egypten, Venezuela, Algeriet
og Iran. I politiske kredse si-
ges det åbenlyst, at valget af
Øresund havde klare verdens-
politiske undertoner. Især Af-
rika, Asien og Sydamerika
har i årtier presset på for at få
mindsket den europæiske og
nordamerikanske dominans
på den internationale sports-
arena. 

De store og højteknologi-
ske vestlige nationer havde
allerede forud for fredagens
beslutning erkendt, at de ikke
med sikkerhed kunne forven-
te at vinde kampen om OL
2024. For ikke at miste an-

seelse trak de deres tilbud og
sluttede i stedet op om det
dansk-svenske tilbud. 

Øresund inde 
i varmen
Øresundsregionen var på
forhånd tippet gode chancer,
på grund af Danmarks og Sve-
riges omfattende bistands-
hjælp til udviklingslandene.
Reelt er der kun nogle få ara-
biske nationer, der er direkte
imod dansk OL-værtskab.
Det bunder i Danmarks ube-
tingede militære støtte til
USA’s krigsførelse i Irak helt
frem til 2009.

Stor optimisme
Valget af Øresund har skabt
optimisme i danske sports-
organisationer. De håber, at
den forventede fokusering på
OL i de kommende ni år vil
skabe øget interesse for den
organiserede sport. Idræts-
organisationerne har i den se-
neste halve snes år lidt under
en alvorlig medlemsflugt.

Det skyldes ikke mindre
interesse for at dyrke idræt og
sport. Tværtimod er den en-

kelte danskers aktivitet steget.
Men det sker på motionsplan i
forbindelse med folkeskolen
og i fritiden på de gigantiske
fitness- og wellnesscentre,
hvor der nærmest shoppes
mellem idrætsgrene under
indtryk af de aktuelle trends. 

Den gamle traditionelle
klub-sport, hvor der eksiste-
rede et aktivt og bredt socialt
liv, er stort set afgået ved dø-
den i trit med den professio-
nelle sports fremmarch. Inve-
storerne er trådt ind, mens
folket er trådt ud – eller i
bedste fald over på tilskuertri-
bunerne.

100 milliarder
OL-projektet er budgetteret
til 15 milliarder euro eller 100
milliarder danske kroner,
hvoraf Danmark yder de 40
procent og Sverige 60. Pen-
gene skal dække forbedring
af den kollektive trafik, nye
sportsanlæg og byggeri af lo-
gier til OL-deltagerne.

I Malmø-Syd bygges et
helt nyt boligområde med
5.000 boliger, der skal huse
20.000 OL-deltagere. 

København skal skaffe
logi til 10.000 sportsfolk.
Det sker først og fremmest
ved bygningen af Nordens
største rekreative center på
det ellers fredede Vestama-
ger, der efter OL er aftalt
solgt til hovedstadsregionens
ældreomsorg.

Omkring 1.000 OL-delta-
gere vil blive indkvarteret på
den kunstigt opførte ø Peber-
holmen, hvor der ligger et
færdigt byggeprojekt, der
efter OL skal overtages af
EU’s børnekriminalforsorg. 

Sponsering 
og sær-afgifter
Den danske regering satser
på, at halvdelen af udgiften
dækkes ved private sponsora-
ter. Reelt giver det dog kun en
fjerdedel, da sponsorater er
fradragsberettigede og staten
derved mister skatteindtæg-
ter. 

København har, som bor-
gerlig velhaverkommune, be-
sluttet at yde fem milliarder
kr. i form af nye anlægsarbej-
der, herunder et nyt interna-
tionalt regatta-anlæg i hav-
nen. 

Resten af udgifterne skal
dækkes via tipsmidler og en
ny særlig tilskuerafgift på
kultur- og sportsoplevelser. 

Denne avis er udsendt i
anledning af FOA-festi-
val 2005 som et fiktions-
bidrag til debatten
“Hvorhen Danmark – et
spørgsmål om holdning”
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Vejret lørdag
Tørt med nogen sol. 18 til 20
grader. Let til frisk vind
mellem sydøst og sydvest. I
nat aftagende vind og 9 til 11
grader.
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Skejby nu
Danmarks
største
hospital
Med åbningen af den nye
kirurgiske afdeling den 1.
september bliver Skejby lan-
dets største sygehus med
7.500 ansatte og 4.000 senge-
pladser.

I forbindelse med åbnin-
gen i Skejby påbegyndes den
endelige afvikling af Sygehus
Nord i Aalborg.

Danmark har herefter kun
tre offentlige stor-hospitaler.
Skejby dækker hele Jyllands-
området. Odense Universitets
Hospital dækker Fyn og Re-
gion Sjælland, medens Rigs-
hospitalet dækker Hoved-
stadsregionen. 

Københavns Kommune bidrager til OL med et nyt stort regatta-anlæg i den store havn.


