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Nu hører vi normalt ikke til dem, der praler. 
Men når Kristeligt Dagblad som et af de få 
dagblade bliver ved med at stige i oplag, er det 
jo ikke mindst takket være vores læsere. Den 
succes vil vi gerne dele med dig. Det er dejligt 
at vide, at der stadig er behov for en avis, som 
har gjort det til sin eksistensberettigelse at 
fordybe sig i livets store spørgsmål.

AF LEA HOLTZE

Ja

siger Jens Klarskov, admini-
strerende direktør i Dansk 
Erhverv

Hvorfor er en hjemmearbejds-
plads en god idé for medarbej-
deren?

”Da vi i høj grad er et vi-
dens- og servicesamfund, er 
der en meget stor gruppe 
medarbejdere, der kan arbej-
de hjemme. Og der er ingen 
tvivl om, at det er en fordel 
for virksomhederne. Men det 
giver også medarbejderen 
mulighed for fordybelse i si-
ne arbejdsopgaver, mulighed 
for at spare transporttid og 
være sammen med familien 
på en anden måde, end hvis 
man går ud af døren om 
morgenen og kommer hjem 
klokken 17.30. Så kan det 
godt være, at nogle mener, 
man ikke kan arbejde hjem-
me, fordi man bliver forstyr-
ret. Men vi ser det som en 
mulighed, der er god for 
medarbejderen. Mange bru-
ger typisk en halv time til og 
fra arbejde. Det giver en ti-
me. Så kan man bruge den 
ene halve time på sig selv og 
den anden på arbejde. Det er 
det, folk gør.”

Risikerer man ikke, at ar-
bejdsliv og fritid fl yder sam-

men, hvis man arbejder der-
hjemme?

”Nej, for i forvejen er den 
type medarbejder, vi her taler 
om, en medarbejder, der er 
meget på arbejde. Også i sin 
fritid. De tager telefonen 
søndag formiddag, og hvis 
de er på ferie. Sådan er ver-
den omkring os, og det har 
vi indrettet os efter. Jeg tror 
slet ikke, det er et problem. 
Hvis klokken er 11.00, og jeg 
sidder hjemme ved stuebor-
det og læser og skriver, kan 
jeg ikke se, hvordan det skul-
le få mit familie- og arbejds-
liv til at fl yde ud på en nega-
tiv måde. Så det er jeg slet ik-
ke bekymret for. Men det er 
klart, man også skal være di-
sciplineret og aftale med sig 
selv, hvordan man gør det.” 

Undersøgelser har tidligere 
vist, at især mænd bliver 
stressede af at arbejde hjem-
me, og at hjemmearbejde bli-
ver til overarbejde. Er ordnin-
gen så ikke snarere til arbejds-
giverens favør?

”Jeg har grundlæggende 
ikke noget imod merarbejde. 
Vi er dem, der arbejder 
mindst i Europa. Så hvis 
nogle af os lægger en ekstra 
arbejdstime i vores arbejds-
plads, så er det altså ikke no-
get, der får mig til at sove 
uroligt. Vi har gennemsnit-
ligt et tv-forbrug på tre timer 
og tyve minutter dagligt. 
Hvis vi kan se fjernsyn tre ti-
mer om dagen, så kan vi da 
også godt arbejde en halv ti-
me mere. ”
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AF LEA HOLTZE

Nej

siger ph.d. Mette Lykke 
Nielsen, der blandt andet for-
sker i familie- og arbejdsliv 
ved Center for Ungdoms-
forskning under Aarhus 
Universitet

Hvordan kan det være en 
dårlig idé for medarbejderen 
at have en hjemmearbejds-
plads?

”Det er ikke kun arbejds-
pladsens lokalitet, der af-
grænser, hvornår vi arbejder, 
og hvad vi betragter som ar-
bejde. De teknologier, vi bru-
ger, når vi arbejder, medvir-
ker også til at nedbryde 
grænserne mellem vores ar-
bejde og vores øvrige liv. Det 
er selvfølgelig en god idé, at 
en medarbejder kan arbejde 
hjemme, hvis vedkommende 
ønsker det. Men et fl eksibelt 
arbejdsliv er ikke uden pro-
blemer. Når vi for eksempel 
modtager arbejdsmail på 
mobiltelefonen i ferien, be-
tyder det, at vi aldrig rigtig 
kobler af. Arbejdet er altid 
til stede og nærværende i vo-
res tanker. Så det kræver, at 
den enkelte selv sætter græn-
ser. Og det kan være vanske-
ligt.”

Hvorfor giver øget fl eksibilitet 
ikke nødvendigvis større fri-

hed i forhold til at planlægge 
familie, børn og fritid?

”Øget tidsmæssig fl eksibi-
litet giver mere frihed til at 
planlægge. Men i tankerne 
kommer arbejdet typisk til at 
fylde mere, når man ikke la-
der det ligge på kontoret. De 
ingeniører, jeg interviewede i 
min afhandling, fortalte, 
hvordan tiden med deres 
børn udgjorde det eneste ar-
bejdsfrie helle. Når børnene 
kom i seng, arbejdede de vi-
dere. Reelt betød det, at de 
ikke havde særlig meget fri-
tid. Det, de satte højest i for-
hold til børnene, var at være 
nærværende forældre, men 
det er svært at fastholde, når 
man hele tiden er på arbejde 
i tankerne. Og så er friheden 
dyrt købt.”

