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POLITIKEN MENER

Uforberedt
supermagt
Coronakrisen kan blive
helt katastrofal for USA.

Det hæsblæsende
ræs for at finde
en kur mod
corona er gået
ind i ny fase
Et amerikansk ekspresforsøg med en mulig
vaccine mod coronavirus
ventes at rykke til
Danmark. Samtidig har
australske forskere gode
erfaringer med et malariamiddel til behandling.

A

t følge USA i disse coronatider er som at se et toguheld i
slowmotion. Katastrofen
nærmer sig mere og mere, men lokomotivføreren fumler forvirret
rundt og får ikke rigtig fat i bremsen. Imens bliver passagererne mere og mere urolige og forsøger at

Det vil være en stor
gevinst at få det hurtigt
ud. Derfor skærer man
nogle hjørner
Allan Randrup Thomsen,
professor i eksperimentel virologi

for, at
tivt. Og der er ikke noget til hinder
aldanske patienter kan få behandlingen
at det
lerede nu, hvis deres læge vurderer,
er forsøget værd.
»Rapporterne fra Australien er superlomidvende. Vi kan ikke anbefale at bruge
lerne, før vi har set studiet. Men lægerne
De kan
har fri ordinationsret i Danmark.
udskrive alt, hvad der findes i lægemidvædelkataloget, hvis de mener, det kan
re livreddende«, siger Nikolai Brun.
Opdagelsen er gjort af australske
forskere, der planlægger et landsdækkende forsøg fra slutningen af

komme væk.
Donald Trumps lederskab under
krisen har indtil videre været næsten rystende ringe. Svigtet begyndte, allerede inden corona overhovedet fandtes. Kort efter at Trump var
tiltrådt som præsident, nedlagde
han uden videre begrundelse den
særlige afdeling for bekæmpelse af
pandemier i Det Hvide Hus.
Og da corona så opstod i Kina, og
virussen begyndte at brede sig i resten af verden, benægtede præsidenten i månedsvis, at der overhovedet var en krise. Da det blev
uholdbart, skiftede han kurs og
skød skylden på blandt andet Europa for, at den »fremmede virus«
spredtes så hastigt.
Selv nu med børserne i frit fald og
et hastigt stigende antal coronasmittede er responsen fra den fødei
rale regering haltende. Til et møde
denne uge med delstatsguvernører,
der tiggede om bistand fra Washington, opfordrede Trump dem blot
selv.
til at købe respiratorer

seks medlemprofes- medier har Chen Wei og
ligeledes har vist sig effektiv, men
injiceret sig
fra Ki- mer af hendes hold allerede
sor Paterson understreger, at data
endselv med en nyudviklet vaccine, der
na »ikke blev indsamlet på nogen kontroldyr.
kaos«, nu ikke er blevet testet på
leret måde. Det var ganske enkelt
siger han til nyhedsmediet news.com.au.
er Skære hjørner
Nikolai Brun forventer, at studierne
Hallers vaccine heller ikke.
Jennifer
er
Det
forhåbentlig
vi
klar i april. »Til den tid har
I hvert fald ikke udtømmende. Producenet bevis for, at fordelene for covid-patienterne har fået lov af amerikanske myndighan.
MEN ANSVARET for USA’s manglenter er større end ulemperne«, siger
dyreheder til at køre de dyberegående
de beredskab til en krise som coroforforsøg sideløbende med det kliniske
na hører langtfra udelukkende til
Forsøg på mennesker
magasinet Der
vente søg på mennesker, skriver
at
til
sandsynligvis
på Donald Trumps skuldre. Trods
kommer
Verden
gøre Spiegel.
sin enorme rigdom og magt har
i længere tid på en vaccine, der kan
udvikat
måde
normale
den
Det er ikke
USA’s politikere i årtier ladet landets
mennesker immune over for den
den metode tager manMen
på.
vaccine
le
arher
også
infrastruktur forvitre og ikke formånye coronavirus, men
På et
ge år, og så lang tid har verden ikke.
et at opbygge et sundhedssystem,
bejdes der på højtryk.
møde i februar i VerdenssundhedsorgaLaboratorier, virksomheder, forsom dækker alle borgere. Mange
er
repræsentant
enedes
nisationen WHO
millioner amerikanere har ingen
skerhold og sygehuse har mange
titutioner og
forskningsins
offentlige
for
kami
ind
sundhedsforsikring – hvordan skal
steder i verden kastet sig
industrien om, at man godt kan indlede
de blive testet og behandlet?
pen for at udvikle et værn mod mendykliniske test uden at være færdig med
Samtidig tvinger manglen på
neskets nye fælles trussel. Nogle steReuters.
reforsøg, skriver
økonomisk sikkerhedsnet millioner
der foregår det i åbne internationale
Kieny, der ledede WHO-møMarie-Paule
direkte
i
af amerikanere til at arbejde, selv
samarbejder, andre steder
at
det, sagde til nyhedsbureauet Reuters,
første
det
fik
uge
denne
I
om de er syge. Noget, der helt opkonkurrence.
så hurtigt
af en ønsket om at finde en vaccine
lagt risikerer at sprede sygdommen
menneske injiceret den første del
»risikoen,
imod
op
vejes
som muligt skal
meget og hurtigt og dermed forværmulig ny vaccine, kun et par måneder
menneet vi pålægger et meget lille antal
re epidemien. Og den politiske polaefter at virussen første gang smittede
sker«.
risering gør det yderligere vanskeaf
menneske i Kina.
Jennifer Hallers vaccine er udviklet
ligt at finde sammen i krisetider, såDet var den 43-årige amerikaner Jennimedicinalfirmaet Moderna i partnerskab
dan som det er sket herhjemme.
fer Haller, der leder en lille techvirksomdet statslige amerikanske institut
med
Det massive moralske, politiske
NIhed i byen Seattle.
for allergi og smitsomme sygdomme,
hjælpeløse.
så
sammen
alle
os
og menneskelige svigt risikerer nu
»Vi føler
og indeholfor mig AID. Den hedder mRNA-1273
at ramme USA ekstremt hårdt.
er
Det her er en fantastisk mulighed
som
rna,
såkaldt
af
der et kort segment
Hvor hårdt, vides naturligvis ikke.
til at gøre noget«, sagde hun til tv-statiodet vil
skabt i et laboratorium. Håbet er, at
Men kombinationen af et på mange
nen CBS.
et proinstruere kroppen til at producere
planer nedbrudt samfund og en
19 timer senere meddelte de kinesiske
coronavirussens
t Glo- tein, som også findes på
rendyrket populist som Trump som
myndigheder ifølge nyhedsmedie
udløser en
til ydre skal, hvilket forhåbentlig
landets øverste leder har efterladt
bal Times, at man har givet tilladelse
immunsystem,
menneskers
i
reaktion
i
til at tackle
dårligt stillet
USA meget
BERLINGS
det første kliniske forsøg på mennesker
KE
skriver tidsblev der bekæmper infektionen,
�. SEKTION FREDAG
som corona. Det bliver et
krise
en
injagten på en vaccine. Projektet, der
��.
MARTS
����
Fol- skriftet Nature. Vaccinen indeholder
svækket USA, der kommer ud på
præsenteret af den kinesiske partiavis
coronavirus og
office- gen dele af den virkelige
den anden side. Man må håbe, at
kets Dagblad, ledes af forskeren og
oplyser Kaiser
infektion,
udløse
ikke
kan
som
og mere
ANALYSE
det også bliver et klogere
ren Chen Wei, der i Kina er kendt
mod
mr
socialt ansvarligt USA. Af
’ebolaterminatoren’ for sin indsats
Jeppe Druedahl
nogle Fortsættes side 6
ebolaepidemien i 2013-16. Ifølge

Italienske læger i frontlinjen fortæl

ler, hvordan de må beslutte, hvem

06

der skal leve, og hvem der skal

VI
GLEMTE
1
ALT ANDET,
Nu kommer diskussioUni
siteom
ter udskyder rusturene på grund M
nevernCORONA
DA
TABER 60 af corIOona. PÅ CORO NA
corona-nedlukningens pris
RAMTE
lynforskning

måneden.
Klorokin, der blev afprøvet på
nogle af de første patienter i Australien, har allerede medført, at
virussen er helt forsvundet, og
patienterne er fuldstændig helbredt, siger forskningsdirektør
på The University of Queensland professor David Paterson
til nyhedsmediet news.co-
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Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

m.au.
»Patienterne vil ikke have
noget levedygtigt coronavirus i deres system overhovedet efter endt behandling«,
siger han.
Det landsdækkende forsøg skal omfatte mindst
50 hospitaler, hvor effekten af de to medikamenter måles med hinanden
og med en kombination
af hiv- og malariamedicin. Begge har været i
brug længe, og ingen
af dem har uventede
bivirkninger.
Medicinen har også været brugt i Kina
og Singapore, hvor
den tilsyneladende
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Som medlem af Forbundet Kultur og
Information har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer.

