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Unge får de farligste 
arbejdsopgaver

Hundeloven skal ændres. Fø-
devareminister Mette Gjerskov 
(S) lægger op til at ændre hun-
delovens omdiskuterede for-
bud mod bestemte hunderacer 
og håndteringen af skambid. 
Det skriver tv2.dk.

»Der er behov for en evalu-
ering både af forbuddet mod 
bestemte hunderacer og af 
håndteringen af hunde, der 
bider,« siger Mette Gjerskov og 
uddyber:

»Hundeloven har gjort man-
ge mennesker utrygge. Jeg vil 
gerne genskabe trygheden og 
tage hensyn til både dyrenes 
velfærd, til hundeejerne og til 
de mennesker, der er bange 
for hunde,« siger ministeren til 
tv2.dk.

Gjerskov ønsker blandt 
andet at ændre den del af lov-
givningen, der i dag tillader, at 
man må skyde omstrejfende 
hunde.

»Jeg synes ikke, det er en 
holdbar løsning at give borger-
ne, at de kan skyde en hund, 
der strejfer, uden at den skader 
andre dyr eller mennesker.«

»Derfor bør denne mulig-
hed for selvtægt slettes af lov-
givningen. Den slags sager skal 
henvises til politiet,« siger mi-
nisteren.

Regeringens støtteparti En-
hedslisten er tilfreds med, at 
hundeloven skal ændres. Det 
ligger i tråd med det beslut-
ningsforslag, som partiet frem-
satte for over en måned siden, 
fastslår Per Clausen, Enhedsli-
stens dyrevelfærdsordfører.

»Det forbud mod 13 hunde-
racer, som blev indført i 2010, 
findes der ikke nogen saglig 
begrundelse for, og det er der-
for godt, at ministeren lægger 
op til, at det skal fjernes eller 
i hvert fald ændres,« siger Per 
Clausen. RITZAU

Husdyr. Mette Gjerskov vil 
ændre hundeloven

Når landets kommunalpoliti-
kere til november skal kæmpe 
om borgmesterkæderne, er der 
flere S-folk, der  offentligt har 
meldt ud, at de ikke ser noget 
behov for at få besøg af partiets 
statsminister, Helle Thorning-
Schmidt.

S-borgmesterkandidaterne 
i Aalborg, Herlev og Mariager-
fjord kan ikke se behovet.

S-borgmester i Hjørring 
Arne Boelt har ligefrem frabedt 
sig besøg fra Thorning, mens 
Frederiksbergs viceborgmester, 
Katrine Lester (S), på sin side 
understreger, at Thorning ikke 
længere er velkommen.

Statsministeren får dog støt-
te i København og Aarhus. 

Overborgmester i Køben-
havn Frank Jensen (S) og borg-
mester i Aarhus Jacob Bunds-
gaard (S) er nemlig altid parate 
til at tage imod partiets stats-
minister.

»Statsministeren er altid 
velkommen i Aarhus og Kø-
benhavn.   Vi kvitterer for et 
godt samarbejde med stats-
ministeren, og hun skal vide, 
at hun altid er velkommen i 
Danmarks to største byer,« si-
ger borgmestrene i en fælles 
udtalelse.

De to borgmestre bakkes 
op af borgmester i Brøndby 
Kommune Ib Terp, der mener, 
mener, at kritikken har skadet 
partiet. RITZAU

Valgkamp. S-borgmestre 
er splittede om Thorning

I flere år gemte en velhavende 
virksomhedsejer fra Nordsjæl-
land en formue på kanaløerne 
og snød dermed skattevæsnet 
for 19 millioner kroner.

Det har nu også Østre Lands-
ret slået fast i en dom over den 
70-årige mand.

Retten har idømt manden 
fængsel i tre år og seks måne-
der, men på grund af sin rela-
tivt høje alder slipper han for 
at tilbringe tid bag tremmer. 
Straffen er gjort betinget.

Straffen er et halvt år læn-
gere, end hvad Retten i Lyngby 
nåede frem til i juni sidste år.