Hvis medarbejdere med øget 
fl eksibilitet arbejder mere, 
kan det så ikke være et udtryk 
for, at de faktisk ønsker det ar-
bejdsliv?

”Et gennemgående motto 
for de ingeniører, jeg talte 
med, var: ’Frihed under an-
svar’. Det betød, at de havde 
høj grad af ansvar for at til-
rettelægge og udføre deres 
arbejde og dermed en vis fri-
hed. Men ansvaret vejede of-
te tungest. De ønskede det 
arbejdsliv, de havde og selv 
havde valgt. Men de ønskede 
ikke, at det skulle gå ud over 
familielivet. Langt de fl este 
var dog klar over, at den fl ek-
sibilitet, de havde, og det ar-
bejdsliv, de havde valgt, også 
havde en bagside.

holtze@k.dk

Er hjemmearbejdspladser 
til medarbejdernes fordel?

DILEMMA  Danmark har europarekord i hjemmearbejde, viser nye tal fra den fælleseuro-
pæiske arbejdskraftundersøgelse (AKU). Det rejser diskussionen af, om hjemmearbejde 
betyder fl eksibilitet, der gavner medarbejderen, eller snarere er vejen til mere overarbejde 
og dermed i arbejdsgiverens favør

Domstolene skal tvinges til 
at øge normalstraffen for 
seksuelle overgreb mod 
mindreårige til fem år, 
mener Dansk Folkeparti. 
Lunken modtagelse hos 
både regeringspartierne 
og oppositionen

AF IDA SKYTTE

Seksuelle overgreb mod børn skal 
straffes hårdere. Det mener Dansk 
Folkeparti, der på sit sommergruppe-
møde i Middelfart er blevet enige om 
at foreslå en normalstraf på fem års 
fængsel. Forslaget kommer som for-
længelse af ”tryghedspakken” fra den 
2020-plan, som blev vedtaget før 
sommerferien.

”Seksuelle overgreb mod børn er 
noget af det værste, man overhovedet 
kan forestille sig. Derfor er det kræn-
kende for retsfølelsen, at der ikke bli-
ver givet højere straffe,” siger retsord-
fører Peter Skaarup. 

Dansk Folkeparti har gennemgået 
Justitsministeriets opgørelse over 
domsafsigelser fra 2001 til 2008 og 
hæfter sig ved, at der i ingen tilfælde 
er dømt over to års ubetinget fængsel. 

”Det er simpelthen ikke nok. Der-
for vil vi hæve normalstraffen til fem 
års fængsel, hvis der hverken er for-
mildende eller skærpende omstæn-
digheder. Det vil i meget kraftige ven-
dinger beskrive over for domstolene, 
hvordan der skal dømmes, så dom-
stolene vil være tvunget til at følge po-
litikerne,” siger Peter Skaarup, der 
tidligere har sammenlignet en nor-
malstraf med en decideret mini-
mumsstraf. 

Både Socialdemokraternes og De 
Konservatives retsordførere, Karen 
Hækkerup og Tom Behnke, vil afven-
te en redegørelse af hele sædelig-
hedsområdet fra Justitsministeriets 
juridiske ekspertudvalg, Straffelovrå-
det, inden de forholder sig til det 
konkrete forslag. De afviser dog ikke 
på forhånd at hæve straffen. 

Venstres retsordfører, Kim Ander-
sen, giver det til gengæld en kold 
skulder:

”Vi hører selvfølgelig på alle for-
slag, men umiddelbart er jeg skep-
tisk, fordi vi har forhøjet strafferam-
merne fl ere gange, og fordi der er en 
risiko for at skabe en ubalance i straf-
ferammerne, hvis vi tager den ene 
forbrydelse ud efter den anden,” siger 
han.

skytte@k.dk

DF vil skærpe straffen 
for sexmisbrug af børn

Fraværet af udlændin-
gepolitiske stramnin-
ger på årets sommer-
gruppemøde bunder 
ikke i den følelseslade-
de debat om det multi-
kulturelle samfund og 
ytringsfrihed, lyder det 
fra Dansk Folkeparti

AF IDA SKYTTE

Mens det norske Fremskridts-
partiet har taget hul på en grun-
dig selvransagelse efter mas-
sakren i Norge den 22. juli, afvi-
ser Dansk Folkeparti pure at 
kigge indad.  

Det understregede DF’s ledel-
se gentagne gange på et presse-
møde i går efter sommergrup-
pemødet på Hindsgavl Slot i 

Middelfart. For selvransagelse 
vil virke uægte på vælgerne, lød 
forklaringen. 