Staten skal påtage sig rollen som
’sidste mulige køber’ for
at forhindre, at pessimistiske forven
tninger til økonomien
bliver selvopfyldende. Og så skal
den omdirigere ressourcer
til kampen mod coronavirus. Statsgæ
ld er der umiddelbart
ingen grund til at frygte
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en nye coronavirus lever af at vandre fra menneske til menneske
og har på få måneder bredt sig fra
men
ingenting til det meste af verden,
i
forskere verden over arbejder samtidig
nogle
et hæsblæsende tempo på at finde
forsvarsvåben.
med
Hurtigst kan det komme til at gå
der
at identificere eksisterende medicin,
der
måske kan hjælpe nogle af de mange,
nu
er meget syge af covid-19, som indtil
ihjel.
har slået næsten 9.000 mennesker
Det mest lovende er ifølge Nikolai
i Læevaluering
medicinsk
for
chef
Brun,
gemiddelstyrelsen, to slags hiv-medicin,
der eventuelt blandes med malariamidlet klorokin. Australske forskere hævder,
effekat midlerne dræber corona ganske
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og grænseoverskridende
konkurrencer langtdat.d
væk k
hjemmefra bliver der ikke
noget af for mange af de
nye studerende. Danske
Studerendes Fællesråd
frygter, at de manglende
rusture vil få konsekvenser
for trivslen.

– Jeg vil vurdere, at
fodboldklubberne mister
20 mio. kr. hver runde
uden tilskuere,
siger Claus Thomsen

S

dø

i Superligaen og tre i 1. division inden udgangen af
marts, og dermed kigger
porten på et omDivisionsforeningens be- nationals ab på 60 mio. kr.
slutning om at følge stats- sætningst
ministeren Mette FredeMIE HAUGAARD
riksens opfordring til at
lukke adgang for publikum
til begivenheder med mere
end 1000 tilskuere får voldsom økonomisk betydning
for fodboldklubberne i både Superligaen og 1. divisintrougerne bliver ikke det samme
on.
for de nye studerende på en række
af
Overfor Ekstra Bladet
landets universiteter, når studiestar
anslår Divisionsforeninten skydes i gang i slutningen af
gens direktør Claus Thomautab som nærmest går digust.
sen, at hver aflyst runde ko- Et
ind på bundlinjen.
Flere universiteter vælger nemlig
ster landets bedste fodbold- rekte er ikke mange udalle– Der
rede nu at aflyse eller udskyde de
klubber omkring 20 mio.
såkaldi forbindelse med
gifter
te hytteture og rusture for studiestar
kr.
der ikke skal aften
– Jeg vil vurdere, at fod- kampene,
2020.
alligevel. Folk skal
boldklubberne mister 20 holdes
Københavns Universitet er bare
aflønnes, siger Claus
ét af
mio. kr. hver runde uden stadig
de universiteter, som har besluttet
sig
at udClaus Thomsen, der tilslutter
siger
tilskuere,
skyde de nye studerendes hytteture
koret med landets koncerttil
Thomsen.
foråret 2021. Alle øvrige studiestar
r, der forventer,
tsaktiTallet dækker ikke alene arrangøre n er parat til at
viteter gennemføres med både virtuelle
regeringe
over mistede billetindtæg- at
re de arrangører,
og fysiske aktiviteter.
ter fra de anslået 60.000 til- kompense af forsamlings»Vi er bekymrede for, hvorvidt hytteikke går gen- der er ramt
dog også være muligt at arrangere skuere, som
restriktionerne.
fysiskportene
de 13 coro- rende
ture kan gennemføres med sundhedsSLUTtil
MED
nem
- . Derfor
samfunds
start på
samvær og fester, pointerer Rie Snekkeudviser
studielivet
Vi god
– en
Klubbervendigt. Vi vil selvfølgelig ikke starte
kampe.
myndighedernes krav og retningslin
FEST?
na-ramte
er inen
de nye
jer. rup.
vi synes, edet
og studerend
også
være vores ny bølge af corona,
fra vilsind,
indtægter
Som de ser ud nu, kan det ikke lade
ne mister
Efterårets
men vi vil gerne give
rusture
for puførsteprior
lukke
lt at
sig
itet,
når
diskutabe
Studenterrådet på KU er glad for,salg af både øl og
campus
genåbnes«, de nye studerend
at le- er på mange mad på siger
gøre med en meter mellem soveposere et så godt møde med
steBerit efter
blikum
Eika, statsmini
delsen har udskudt og ikke aflyststadion under
prorektor på Aarhus universite
kampene.
rus- universitet
ne, jævnlig afspritning og spisning
tet som overhovedet muligt«.
anser
Vi
de.
er
rens pressemø
t.
i turene, selv om de gerne så, at
kommer, at klub-Universite
Dertiludskudt.
de kunne
Danske
regehold«, siger Rie Snekkerup, som
Studerend
fra
påbud
es
et
Fællesråd frygter,
det som som normalt bruges
på leve- Midlerne,
er vice- afholdes i efteråret. Men
opde
er bundetOm
de er ikkeberne
direktør for uddannelse og studerend
til- store semesterside at spille uden på stu- at der vil være store konsekvenser ved at
ringenstiviteter,
e fredse med den manglende inddragels
ringsaftaler med underle-diestartsak
fortsat i -spil. De udskyde hytteture,
Når erstatsmini
på Københavns Universitet.
e startfester, som
forkorte studiestarer klarekantilskuere.
enten gemmes af de enkelte
af tutorer og rusvejledere, som stårverandører, og der
siger, at hun forven- studier ten og have færre fysiske aktiviteter
for her
steren
Hun mener, at
på sponsorer
RUC, bliver om-til at
med
.
udskyde hytteturen
begi2021 eller
planlægningenaftaler
arrangører af til
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ter,
»Længden
det vil være spild
skal
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studiestar
er,
noget,
er
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venheder med 1000
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og for
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for publikum
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undgå frafald«,
teture i gang nu
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der. siger Johan HedeClaus
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»Det
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helt afgørende
Maria Johansson,
, gaardportere
taget
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Jørgensen
for så at aflyse dem
, formand
forvenAaB-sup
for DSF.
, som
ation
men Thomsen
vi arbejder
på atogså
udvikle eten
næstforperson Kompens
Han mener
uden for
til august, hvis reti
venter digitalt
ikke, at man kan skabe en
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der dermed
ter, attsforløb,
studiestar
der kan supplere.
mod
Studenterrådet. Superligaen og 1. division økonomis
rne i kampen
god studiestar
tion Det
ningslinjerne gør,
gitterlåge
kompensa
k
t
online
og
opfordrer
vigtigste ved studiestart er, at de
til,
være
spillede i weekenden første
de kunne
hvor
»Vi håber, at KU
at flest
Lyngby,
mulige
at aktiviteterne ikramte klubber i lan-ældre
aktiviteter afholdes fysisk
til dee står
studerend
runde efter Mette Fredefor at indsluse
spillerne på
seom
de nye. Elboldrækvil justere de overheldige
– ogsåog
to bedstefod
selv
ke kan gennemfødet koster ekstra ressourlers erdets
jeg alvorligt bange
riksens udmelding. Der
FOTO: RENÉ SCHÜTZE
for, at det kanbanen.
ordnede rammer,
ege@eb.dk; gisle@eb.dk
cer for
ker.
universiteterne.
res.
betyde
venter yderligere to runder
mangelfuld trivsel og højere frase af topskatten til 60 procent, svarende
i takt med at myn»Alternativet er, at man taber en hel
Rie Snekkerup
til en
fald blandt de nye studerende«.
årmarginalskat på 100 procent, vil
dighedernes retgang på gulvet«, siger han.
er ikke bekymret
kunne finanEn alternativ fysisk studiestart kunne
beløbet, lyder vurderingen.
ningslinjer
Studiestarten kan virke voldsomt
ænfor, at ingensiere
rusvære at arrangere flest mulige
deudgiftsiden svarer 60 milliarder
uden- motiverende uden det
drer sig. For os er
ture og mindrePå
kr. til en
sociale, ogbane
fydørsaktiviteter, prioritere aktiviteter
i lagte så erskulle have væaf folkepensionen, eller en fuldstænbanen
det vigtigste, at de
i det
ikke kun
er næsten
sisk samværhalvering
Det
dømt
til
at
komblive
2019.
en
flad
oplemindre
grupper samt at have et kortere
dig afskaffelse af kontanthjælpen,
voldt FC ret klar 1. november
nye studerende
velse,der
Parken,
sigerhar
mer til at gå
dagpengeHans
Henriki Knoop,
ud
psykode danske mestre
program end tidligere år, foreslår
Men
r
ne,
n probleme
ngene og barselsdagpengene –
Aar-Københav
mødes fysisk. De
log og lektor
over fællesskabsygedagpe
ved Institut forkan
et
Pædagogik
fortsat ikke gøre brug
hus Universitet.
ja, alle
sæson.
fire overførselsindkomster, fremhæve
denne
sociale bånd, der
og Uddannels
for den nye årgang
e ved Aarhus
træningsbane,
r
nye
den
Universite
af
t.
nlægpå træningsa
han.
Også
er så vigtige for et
»Hvis
man gerne vil have men håbet er, at man midt i
af studerende.
Store konsekvenser at udsk
get på Frederiksberg har en effektiv inØkonomien
ed

ning ingen muligheder for at forbedre
uddannelserne. Der kommer intet løft
af sundhedsvæsenet og dagtilbud. Der bliver
ingen skattelettelser, snarere skatteforhøjelser.
Lige nu
bruger regeringen i løbet af kort
tid de penge,
som skulle have været investeret
i kommende
generationer,« siger han og kalder
det samtidig bekymrende, at det foregår uden
en kritisk
diskussion.
I et debatindlæg i Berlingske har
Robert Spliid argumenteret for, at omkostn

Følg Perspektiv på Facebook &

opvejer ikke tabet ved en ekstra
konkurs i
dag. Gevinsten ved en mulig ekstra
nyansættelse i morgen opvejer ikke tabet
ved en
fyring i dag. Der er ophobet værdi
i virksomheders organisationsstrukturer
og i afstemningen mellem virksomheders
behov
Bladet
og de ansattes kompetenEkstra
cer.
Det tager
tid 2020
9. MARTS
MANDAG
og ressourcer at opbygge nye
strukturer og
ﬁnde og oplære nye ansatte.
Ideen om »kreativ destruktion« fremsat
af den østrigske økonom Joseph
Schumpeter i 1940’erne kan lyde tiltalende
. Den
blev senest populariseret af Hella
Joofs
udsagn i Disruptionrådet om, at
vi engang
imellem skal »brænde hele lortet
ned og
starte forfra«.