Mandens diskrete parkering 
af formuen blev afsløret i for-

bindelse med Skats nærgående 
tjek af brug af kreditkort.

Pengene var anbragt i en så-
kaldt trust med hjemsted først 
på Jersey og senere på Guern-
sey.

Under sagen har manden 
påstået, at trustens indtægter 
ikke skulle beskattes, men det 
ser dommerne anderledes på.

I landsretten havde Bag-
mandspolitiet krævet, at straf-
fen blev gjort ubetinget, men 
det afviser dommerne altså 
med henvisning til den døm-
tes alder. Desuden konfiskeres 
et tilsvarende beløb som ud-
bytte ved den kriminelle hand-
ling. RITZAU

Skat. 70-årig stra� es for 
at gemme millioner på ø

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) vil ændre hundeloven, så det blandt andet
bliver forbudt at skyde omstrejfende hunde. SIMON DAWSON/AP/POLFOTO/ARKIV

Arbejdsmiljø. De yng-
ste på arbejdsmarkedet 
er lavest i hierarkiet og 
har dårligere arbejdsbe-
tingelser. Derfor får de 
fl ere arbejdsskader.

En elektrikerlærling bliver 
udpeget til at kravle op på et 
stillads. Det er vådt, og der er 
ingen sikkerhedsforanstaltnin-
ger taget. Det er ham, der skal 
gøre det, fordi han er yngste-
lærlingen.

Historien er fortalt i forbin-
delse med forskning fra Center 
for Ungdomsforskning (CeFU), 
men situationen er ikke ene-
stående.

Lærlingen ved godt, at det 
er farligt, men han har en op-
levelse af, at han kan miste sin 
lærlingeplads, hvis ikke han 
gør det.

Risikofyldte opgaver
Situationen falder godt i tråd 
med den seneste canadiske 
forskning, som konkluderer, 
at der er flere arbejdsskader 

blandt unge op til 24 år, fordi 
unge bliver sat til mere risiko-
fyldte arbejdsopgaver.

Johnny Dyreborg, der er se-
niorforsker ved Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejds-
miljø (NFA), mener godt, man 
kan overføre den canadiske 
undersøgelse til det danske ar-
bejdsmarked.

»Fordi vi ved, at de unges 
position som risikotagere for-
mentlig er den vigtigste årsag 
til deres arbejdsskader. Den 
viden betyder, at vi kan sætte 
meget bedre ind med forebyg-
gelse,« siger Johnny Dyreborg.

Nederst i hierarkiet
Der er en klar årsag til, at de 
unge får de opgaver, som er 
mest risikofyldte. For de fleste 
steder får de en klar rolle på 
arbejdspladsen, når de starter.

»I virkeligheden er det pri-

mært, fordi de er lavt i hierar-
kiet og derfor står sidst i køen, 
når arbejdsopgaverne skal for-
deles, at de unge står for så stor 
del af arbejdsskadestatistik-
ken,« siger Johnny Dyreborg.

Kan man sige, at unge har 
dårligere arbejdsvilkår end de-
res ældre kolleger?

»Man kan sige, at deres ar-
bejdsopgaver i hvert fald har 
større fysisk aktivitet og er 
mere risikofyldte. Samtidig er 
det ofte også de unge, der skal 
arbejde på de mest stressfyldte 
tidspunkter,« siger Johnny Dy-
reborg, der ikke vil tage stil-
ling til, om de anderledes be-
tingelser kan kaldes dårligere 
arbejdsvilkår.

Anderledes betingelser
På CeFU har man også forsket 
i unges forhold til risikoadfærd 
på arbejdspladsen.

»Unge arbejder typisk med 
andre typer af arbejdsopgaver 
end ældre medarbejdere. De 
er typisk nederst i hierarkiet, 
hvilket betyder, at de får de 
mest risikofyldte arbejdsopga-
ver. I detailbranchen har unge 
også typisk arbejde i ydertimer-
ne, når deres ældre kolleger 
går hjem klokken 15, møder de 
ind. På den måde er det nogle 
andre arbejdsbetingelser, de 
har,« siger Mette Lykke Niel-
sen, der står bag undersøgelsen 
‘Spænd Hjelmen’ fra CeFU.