”Vi må ikke lægge en dæmper 
på os selv, vi skal i dén grad be-
vare vores ytringsfrihed. Hvis vi 
ændrer noget, går vi terrorister-
nes ærinde, og det må vi ikke 
gøre. Jeg kan ikke bære, at An-
ders Breivik sidder og fryder sig 
over, at opmærksomheden er 
drejet hen på, at vi skal ændre 
tonen og begynde at tale ander-
ledes og tænke os meget mere 
om,” sagde Pia Kjærsgaard.

Hun indledte pressemødet 
ved med grådkvalt stemme og 
alvoren tydeligt malet i ansigtet 
at udtrykke sin medfølelse med 
og respekt for det norske folk. 

”Jeg er sikker på, at alle men-
nesker græder i hjertet. Det her 
er som 9/11 og som mordet på 
Olof Palme. Der er nogle begi-
venheder, som på tragisk måde 

går over i historien,” sagde hun, 
mens den bagende sol fi k sve-
den til at pible frem på panden 
hos de tre politikere, Pia Kjærs-
gaard, Kristian Thulesen Dahl 
og Peter Skaarup, samt de frem-
mødte journalister og fotogra-
fer.

Selvom partiformanden igen-
nem fl ere dage har gjort et stort 
nummer ud af at påpege, at 
hændelsen i Oslo udelukkende 
er et udtryk for en enkelt mands 
holdninger – massemorderen 
Anders Behring Breivik – så kan 
hun ikke undgå, at hendes parti 
fortsat bliver nævnt i debatten 
om Norge og ytringsfrihed. 

Men hun fastholder, at DF i 
valgkampen ikke vil ændre et 
komma, et ord eller en hold-
ning af den grund. 

”Det her er også et valg om at 
vinde kulturkampen, og vi skal 
nok sørge for, at der kommer 

en værdidebat i valgkampen,” 
sagde hun.

I modsætning til sidste års 
sommergruppemøde lød der i 
år ingen forslag om udlændin-
gepolitiske stramninger. 

Men det hænger på ingen må-
de sammen med, at partiet har 
vurderet, at timingen ikke er til 
det i kølvandet på massakren og 
Breiviks kamp mod det multi-
kulturelle samfund, understre-
gede Pia Kjærsgaard. 

”Selvfølgelig skal et parti læg-
ge strategi, men jeg tror, at man 
indimellem opfatter os som 
mere snedige og mindre oprig-
tige, end hvad godt er.” 

Helt renset for udlændinge-
politik var sommergruppemø-
det da heller ikke, fortalte Peter 
Skaarup. Der var enighed om at 
foreslå, at kriminelle udlændin-
ge skal afsone i deres hjemlan-

de for at skabe mere plads i de 
danske fængsler. Derudover lig-
ger der ikke udlændingepoliti-
ske stramninger i en skuffe, 
som nu bliver hengemt for en 
stund på grund af Norge.

”Der er sket så meget på ud-
lændingeområdet det sidste års 
tid, at det ikke lige er det, der 
ligger øverst på dagsordenen 
nu. Det gør til gengæld told-
kontrol, nedlæggelse af regio-
nerne og Norge,” lød det fra 
Skaarup, der imidlertid godt 
kunne forstå, at tesen om, at DF 
strategisk holder sig fra udlæn-
dingekortet i denne valgkamp, 
er opstået.

”Men hvis vi var kommet med 
en række tiltag på det område 
på det her pressemøde, ville 
folk i stedet have sagt, at det var 
utrolig dårlig smag efter det i 
Norge.”

skytte@k.dk

Selvransagelse efter Norge 
ville være falsk, mener DF

KORT NYT

0 Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde på Fyn. Her er det fra venstre Kristian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup. – Foto: Jesper Kristensen/Scanpix.

Stor spækhuggerfl ok 
i dansk farvand
En fl ok på ti spækhuggere med 
mindst to kalve og fl ere unge dyr blev 
i går observeret 55 kilometer nordvest 
for Hanstholm af biologer fra Aarhus 
Universitet. Flokken er formentlig 
den største fl ok spækhuggere, der er 
set i danske farvande i nyere tid. 
Spækhuggeren er ikke bare en hval, 
men også den største delfi nart i ver-
den. Den er geografi sk set det næst-
mest udbredte pattedyr på jorden ef-
ter mennesket og fi ndes i alle jordens 
have. Spækhuggere er kendt for at an-
gribe især gråhvaler og blåhvaler. 
Men aldrig mennesker. /ritzau/

Jyllands-Postens nye nabo 
frygter terror
Morgenavisen Jyllands-Posten har 
planer om at fl ytte avisens hovedsæde 
fra Viby og ind på de øverste etager i 
et nyt højhus på Aarhus Havn. Og det 
får en kommende nabo til at frygte, at 
avisen tager en terrortrussel med til 
området. ”At få Jyllands-Posten helt 
ind i midten af Aarhus C vil være utro-
lig uheldigt i forhold til den terrorri-
siko, avisen udgør,” siger direktør Es-
ben Kjeldsen fra Handelsbanken til 
DR Østjylland. Aarhus-borgmester 
Nicolai Wammen (S) afviser dog, at 
terrorfrygten vil få indfl ydelse på avi-
sens fl ytteplaner. /ritzau/