Fortsættes på side 8

KLAUS EGELUND
GISLE THORSEN

Vi udviser
samfundssind,
og vi synes, det er
indiskutabelt at
lukke for publikum
efter statsministerens pressemøde

Det lukkede land

Regningen for det lukkede samfu
nd vil sætte sig som »dybe spor i eftert
røster. Den økonomiske pris kan �å
iden«, påpegHvis
man
er flere
gerne
kritisk
e vil
betyd
pensionsopsparinger i mange år fremo ning for vores skoler, vores sundhedssystem,
dagtil
have
enbud,
effektiv
ver og sågar koste menneskeliv, lyder
skudsmålet
. , hvor de
intro

tadig flere kritiske stemmer begynder
nu at pege på, at det kan �å store
menneskelige og samfundsmæssige
omkostninger, at Danmark og andre
lande
er lukket ned under coronakris
en.
Diskussionen, der af mange opfattes
ufølsom og kynisk, har indtil de seneste
døgn været næsten fraværende i etablerede
medier.
Men stadig flere røster begynder
at efterlyse
en reel debat om nedlukningens
omkostninger.

sideløbende med coronavirus beståend
e
af nye økonomiske ideer.

Det kan ende lykkeligt
Den gode nyhed er, at når alle kan
vende
tilbage på arbejde og gøre, som
de plejer,
så vil den økonomiske kapacitet
være den
samme som før virusudbruddet.
Men som i
eventyrerne skal vi så grueligt meget
igennem, for at alting kan ende lykkeligt.
Økonomien er et komplekst netværk
med et
væld af aktører med forbindelser
på kryds
og tværs. Når sådanne forbindel
ser skæres
over, er det omkostningsfuldt at
gendanne
dem. Der dannes arvæv i den økonomi
ske
organisme.
Hovedpointen er, at minus en
plus en
ikke altid giver nul. Gevinsten ved
en ekstra mulig nystartet virksomhed
i morgen

SUPERLIGA

.

arbejdsgange og reducerer derved
også
REDIGERET/LAYOUTET AF
ERIKSSON nskapaci
produktio
MICHAEL FOGH/BIRGITTE
teten i økonomien.
Hvis halvdelen af arbejdsstyrken
ikke
kan arbejde i en måned, falder BNP
på årsi kan ikke undgå, at coronapandeplan med 4,2 procent. Til sammenl
igning
mien får en negativ eﬀekt på dansk
faldt BNP fra 2008 til 2009 – i ﬁnanskrise
økonomi. BNP vil nødvendigvis falns
dybeste år – med 4,9 procent.
de. Karantæner og hjemsendelser
reduceDette nøgne faktum har fået
rer åbenlyst den samlede arbejdsst
mange
yrke. økonomer op af stolen og
til tasterne. Det
Social distancering og andre påbud
om vælter for tiden frem med
analyser af siændret adfærd bryder desuden
de vanlige tuationen. Nogle taler
sågar om en epidemi
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SBANE
FRUSTRERET STÅLE: HAR KUN EN TRÆNING
very kaldt situationen
yderst kritisabel.
Han håber at kunne tage
græsbanen (bane 2) ved siden af den omlagte hybridbane i brug i løbet april,
men der er tale om en bane

Der er ingen aktuelle planer om en flytning, og der
vil formentlig blive investeret kraftigt i det eksisterende anlæg på Frederiksberg, hvor man også er
presset på pladsen.

• • • • • 

”Under kriser er fake
news og misinformation
endnu farligere end
ellers. Så der er i
høj grad brug for
kildekritiske
kompetencer.”
Forsker i international sikkerhedspolitik
Jessica Larsen om bibliotekarer og
informationsspecialister i tema side 12.
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1. Jobsøgning

4. Faglig udvikling

• Jobsøgningsworkshop
• Sparring og gode råd til dine jobansøgninger
og dit CV
• Personlig vejledning omkring kompetencer og
karrierevalg
• Kompetencemodel, der giver dig indblik i
sprogbrug og kompetencer. Se mere på
kulturoginformation.dk/job-og-karriere

• Fagmagasinet Perspektiv udkommer 10 gange om året
med artikler, der udvider din faglige verden
• Ugentlige nyhedsbreve
• På sitet Del Din Viden kan du læse og skrive artikler
om nye projekter og tendenser

2. Løn
• Tjek af ansættelseskontrakter (også studiejob)
• Lønstatistikker og vejledende mindsteløn, så du
ved, hvad du kan kræve i løn

3. Stærke faglige netværk
• Gratis adgang til en lang række arrangementer lige
fra fyraftensmøder, morgenmøder, debatmøder
med mere
• L ave priser for medlemskab af en af forbundets
faggrupper såsom Data Science, Faggruppen for
Sundhed, Medicin og Samfund eller BØFA –
faggruppen for børnebibliotekarer.
• Fordelagtige priser på miniuddannelser og kurser

5. Forstå dine rettigheder
• Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal på barsel?
• Hvad har jeg ret til af ferie?
• Skal min arbejdsgiver indbetale pension?
• Forbundet Kultur og Information hjælper dig med dine
spørgsmål eller problemer omkring ansættelsesforhold

6. Rabat på forsikringer og indkøb
• Forbundet har forhandlet bedre priser hos forsikringsselskabet Tryg og Lån & Spar Bank, samt sikret sine medlemmer rabat på indkøb gennem forbrugsforeningen.

7. Hjælp hvis du bliver fyret
• Med en fagforening i ryggen er det lettere at afklare, om
din fyring er retmæssig? Du kan eventuelt få forhandlet et
outsourcing forløb eller en ekstra måneds løn, og via din
fagforening har du det netværk, der måske kan føre til dit
næste job.

Find mange flere på kulturoginformation.dk
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VI MÅ IKKE MISTE MAGTEN AF SYNE
Demokratiet kan komme under pres i kriser,
fordi vi ikke har overskud til at stille de kritiske
spørgsmål, derfor bliver mediernes rolle som
»vagthund« overfor politiske beslutninger
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at gå forrest i at være inkluderende.
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42
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Hvordan leder man medarbejdere, der arbejder hjemme?
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40 Job og karriere
46 Ledige stillinger
48 Kalender for arrangementer og kurser
50 Nyt job
Juni 2020 · Perspektiv · 3

AKTUELT INTERVIEW

Hurtig hjælp til
virksomheder
under Corona
4 · Perspektiv · Juni 2020

Blanketter til ansøgning om lønkompensation, momslån
og refusion. Charlotte Simmelhack er ansat i Erhvervsstyrelsen og var med til at kvalitetssikre, da de nye blanketter
til virksomhederne hurtigt skulle i brug på portalen Virk.dk,
da Danmark lukkede ned.
TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Hvor var du, da Danmark lukkede ned i marts?
- Jeg var på skiferie i Frankrig. Vi fløj hjem, da alt var ved at lukke
ned, så der var lange køer i lufthavnen og regler om afstand. I
Erhvervsstyrelsen var medarbejderne også sendt hjem, på nær de
kolleger, der arbejder i vores »politikafdeling«. De havde travlt, på
grund af de politiske forhandlinger om hjælpepakker til erhvervslivet. Andre kolleger skulle efterfølgende udvikle løsningerne til
at håndtere hjælpepakkerne, for eksempel blanketterne, og min
afdeling, hvor vi arbejder med Virk, blev involveret, fordi vi er bindeled ud til virksomhederne.
Hvad laver du på Virk.dk?
- Jeg er blandt andet med til at kvalitetssikre selvbetjeningsløsninger. Det skulle vi også gøre med alle de nye løsninger til virksomhederne. Og det skulle gå hurtigt. Vores arbejde er vigtigt, fordi vi
ser løsningerne udefra. Vi fungerer som nye øjne på løsningerne,
hvor vi kan fange uhensigtsmæssigheder. Jeg var også sparringspartner i forløbet på nogle af de blanketter, der hurtigt skulle
laves, og samtidig skulle vi bygge introsider - det vil sige præsentationen på Virk.dk - og rette til på sidens grænseflade, så man let
kunne finde alle blanketterne. Vi jokede med, at Virk havde fået
Corona, for hele forsiden var plastret til med selvbetjeningsløsninger. Nu har vi fået det indskrænket lidt, så der kun er fire særfelter
på forsiden til »Cononaløsninger«. Folk skal jo stadig kunne finde
det sædvanlige indhold.
Var der tekniske udfordringer, da Virk.dk skulle håndtere
de mange brugere?
- Virk i sig selv havde ikke ventetid, men flere tilknyttede sites
havde ventetider og svarproblemer. Så vi skulle hurtigt etablere et
kømodul, hvilket vi ikke før har haft brug for. Vi havde i forvejen en
såkaldt blanketmotor, der gør, at vi hurtigt kan sammensætte en
ny blanket. Det betyder dog ikke, at kvaliteten er god, så der skal
tjekkes op på det løbende.
Hvordan foregår et kvalitetstjek?
- Vi ser efter, om felterne gør det, man forventer. Eksempelvis
hvis brugeren skal indtaste et tal, kan man så alligevel indtaste
bogstaver? Er der en god tekst, der letforståeligt forklarer, hvad
man skal gøre?Vi vil også gerne begrænse mængden af tekst i