Rollemodeller
Hos HK mener man, at arbejds-
givere bør være opmærksom-
me på netop dette, når arbejds-
opgaverne fordeles:

»Det er vigtigt, at arbejdsgi-
veren er opmærksom på, at det 
ikke altid er den uerfarne, som 
skal udføre de farligste opga-
ver. For det giver i sig selv ikke 
særlig meget mening. De ældre 
kolleger har jo en god mulig-
hed for at være gode rollemo-
deller,« siger Merete Hansen, 
der er arbejdsmiljøkonsulent 
hos HK.

NFA og CeFU har sat gang i 
et forskningsprojekt ved navn 
‘Sikkert arbejde for unge’, der 
skal give endnu mere viden 
om, hvordan man forebygger 
unges arbejdsskader.

MARIE
TROMBORG
marie.tromborg@mx.dk

Risiko

»Der ret klare eksempler på, at hierarki har en ind-
fl ydelse på de arbejdsopgaver, unge kan blive sat til. 
Fordi de unge ofte er nederst i hierarkiet på arbejds-
pladsen – som for eksempel yngstelærlingen – så 
bliver de ofte sat til de opgaver, som andre ikke gider, 
og som kan være relateret til en særlig risiko.«
Mette Lykke Niensen, Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet.

Det er ofte de yngste på arbejdspladsen, der udfører det farlige arbejde. Det øger risikoen for arbejdsskader markant, viser en undersøgelse. KRISTIAN DJURHUUS

Jacob Ruben blev færdig som 
cand.merc.int. i december, 
men han fik ikke noget job, og 
pludselig havde han ingen ind-
komst. Han havde nemlig ikke 
meldt sig ind i en a-kasse i stu-
dietiden, selv om det ville have 
givet ham ret til dagpenge fra 
ledighedsdag nummer ét.

56 procent af alle stude-
rende melder sig ikke ind i en 

a-kasse, mindst et år inden de 
afslutter studiet, som det kræ-
ves for at have ret til dagpen-
ge, så snart sidste eksamen er 
overstået.

»Mine tanker var alle mu-
lige andre steder. Men pludse-
lig havde jeg ikke nogen ind-
komst. Jeg måtte låne penge 
til husleje. Jeg havde slet ikke 
tænkt over, hvordan dagpenge-
systemet var skruet sammen,« 
siger Jacob Ruben.

Hos CA a-kasse støder man 
ofte på problemet med unge, 
der ikke kender til reglen om, 
at man skal have været med-

lem af en a-kasse som studeren-
de i mindst et år inden studie-
exit for at få dagpenge.

»Vi bliver overrasket over 
omfanget. Det er jo gratis at 
være medlem af a-kassen, så 
længe man er studerende,« si-
ger CA-direktør Christian Sør-
bye Friis.

»Det en brat opvågnen til ar-
bejdsmarkedet, hvis man ikke 
får job med samme og pludse-
lig ikke har nogen indkomst,« 
siger han.

Jacob Ruben fortæller, at 
han ikke tænkte på dagpenge, 
da han for alt i verden ville 

undgå a-kasser og jobcentre.
»Jeg så a-kassen som noget 

tabubelagt. Jeg tænkte: ‘Jeg 
skal ikke ud og sidde på et 
jobcenter’. Jeg vidste ikke, at 
en a-kasse faktisk kan hjælpe 
med en masse ting,« siger han 
og fortæller, at han har fået job 
i denne måned.

Studiemedlemskab i a-kas-
serne er en gratis forsikring, 
som efter et års medlemskab 
giver de studerende op til en 
måneds ekstra dagpenge, sva-
rende til 14.235 kroner, hvis 
de bliver ledige efter uddan-
nelsen.

Studerende glemmer a-kassen
PETER CHRISTIAN 
NIELSEN
peter.nielsen@mx.dk