blanketten, fordi vi ved, at det er begrænset,
hvad folk læser. Men det kan være svært, fordi
myndighederne har meget på hjerte. Vi ser
også, om der er et fornuftigt flow i blanketten,
så tingene kommer i en naturlig rækkefølge,
så man ikke skal gøre B før A. Endelig er det
også vigtigt, at vi trækker de informationer, vi
har om personen eller virksomheden, på forhånd, så de ikke skal indtaste det, vi allerede
ved. Efterfølgende, når blanketterne er i brug,
tjekker vi forløbsstatistikken. Altså den data,
der fortæller, hvor brugerne eksempelvis går i
stå, så det kan blive rettet.
Det har været nogle travle måneder i
Erhvervsstyrelsen. Hvordan har du oplevet
dem?
- Der har været travlt. Der er blevet hyret
over 100 ekstra medarbejdere ind til sagsbehandling. Og for de kolleger, der arbejder med
politik og udvikling, har det været arbejde fra
tidlig morgen til sen aften. Kollegerne, der har
udviklet løsningerne, har været i et krydspres,
fordi de både skulle justere løsningerne efter,
hvordan de blev brugt, og hele tiden implementere nye justeringer i forhold til ændringer
i lovgivningen. Det sidste har jeg også mærket, fordi jeg har redigeret introsiderne på Virk
løbende, og der har hele tiden været småting,
der skulle rettes - eksempelvis procenter eller
datoer, og ofte står oplysningerne flere steder.
Selv har jeg været forskånet for et alt for stort
arbejdspres. Jeg har både haft perioder, hvor
jeg har arbejdet hjemme, og perioder, hvor jeg
har været på kontoret. Lige nu stilner det lidt
af, selvom der kører to store ordninger med
genansøgninger om blandt andet lønkompensation. Men man taler jo om forlængelser igen,
så måske er det bare et pusterum.
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Vi skal ikke bare
fortsætte i samme rille
Egentlig er det vel for tidligt at evaluere på Corona, da mange kun er delvist tilbage på arbejdspladsen med en hverdag og arbejdsliv, der stadig
er påvirket af krisen. Men når du, kære medlem,
sidder med dette nummer af fagmagasinet Perspektiv, er det på kanten af en sommerferie, som
for mange er ekstra tiltrængt ovenpå et hektisk
forår. Og netop en sommerpause kan være med til,
at vi hver især får lidt ekstra luft til at tænke over,
hvad der er sket, og hvad vi kan lære af det. Skal vi
tilbage i samme rille, eller skal vi tage ved lære af
denne sundhedskrise? Gøre op med os selv, hvad
vi skal tage med os, hvad vi skal gøre mere af, og
hvad vi kan smide væk?
Helt overordnet er det vigtigt, at vi som samfund
og borgere bevarer den kritiske sans og ikke giver
køb på vores rettigheder. Det kan du læse mere om
i dette nummer af fagmagasinet. Det kræver noget
af os som borgere, og vi kan ikke gøre det alene. Vi
har brug for fællesskaber, alsidige kvalitetsmedier
og stærke institutioner, som for eksempel biblioteker, hvis formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Vores faglighed som
formidlere og informationsspecialister er vigtig i
krisetider, og vi skal være klar til at sætte den i spil
på nye måder.
Gennem de sidste måneder har vi set eksempler på, hvordan kulturlivet er kommet ud via nye
kanaler. Brugen af digitale bibliotekstjenester er
eksploderet, og nogle steder er der fortsat kommet
bøger ud til borgerne via bogposer. Undervisningen
af elever og studerende i kildekritik og informationssøgning er håndteret på distance, og dermed
har man sikret, at der kunne skrives opgaver og
gennemføres eksamener. Jeg har stor respekt for,

hvordan alle har omstillet sig. Når det så er sagt, så er det
også vigtigt, at man på bibliotekerne tænker over, hvad
man kunne have gjort anderledes. Hvad med alle dem, der
har følt sig isolerede og ensomme, hvad enten det er den
studerende, der har mistet studiefællesskaberne, eller den
ældre medborger, der sidder alene og isoleret i eget hjem
eller på plejehjem. Og hvad med de børnefamilier, hvor
det at hjemmeundervise og få adgang til litteratur enten
fysisk eller digitalt ikke er en del af dna’et? Vi taler ofte om
vigtigheden af og værdien i det opsøgende arbejde, men
hvordan står det egentlig til med dette arbejde, når der
arbejdes hjemmefra?
Og nu vi er ved det at arbejde hjemmefra, så bør vi også
overveje, om der er noget fra hjemmearbejdspladsen, vi
kan tage med videre, og hvad vi bør lade være. Hvor nogle
trives med at arbejde hjemmefra, er det for andre nærmest ensomt. Derfor skal vi være gode til at bevare den
sociale kontakt fra distancen og give plads til virtuelt at
dyrke den smalltalk fra kaffemaskinen, der giver meget
god videndeling. En anden kultur, vi bør gøre op med, er,
hvordan møder er blevet lagt i forlængelse af hinanden,
og den kultur skal i hvert fald ændres. For ligesom vi til
fysiske møder skal have tid til at flytte os fra sted til sted,
skal vi også ved virtuelle møder have tid til at flytte os
mentalt. Jeg håber dog, at vi fremadrettet kommer til at
arbejde mere med en kombination af fysiske og online
møder, temadage og kurser, hvor det giver mening. Og jeg
håber, at erfaringerne med hjemmearbejde vil give flere
mulighed for fleksibilitet i arbejdslivet, så man af og til kan
arbejde hjemmefra. Det kan give plads til ro og fordybelse
og sparer transporttid.
Vi skal dog vide meget mere om, hvad det gør ved os
som arbejdsfællesskab og individer, og hvordan vi indretter
en arbejdsplads, hvor ikke alle altid er til stede på samme
tid. Det kræver noget af infrastrukturen og arbejdsmetoderne. Det handler om gode internetforbindelser og
teknologi, hvor dataetikken ikke tilsidesættes, og det
kræver noget af både ledelse og medarbejdere, hvis det, vi
har været tvunget til i disse måneder, skal fortsætte i en
ny virkelighed. For vi er sandsynligvis nødt til at affinde os
med, at uanset om vi vil det eller ej, så fortsætter Corona
med at påvirke vores arbjedsliv noget tid endnu. Derfor er
det afgørende, at man på arbejdspladserne har fokus på
trivslen og de gode samarbejder på tværs af tid og sted.
Lad os lære af de sidste måneders erfaringer og forholde
os aktivt til, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!
Op imod 600 har allerede tilmeldt sig vores
webinarer i år om for eksempel
at undervise online
mobilvideo
når du skal arbejde hjemmefra
samarbejde i den virtuelle gruppe
digital litteraturformidling
Find et tilbud der passer til dig på
kulturoginformation.dk/webinarer eller tilmeld dig
vores kommende webinarer, så du kan deltage live på
kulturoginformation.dk/kalender.
Så kan vi være sammen online
og gøre hinanden dygtigere!
Venlig hilsen
Forbundet Kultur og Information

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

N y h e d s o v e r b l ik
11. juni

Bibliotekerne skal sikres økonomisk efter krisen
Venstre og Konservative mener ikke, at bibliotekerne selv skal betale
regningen for det høje digitale udlån under nedlukningen af Danmark. De
to partier opfordrer kulturministeren til at yde et ekstraordinært tilskud til
bibliotekerne, så konsekvensen ikke er færre fysiske bøger på hylderne i
resten af 2020.
- Under krisen så vi positivt en stor interesse for de digitale udlån, og mange
kommuner rykkede midler fra de fysiske til de digitale materialer. Men det
må ikke betyde et fald i indkøbet af fysiske bøger i resten af 2020, siger
kulturordfører for de Konservative, Birgitte Bergman, der sammen med Venstres ordfører for folkeoplysning og bibliotek, Kim Valentin, i et debatindlæg i
Frederiksborgs Amts Avis den 8. juni fremhævede folkebiblioteket som »den
mest velbesøgte kulturinstitution, som der skal værnes om«. I det her tilfælde
altså med kroner og ører, mener de, for at opveje udgiften til de digitale udlån
under Coronakrisen, hvor 63 procent af kommunerne hævede eller helt fjernede udlånsloftet på digitale materialer.
De fleste dele af samfundet oplever et økonomisk tab på grund af Coronakrisen. Hvorfor er bibliotekerne særlig vigtige at sikre økonomisk efter den her
krise?
- Biblioteker er en grundsøjle i vores demokrati. Det er vigtigt at sikre adgang
til viden - og til ny viden i en opdateret bogsamling. Derfor rejser vi det her
flag, siger Birgitte Bergman, der også fremhæver bibliotekernes indsats
omkring læsning og dannelse som vigtige elementer i begrundelsen for ikke at
udsulte bibliotekerne.
- Bibliotekerne gør en stor indsats i forhold til at fremme læsning gennem
mange forskellige aktiviteter, og de spiller en central rolle i dannelsen, for
eksempel gennem samfundsdebatter. Bibliotekerne må aldrig blive »ren
borgerservice« eller »udlån af cykler«. Så med vores indlæg vil vi sætte en fed
streg under vigtigheden af biblioteker og den fysiske bog for vores demokrati
og dannelse.
Hvordan vil I sikre, at kommunerne rent faktisk holder hånden under bibliotekernes budgetter?
- Vi kan ikke stille krav til kommunerne om indkøb, men vi vil rejse sagen overfor kulturministeren for at se på mulighederne for at sikre opdaterede fysiske
bogsamlinger lokalt. Det er et vigtigt spørgsmål for os. Krisen har samtidig
betydet et svigtende salg af fysiske bøger, så der er også et sårbart bogmarked at tage hensyn til i den her diskussion.
Mønsted

19. maj

Jeg har savnet biblioteket … meget
18. maj åbnede landets biblioteker igen, til glæde for brugere
og medarbejdere.
En lang kø står foran afleveringsautomaten på Solbjerg
Plads ved Frederiksberg Bibliotek, der som landets øvrige
biblioteker åbnede 18. maj. Kommunerne har valgt forskellige strategier, for eksempel har nogle tidsbestilling, mens
andre som Frederiksberg Bibliotek holder åbent af to omgange i løbet ad dagen, fra 9.30-12.30 og igen fra 15-18. En
yngre kvinde står med sin hund og en stofpose fuld af bøger,
der langt har overskrevet afleveringsdatoen – af indlysende
grunde. Hendes vante biblioteksfilial har været lukket siden
11. marts. Men helt ind til 7. juni kan man kvit og frit returnere de lånte bøger.
- Jeg har savnet biblioteket… meget, siger hun. Heldigvis
arbejder min mand på en avis, og de får en del bøger.
Oppe ved hovedindgangen står en ældre kvinde og tager i
døren, der dog er låst, fordi der midt på dagen er en »rengøringspause« på biblioteket.
- Så bliver det ikke i dag, jeg får nye forsyninger, siger hun.
- Jeg har brugt biblioteket, siden jeg var ung, og læser rigtig
mange bøger. Jeg har i stedet måtte købe to bøger.
- Men den ene er der ikke noget ved, det er jo noget andet,
når man låner dem, så gør det ikke så meget. Jeg bruger også
ofte bibliotekarerne, der altid er hjælpsomme til at finde
det, jeg søger, for eksempel nye udgivelser eller bøger om
bestemte emner.
Mønsted
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreve

20. maj

Pulje til aktiviteter for sårbare, udsatte og ældre

25. maj

Kulturinstitutioner kan nu søge tilskud til aktiviteter for sårbare,
udsatte og ældre under Coronakrisen.

Ekstra penge på pensionsopsparingen

Der er nu åbent for ansøgninger til »Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter
til sårbare, udsatte og ældre under Coronakrisen«. Puljen har til formål at mindske
ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under Coronakrisen
og giver tilskud til projekter, der forøger livskvaliteten og skaber fællesskab og sammenhold for sårbare, udsatte og ældre. Puljen er på i alt 19,4 millioner kroner.

Hvem kan søge?
Det er kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, som
indgår i et samarbejde med sociale aktører og institutioner med erfaring på området,
der kan søge tilskud til mindre projekter, hvor der er løbende ansøgningsfrist, og til
større projekter, hvor der er ansøgningsfrist den 8. juni og igen den 1. september
2020.

Medlemmer af Forbundet Kultur og Information, der
har pension i PFA med KundeKapital, har fået ekstra
penge ind på deres pensionsopsparing. Pengene
stammer fra PFA Pensions model for overskuds- og
risikodeling, PFA KundeKapital.
PFA Pension er baseret på et fællesskab, hvor ejerne
har valgt, at det overskud, som skabes, i størst mulig
omfang skal gå videre til kunderne. Det sker blandt andet via forrentningen af KundeKapital, som PFA nu har
opgjort for 2019 og sat ind på kundernes opsparing.
Forbundet

Få mere at vide på Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00
eller corona@slks.dk.
Lerche

13. maj

Privatansatte kun lidt
berørte af Coronakrisen
18. maj

Nu skal medarbejderne tilbage
I marts 2020 blev der indgået aftaler om, at arbejdsgivere i regioner og kommuner
kunne flytte medarbejdere til kritiske opgaver. Men i takt med, at hverdagen normaliseres, og blandt andet bibliotekerne genåbner, skal medarbejderne også tilbage
til deres almindelige arbejde, mener formand Tine Segel.
På det regionale område blev parterne den 14. maj 2020 enige om, at situationen
omkring Covid-19 er normaliseret, så man kan vende tilbage til almindelig planlægning
af arbejdsopgaverne. Derfor er aftalen om udlån af medarbejdere på det regionale
område ikke længere i brug.
På det kommunale område fortsætter aftalen om udlån af medarbejdere til kritiske
funktioner til og med 31. maj. Derfor er der fortsat i kommunerne eksempler på, at
medarbejdere fra bibliotekerne løser opgaver i daginstitutioner og skoler.
- Da fælleserklæringen blev indgået, stod vi i en ekstraordinær situationen, og det
var afgørende, at vi som samfund prioriterede samfundskritiske områder. Derfor
bakkede vi naturligvis op om aftalen. Nu er Danmark ved at genåbne, bibliotekerne
er åbnet den 18. maj, og derfor mener jeg, at vi skal tilbage til en normal hverdag, når
fælleserklæringen udløber den 31. maj, siger formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel.
- Jeg hører fra medlemmer i visse kommuner, at de ikke kan komme tilbage på deres
arbejde på bibliotekerne og hjælpe med genåbningen, fordi de fortsat er udkommanderet til andre opgaver. Ånden i fælleserklæringen var, at vi stod i en ekstraordinær
situation, og det, vi ser nu i visse kommuner, tenderer mod misbrug af fælleserklæringen. Det ærgrer mig, for jeg er af den klare overbevisning, at man kunne have
løst udfordringerne ved at lade medarbejderne melde sig frivilligt og ved at ansætte
vikarer til de funktioner, hvor der er behov for ekstra hænder.
Som samfund har vi stået sammen i de seneste måneder, og vi har passet på
hinanden. Nu skal vi passe på hinanden i en kontrolleret genåbning, og der er virkelig
brug for, at bibliotekerne igen løfter deres opgaver i Velfærdsdanmark og ikke mindst,
at deres medarbejdere kommer tilbage og løser deres opgaver på bibliotekerne, siger
Tine Segel.

Et lille antal af KI’s privatansatte medlemmer er
berørte af Coronakrisen, men mindre end mange
andre akademiske faggrupper i det private. Samtidig
oplever forbundet, at der stadig er gang i ansættelserne i det private.
I de første uger efter nedlukningen den 11. marts blev
et lille antal privatansatte medlemmer af Forbundet
Kultur og Information berørt af Coronakrisen i form af
enten afskedigelse, hjemsendelse på lønkompensationsordningen eller indgåelse af aftale om midlertidig
lønnedgang. I den efterfølgende periode er rådgivningen i KI ikke blevet kontaktet af privatansatte om
denne type af spørgsmål, så indtil nu tegner der sig et
billede af, at forbundets privatansatte er mindre ramt
af Coronakrisen end mange øvrige akademiske faggrupper med arbejde i det private erhvervsliv.
Er du ramt af krisen?
Forbundet indberetter løbende omfanget af sager om
afskedigelse med videre til Akademikerne, der nøje følger Coronakrisens konsekvenser for de privatansatte
akademikere. Er du som privatansat ramt af Coronakrisen, og har du ikke været i kontakt med forbundet,
vil vi derfor meget gerne høre fra dig.
På trods af, at en del af den private sektor er økonomisk hårdt ramt, er der stadigvæk gang i ansættelser
på det private område. Faktisk oplevede rådgivningen i KI, at der ved månedsskiftet april/maj var flere
medlemmer, der sendte ansættelseskontrakter til
gennemsyn i rådgivningen, end gennemsnitligt.
Forbundet

Lerche
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N y h e d s o v e r b l ik

27. maj

Sæt stemme på dit fag
Forbundet Kultur og Information arbejder for at sætte fokus
på den værdi, medlemmerne tilføjer samfundet, og der er
brug for flere KI'ere, der blander sig i den offentlige debat.
Derfor uddanner vi 10 nye faglige meningsdannere til september, og du kan blive en af dem.
Det kræver blot, at du har holdninger til dit fag og den værdi,
du og dine kolleger bidrager med på arbejdspladserne og i
samfundet. Og at du har lyst til at fortælle om muligheder og
udfordringer på dit fags vegne i den offentlige debat og på din
arbejdsplads. Er det tilfældet, vil du blive klædt på til at få dit
budskab igennem mediernes lydmur.
På kurset, som bliver faciliteret af Cevea, lærer du at kommunikere med klare og fængende budskaber og får konkrete råd
til, hvordan du skriver debatindlæg. Målet er, at alle deltagere,
inden kurset er omme, har skrevet og indsendt deres første
debatindlæg til eksempelvis en avis eller et fagblad.
Forbundet Kultur og Information samarbejder med Tænketanken Cevea, som vil facilitere selve uddannelsen, der løber fra
klokken 17.00 fredag den 4. september 2020 til klokken 15.00
søndag den 6. september om eftermiddagen i Middelfart. Derudover bliver der en opsamlingsdag søndag den 15. november
2020 på Frederiksberg.
For at blive en del af holdet, skal du skrive en motiveret
ansøgning. Læs mere om uddannelsen og ansøgning på KI’s
hjemmeside under Fag og politik/Faglig meningsdanner.
Christensen

15. maj

Formanden til privatansatte: Brug forbundet!
Formand Tine Segel har fulgt udviklingen hos KI’s privatansatte
medlemmer tæt under Coronakrisen, og det politiske arbejde
fortsætter.
Intet er, som det plejer, i disse måneder – heller ikke for forbundets
privatansatte medlemmer.
Jeg har løbende holdt mig orienteret om situationen for forbundets
privatansatte via meldinger fra vores Rådgivning- og Forhandlingsafdeling. I de første uger efter nedlukningen blev nogen af jer berørt i form
af afskedigelse, hjemsendelse på lønkompensation eller indgåelse af
aftaler om midlertidig lønnedgang, men efterfølgende er vi i forbundet
ikke blevet kontaktet af privatansatte. Derfor tegner der sig et billede
af, at vores medlemmer i den private sektor er mindre ramt end de
privatansatte i mange af vores øvrige akademiske medlemsorganisationer. Det er et lyspunkt i en ellers svær tid, og jeg håber naturligvis,
at det fortsætter i den retning. Samtidig hører jeg fra Rådgivning- og
Forhandlingsafdelingen, at der fortsæt sker ansættelser på privatområdet. Det er glædeligt.
Hos forbundet har vi et stort fokus på privatområdet. Ligesom på
mange andre områder, har aktiviteterne ikke kunnet fortsætte i samme
gear, men vi glæder os til at sætte fuld skrue på det politiske arbejde
med privatområdet, som allerede er i gang. Vi får også fortsat brug for
jeres input.
For mange har tiden med Corona givet anledning til at bygge videre på
eller erhverve sig nye kompetencer. I Forbundet Kultur og Information
har vi længe tilbudt onlinekurser og webinarer som et fleksibelt tilbud til
jer medlemmer. Dette har vi skruet op for i denne tid, og vi har udvidet
vores udbud af onlinekurser inden for mange forskellige områder, samtidig med at vi målretter vores webinarer mod aktuelle problemstillinger.
Vi kan se, at rigtig mange medlemmer benytter sig af tilbuddene, og
opfordrer alle til at gøre brug af dem.
Pas godt på jer selv og hinanden!
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på din

lønkonto

Få Danmarks
absolut bedste
studiekonto
Når du er medlem Kommunikation og Sprog, kan du få
en studiekonto hos Lån & Spar. Med 3 % på kontoen
kan du faktisk få penge ud af at have penge i banken
– og hvis du skal bruge en kassekredit på op til
50.000 kr., er Lån & Spar blandt de billigste.
Der er meget mere. Se alle dine fordele på
studiekonto.dk.
Ellers send en mail til studiekonto@lsb.dk
eller ring på 3378 1970 og book et møde.

Studiekonto – ganske kort
Du får 3 % i rente på de første 20.000 kr.
– derefter 0,00 %
Vælg en kassekredit på op til 50.000 kr.
Du betaler kun 5 % i rente
Visa/Dankort og MasterCard – med
samme pinkode
StudieOpsparing – som giver 0,25 % på
HELE opsparingen
Gebyrfri hverdag
Behold dine fordele i op til 3 år efter endt
studie
Søg nemt og hurtigt via mobilen.
Download app’en Zapp og søg om en
studiekonto.

For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar
og være medlem af KS. Du får 3 % i rente på de første 20.000 kr. – derefter 0,00%. Du får
studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Du kan have studiekontoen i op
til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste
dig 625 kr. i omkostninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (var.)
5,09 %, ÅOP 5,09%. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre
og uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende 9. maj 2019.
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– Jeg vil vurdere, at
fodboldklubberne mister
20 mio. kr. hver runde
uden tilskuere,
siger Claus Thomsen
KLAUS EGELUND
GISLE THORSEN
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Divisionsforeningens beslutning om at følge statsministeren Mette Frederiksens opfordring til at
lukke adgang for publikum
til begivenheder med mere
end 1000 tilskuere får voldsom økonomisk betydning
for fodboldklubberne i både Superligaen og 1. division.
Overfor Ekstra Bladet
anslår Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen, at hver aflyst runde koster landets bedste fodboldklubber omkring 20 mio.

kr.
– Jeg vil vurdere, at fodboldklubberne mister 20
e uden

i Superligaen og tre i 1. division inden udgangen af
marts, og dermed kigger
nationalsporten på et omsætningstab på 60 mio. kr.

Vi udviser
samfundssind,
og vi synes, det er
indiskutabelt at
lukke for publikum
efter statsministerens pressemøde
Et tab som nærmest går direkte ind på bundlinjen.
– Der er ikke mange udgifter i forbindelse med
kampene, der ikke skal afholdes alligevel. Folk skal
stadig aflønnes, siger Claus

ENdgå, at
un
BUSINESS CORONAKRIS

Staten skal påtage sig rollen so
at forhindre, at pessimistiske f
bliver selvopfyldende. Og så sk
til kampen mod coronavirus. S
ingen grund til at frygte

corona-nedlukning
ANALYSE
Af Jeppe Druedahl

V

i kan ikke undgå, at coronapandemien får en negativ eﬀekt på dansk
økonomi. BNP vil nødvendigvis falde. Karantæner og hjemsendelser
reducerer åbenlyst den samlede arbejdsst
yrke.
Social distancering og andre påbud
om
ændret adfærd bryder desuden
de vanlige

Komité tøver med
at aflyse OL, men
presset stiger

SoMe-stjerner
hjælper politiet
med at nå de unge
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Uforberedt
supermagt
Coronakrisen kan blive
helt katastrofal for USA.

blæsende
t finde
mod
r gået
ase

A

t følge USA i disse coronatider er som at se et toguheld i
slowmotion. Katastrofen
nærmer sig mere og mere, men lokomotivføreren fumler forvirret
og
rundt får ikke rigtig fat i bremsen. Imens bliver passagererne mere og mere urolige og forsøger at

Det vil være en stor
gevinst at få det hurtigt
ud. Derfor skærer man
nogle hjørner
Allan Randrup Thomsen,
professor i eksperimentel virologi

seks medlemprofes- medier har Chen Wei og
ligeledes har vist sig effektiv, men
injiceret sig
fra Ki- mer af hendes hold allerede
sor Paterson understreger, at data
endselv med en nyudviklet vaccine, der
na »ikke blev indsamlet på nogen kontroldyr.
kaos«, nu ikke er blevet testet på
leret måde. Det var ganske enkelt
siger han til nyhedsmediet news.com.au.
hjørner
Skære
er
studierne
at
Nikolai Brun forventer,
ikke.
Det er Jennifer Hallers vaccine heller
klar i april. »Til den tid har vi forhåbentlig
Producen.
I hvert fald ikke udtømmende
et bevis for, at fordelene for covid-patienterne har fået lov af amerikanske myndighan.
ter er større end ulemperne«, siger
dyreheder til at køre de dyberegående
forforsøg sideløbende med det kliniske
Forsøg på mennesker
magasinet Der
vente søg på mennesker, skriver
Verden kommer sandsynligvis til at
gøre Spiegel.
i længere tid på en vaccine, der kan
Det er ikke den normale måde at udvikmennesker immune over for den
manle vaccine på. Men den metode tager
nye coronavirus, men også her aret
På
ge år, og så lang tid har verden ikke.
bejdes der på højtryk.
møde i februar i VerdenssundhedsorgaLaboratorier, virksomheder, forer
nisationen WHO enedes repræsentant
skerhold og sygehuse har mange
og
for offentlige forskningsinstitutioner
steder i verden kastet sig ind i kamindlede
industrien om, at man godt kan
pen for at udvikle et værn mod mendykliniske test uden at være færdig med
neskets nye fælles trussel. Nogle steReuters.
skriver
reforsøg,
internationale
der foregår det i åbne
Marie-Paule Kieny, der ledede WHO-møsamarbejder, andre steder i direkte
at
det, sagde til nyhedsbureauet Reuters,
konkurrence. I denne uge fik det første
så hurtigt
af en ønsket om at finde en vaccine
menneske injiceret den første del
som muligt skal vejes op imod »risikoen,
mulig ny vaccine, kun et par måneder
menneet vi pålægger et meget lille antal
efter at virussen første gang smittede
sker«.
af
menneske i Kina.
Jennifer Hallers vaccine er udviklet
Det var den 43-årige amerikaner Jennimedicinalfirmaet Moderna i partnerskab
fer Haller, der leder en lille techvirksominstitut
med det statslige amerikanske
NIhed i byen Seattle.
for allergi og smitsomme sygdomme,
»Vi føler os alle sammen så hjælpeløse.
indeholog
mRNA-1273
for mig AID. Den hedder
Det her er en fantastisk mulighed
som er
der et kort segment af såkaldt rna,
til at gøre noget«, sagde hun til tv-statiodet vil
skabt i et laboratorium. Håbet er, at
nen CBS.
et proinstruere kroppen til at producere
19 timer senere meddelte de kinesiske
ns
t Glo- tein, som også findes på coronavirusse
myndigheder ifølge nyhedsmedie
forhåbentlig udløser en
hvilket
skal,
ydre
til
tilladelse
,
bal Times, at man har givet
i reaktion i menneskers immunsystem
mennesker
på
forsøg
kliniske
første
det
skriver tidsblev der bekæmper infektionen,
injagten på en vaccine. Projektet, der
indeholder
Vaccinen
Fol- skriftet Nature.
præsenteret af den kinesiske partiavis
coronavirus og
office- gen dele af den virkelige
kets Dagblad, ledes af forskeren og
oplyser Kaiser
som kan ikke udløse infektion,
kendt
er
Kina
i
der
Wei,
Chen
ren
mod
’ebolaterminatoren’ for sin indsats
nogle Fortsættes side 6
ebolaepidemien i 2013-16. Ifølge

r ikke noget til hinder for, at
nter kan få behandlingen alis deres læge vurderer, at det

ærd.
rne fra Australien er superlon ikke anbefale at bruge midhar set studiet. Men lægerne
nationsret i Danmark. De kan
, hvad der findes i lægemidt, hvis de mener, det kan væde«, siger Nikolai Brun.
en er gjort af australske
r planlægger et landsorsøg fra slutningen af

der blev afprøvet på
første patienter i Aur allerede medført, at
helt forsvundet, og
e er fuldstændig helr forskningsdirektør
iversity of Queensssor David Paterson
smediet news.co-

erne vil ikke have
edygtigt coronavisystem overhovendt behandling«,

komme væk.
Donald Trumps lederskab under
krisen har indtil videre været næsten rystende ringe. Svigtet begyndte, allerede inden corona overhovedet fandtes. Kort efter at Trump var
tiltrådt som præsident, nedlagde
han uden videre begrundelse den
særlige afdeling for bekæmpelse af
pandemier i Det Hvide Hus.
Og da corona så opstod i Kina, og
virussen begyndte at brede sig i resten af verden, benægtede præsidenten i månedsvis, at der overhovedet var en krise. Da det blev
uholdbart, skiftede han kurs og
skød skylden på blandt andet Europa for, at den »fremmede virus«
spredtes så hastigt.
Selv nu med børserne i frit fald og
et hastigt stigende antal coronasmittede er responsen fra den fødei
rale regering haltende. Til et møde
denne uge med delstatsguvernører,
der tiggede om bistand fra Washington, opfordrede Trump dem blot
til at købe respiratorer selv.
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dsdækkende foromfatte mindst
aler, hvor effekto medikamenmed hinanden
n kombination
malariamedige har været i
nge, og ingen
har uventede
nger.
nen har ogbrugt i Kina
apore, hvor
yneladende

MEN ANSVARET for USA’s manglende beredskab til en krise som corona hører langtfra udelukkende til
på Donald Trumps skuldre. Trods
sin enorme rigdom og magt har
USA’s politikere i årtier ladet landets
infrastruktur forvitre og ikke formået at opbygge et sundhedssystem,
som dækker alle borgere. Mange
millioner amerikanere har ingen
sundhedsforsikring – hvordan skal
de blive testet og behandlet?
Samtidig tvinger manglen på
økonomisk sikkerhedsnet millioner
af amerikanere til at arbejde, selv
om de er syge. Noget, der helt oplagt risikerer at sprede sygdommen
meget og hurtigt og dermed forværre epidemien. Og den politiske polarisering gør det yderligere vanskeligt at finde sammen i krisetider, sådan som det er sket herhjemme.
Det massive moralske, politiske
og menneskelige svigt risikerer nu
at ramme USA ekstremt hårdt.
Hvor hårdt, vides naturligvis ikke.
Men kombinationen af et på mange
planer nedbrudt samfund og en
rendyrket populist som Trump som
landets øverste leder har efterladt
USA meget dårligt stillet til at tackle
en krise som corona. Det bliver et
svækket USA, der kommer ud på
den anden side. Man må håbe, at
det også bliver et klogere og mere
socialt ansvarligt USA. mr
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FOKUS CORONA / 4

Kriser er undtagelsestilstande – i Den Danske Ordbog defineret som en »farlig situation« eller »akut opstået problemer«, og
de får os naturligt til at fokusere på det nære og sige ja til alt,
der tilbyder en løsning på problemerne. Kort sagt de perfekte
vækstbetingelser for overvågning, kontrol og begrænsning af
vores rettigheder, ifølge forsker i international sikkerhedspolitik på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Jessica
Larsen.
- Heldigvis har vi i Danmark, med god grund, stor tillid til staten, men vi må alligevel ikke miste magten af syne, siger hun.
Jessica Larsen mener, at de danske medier har svigtet under
Coronakrisen netop i forhold til at hjælpe os med at bevare
og hvem der skal dø

lare tre udfordringer for at
t corona smadrer økonomien
Semesterstart nyhed
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om ’sidste mulige køber’ for
forventninger til økonomien
kal den omdirigere ressourcer
Statsgæld er der umiddelbart

Universiteter udskyder rusturene på grund af corona

ssionen om
ngens pris
arbejdsgange og reducerer derved
også
produktionskapaciteten i økonomi
en.
Hvis halvdelen af arbejdsstyrken
ikke
kan arbejde i en måned, falder BNP
på årsplan med 4,2 procent. Til sammenl
igning
faldt BNP fra 2008 til 2009 – i ﬁnanskrise
ns
dybeste år – med 4,9 procent.
Dette nøgne faktum har fået
mange
økonomer op af stolen og til tasterne.
Det
vælter for tiden frem med analyser
af situationen. Nogle taler sågar om en
epidemi

Demokratiet kommer under
pres i kriser. Vi retter blikket
mod det nære, vores kritiske
sans dæmpes, og vi er villige
til at give køb på vores
rettigheder, mener forsker i
international sikkerhedspolitik
Jessica Larsen og ekspert i
dataetik Gry Hasselbalch.

"

sideløbende med coronavirus beståend
e
af nye økonomiske ideer.

opvejer ikke tabet ved en ekstra
konkurs i
dag. Gevinsten ved en mulig ekstra
nyansættelse i morgen opvejer ikke tabet
Det kan ende lykkeligØlstafe
ved en
t, natteløfyring
t
b, i dag. Der er
ophobet værdi i virkDen gode nyhed er, at når alle kan
fællessa vende somheders organisationsstrukturer og i
tilbage på arbejde og gøre, som ng over bål
afde plejer, stemningen mellem
virksomheders behov
og grænse
så vil den økonomiske kapacitet
væreoverskr
den ogidende
de ansattes kompetencer. Det tager
samme som før virusudbruddet.
tid
konkur
Men
som i langt
rencer
og ressource
væk r at opbygge nye strukturer og
eventyrerne skal vi så grueligt meget
igen- ﬁnde og oplære nye ansatte.
hjemm
nem, for at alting kan ende lykkeligt.
efra
bliver Ideen
der ikke
Økoom »kreativ destruktion« fremsat
nomien er et kompleksnoget
t netværk
afmed
for mange
et af den
aføstrigske
de
økonom Joseph Schumvæld af aktører med forbindelser
på kryds peter i 1940’erne kan
nye studere
lyde tiltalende. Den
nde. Danske
og tværs. Når sådanne forbindel
ser skæres blev
senest
populariseret af Hella Joofs
over, er det omkostningsfuldt
Studere
ndes Fællesrå
at gendanne
udsagndi Disruptionrådet om, at
dem. Der dannes arvæv i den økonomi
vi engang
ske
imellem
skal »brænde hele lortet ned og
frygter, at de manglende
organisme.
starte forfra«.
Hovedpointen er, at minus
rusture
konsekvenser
en vil
plusfåen
ikke altid giver nul. Gevinsten ved
en
for trivsleneks.
tra mulig nystartet virksomh
ed i morgen
Fortsættes på side 8
MIE HAUGAARD

I

ntrougerne bliver ikke det samme
for de nye studerende på en række
af
landets universiteter, når studiestar
ten skydes i gang i slutningen af
august.
Flere universiteter vælger nemlig
allerede nu at aflyse eller udskyde de
såkaldte hytteture og rusture for studiestar
ten
2020.
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Sønder
Boulevard.
Foto
Torben
Huss

Københavns
Lufthavn i
maj 2020.
Normalt er
der 83.000
rejsende
dagligt,
i april var
det færre
end 900.
Foto:
Liselotte
Sabroe/
Ritzau
Scanpix

14 · Perspektiv · Juni 2020

overblikket. Da Covid-19 kom til Danmark, skiftede nyhedsbilledet fra den ene dag til den anden. Fra et mix af danske og
internationale nyheder til Coronavirus i alle dens dimensioner
i Danmark, sågar et indslag i TV-avisen om, hvor hårdt det var
at være tegnesprogstolk, når Mette Frederiksen holdt pressemøde.
- Naturligt bliver vi optaget af det nære - familien, lokalsamfundet og nationalstaten – når vi rammes af kriser og trusler,
men det forpligter medierne desto mere til at sikre en balance
i nyhederne, fordi vi som borgere i et demokrati ikke kan tage
stilling til ting, vi ikke ved. Vi er afhængige af, at der rapporteres om politiske debatter, beslutninger og begivenheder, både i
Danmark og internationalt, siger Jessica Larsen, der har skaffet
sig viden ved at opsøge udenlandske medier.
I SKJUL AF KRISER

På den mellemøstlige nyhedskanal Al-Jazeera fandt hun for
eksempel i marts måned en nyhed, hvor Danmark var nævnt
som part i en aftale om et eventuelt bidrag med en specialstyrke til den afrikanske Sahel-region. Danmark har i forvejen
støttet med en militærmission bestående af 70 soldater og to
transporthelikoptere.
- Det er en kontroversiel mission, fordi den indtil nu har vist
ringe resultater, og det er en region, hvor over hundrede regionale sikkerhedsaktører har mistet livet de seneste måneder,
men aftalen var ikke nævnt i ét eneste dansk medie, og heller
ikke på forsvarets egen hjemmeside. Vi må som befolkning
ikke være blinde for, at verdens og dansk udenrigspolitik fortsætter under en krise. Selvom Danmarks underskrift på aftalen
ikke direkte kan oversættes til, at vi sender flere soldater (det
skal igennem Folketinget først), så viser det, at der bliver ført
forsvars- og udenrigspolitik, uden vi ved det.
På den globale spilleplade rykker verdens autoritære ledere
også deres brikker til mere fordelagtige positioner i ly af
Coroanakrisen, for eksempel i Ungarn, hvor premierminister
Viktor Orbán har givet sig selv vide beføjelser via en nødretslov
uden udløbsdato, der nærmest afvikler demokratiet i form af
forsamlings- og udgangsforbud og lukning af parlamentet.
Begivenheder, der igen har implikationer for Danmark i kraft af
vores fællesskab i EU.

- Katastrofeforskning viser desværre, at vi lærer langt mindre
af kriser, end man skulle tro. Vi falder hurtigt tilbage i vante
mønstre, i stedet for at bruge muligheden for at gentænke
samfundet, siger forsker i international sikkerhedspolitik
Jessica Larsen. Foto Privat.

- Hvis vi taber magten af syne, hvad enten det er herhjemme
eller ude i verden, kommer demokratiet under pres på flere
niveauer, siger Jessica Larsen, der gerne så, at journalister
forsat dækkede de stofområder, de havde, før Covid-19 ramte
spalterne.
- Selvfølgelig har Coronakrisen indflydelse på stort set alt, og
noget er sat i bero, men vi skal stadig stille de kritiske spørgsmål om det, der sker i Danmark og i resten af verden. Specialstyrken i Sahel med dansk underskrift er jo blot ét eksempel
på en politisk beslutning, danskerne ikke kan stille spørgsmål
til, fordi de ikke aner, den findes, siger Jessica Larsen. Hun
understreger, at vi skal huske, at alt, hvad der sker inden for
rammerne af en stat, er politiske beslutninger, som politikerne skal kunne stilles til ansvar for. Derfor må vi ikke lægge
vores kritiske sans væk.
KRISER SKUBBER TIL VORES ETIK

- Ikke desto mindre er det i høj grad det, der sker i kriser, siger
Gry Hasselbalch, medstifter af tænkehandletanken DataEthics og medlem af EU-Kommissionens ekspertgruppe, der
har udviklet EU’s etiske retninger for kunstlig intelligens (AI).

”Naturligt bliver vi optaget af det
nære – familien, lokalsamfundet og
nationalstaten – når vi rammes af kriser.”
Jessica Larsen
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- Under kriser tillader vi brug af teknologier, der er langt mere invasive, end vi ellers ville tillade, fordi de tilbyder en løsning på vores
problemer her og nu. Vi tillader også udvikling af nye teknologier
uden at tænke på konsekvenserne, eller hvad vi giver køb på, siger
Gry Hasselbalch, der p.t. også er i gang med en ph.d. om dataetik
på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.
I Kina, hvor Coronavirussen startede, var regeringen hurtig til at
samarbejde med tech-virksomheden Alibaba om en app, der viser,
om folk har været i nærheden af smittede, hvilket for eksempel
afgør, om de må komme ind i bestemte bydele eller områder. Og i
USA tilbød virksomheden Clearview et samarbejde med stater og
politiet om deres ansigtsgenkendelsesprogram for at tracke smittede, og hvem de havde været i nærheden af.
- Tvistepunktet er, at man vil løse en krise med en teknisk, dataintensiv løsning. Men der er ikke noget teknisk fix på komplekse
situationer. Det skaber blot øget overvågning og social kontrol, og
så er der problemet med, at data aldrig er 100 procent fuldendte,
der er altid nuancer, der ikke kommer med, eller der er bias i algoritmerne, der kan resultere i diskrimination.
I Kina har myndighederne også givet tilladelse til, at virksomheder kan videreudvikle ansigtsgenkendelsesprogrammerne, så de
kan genkende os blot på øjnene, fordi befolkningen jo bærer mundbind, siger Gry Hasselbalch, der dog ikke tror, at øjengenkendelse
vil blive brugt i Europa.
- Men kriser skubber til vores etik, og problemet er, at når først
teknologien er udviklet, kan den ikke rulles tilbage og vil blive
brugt i et eller andet omfang, siger Gry Hasselbalch, der grundlæggende er tilhænger af brug af teknologi og kunstig intelligens, som
også har en berettigelse i kriser, men det skal gøres etisk forsvarligt.
- Det duer eksempelvis ikke, at danske sundhedsmyndigheder
støtter og bruger tal fra en Facebookgruppe, der beder om folks
sundhedsdata, for at kortlægge mørketal for coronasmittede
i Danmark, så en amerikansk techgigant ender med at have et
lager af sundhedsdata fra flere hundred tusinder danskere. Der

”Vi skal stadig under en krise
stille de kritiske spørgsmål
om det, der sker i Danmark
og i resten af verden.”
Jessica Larsen
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Statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) holder børne-pressemøde
om Coronavirus, den 20. marts 2020. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
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VI KAN IKKE STÅ ALENE SOM STAT

- Det er et falsk trade-off, at vi enten
skal give alle oplysninger på nettet for
at få glæde af teknologien eller tage
en sølvpapirshat på og opgive vores
færden på nettet. Vi kan sagtens udvikle
teknologien uden det dårlige, siger
ekspert i dataetik Gry Hasselbalch.
Foto Privat.

er så mange dygtige fagfolk i Danmark, der
sammen kan udvikle teknologierne etisk
forsvarligt og lave gode løsninger, hvor data
for eksempel er anonyme, slettes igen og ikke
er centraliseret ét sted, og hvor man har gennemtænkt, hvordan de indgår i samfundet.
For det kan være en god idé at dele sundhedsdata til det fælles bedste, det skal bare
gøres sikkert, med øje for de sociale og etiske
konsekvenser, siger Gry Hasselbalch. Hun oplever dog, at den kritiske bevidsthed og debat
om big data og algoritmer, der var i samfundet
før Coronakrisen, ikke er manet helt til jorden.
I Italien skabte det eksempelvis heftig debat i
medierne, da det kom frem, at staten overvågede folk via deres mobiltelefoner for at holde
øje med, om de overholdt karantænereglerne.
Senest har der også været debat i Europa om
Apple og Googles rolle i udviklingen af apps til
sporing af smitte.

De tendenser, der er i et samfund, træder tydeligere frem
under kriser, siger Jessica Larsen, der kalder kriser for en slags
fremkaldervæske.
- Samfundsmæssigt lever vi i en mere og mere globaliseret
verden med fælles instanser som EU, FN og NATO, der definerer de internationale spilleregler. De senere år har der dog
også været tendenser til stigende populisme og indadvendthed
i mange lande. Coronakrisen har forstærket det billede. Den
har vist, at nationalstaten lever og leverer. Staten har haft
succes med at beskytte sine borgere og være holdepunkt, men
krisen har også vist, at nationalstaten ikke er nok, siger Jessica
Larsen. Tværtimod viser den et stort behov for samarbejde - et
samarbejde, der har været sat på prøve.
- EU-landene fejlede eksempelvis, da Italien sendte et nødråb
om hospitalsudstyr, mens Kina så sit snit til at manifestere sig
på den storpolitiske scene og sende respiratorer og værnemidler. Italien spørger måske sig selv nu, »hvad skal vi med EU, hvis
alle er sig selv nok, når det brænder på?«
De nuværende forhandlinger om en EU-genopretningsfond,
hvor flere lande tøver med at deltage, understreger det
scenarie. Men det er farligt at tro, at man kan stå alene, siger
Jessica Larsen, der håber, at krisen alligevel vil betyde et øget
fokus på nødvendigheden af samarbejde, ikke kun i forhold til
en pandemi, men også i forhold til klima, migration og grænseoverskridende kriminalitet.
- EU har faktisk allerede flere instanser, der kunne styrkes
såsom EU's beredskabsstyrelse; The Emergency Response
Coordination Centre. Det burde jo være dem, der trådte til, når
et EU-land var i krise, som Italien var, siger hun.
I det hele taget mener Jessica Larsen, at det er afgørende, at
vi som samfund evaluerer forløbet både for at blive klogere til
kommende kriser og få overblik over den krise, vi går igennem
nu. Og her spiller informationsspecialister og bibliotekarer en
vigtig rolle for at få dokumenteret og skabt overblik over krisen
og alt det, der relaterer sig til den, samt få en debat igang om
den øgede kontrol og overvågning.
- Under kriser er fake news og misinformation endnu farligere
end ellers, så der er i den grad brug for deres kildekritiske kompetencer, siger hun og tilføjer, at det kan være en god vane at
søge på udenlandske mediers nyhedssider for at få flere kilder
og nuancer til sit verdensbillede, for når krisen har lagt sig,
gælder det om at vende blikket ud og gendanne sig sit overblik
over verden.

”Kriser skubber til vores etik, og
problemet er, at når først teknologien er
udviklet, kan den ikke rulles tilbage.”
Gry Hasselbalch
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KLOGERE
TIL NÆSTE KRISE
Lektor på Informationsstudier på Københavns Universitet
Henrik Jochumsen havde gerne set, at bibliotekerne havde
spillet en mere offensiv rolle, da Coronakrisen var på sit
højeste, for at tydeliggøre deres værdi i lokalsamfundet.
Bibliotekerne kan lære noget af krisen, mener lektor på KU
Henrik Jochumsen. Selvom han ikke ønsker at lyde bagklog, fordi
krisen kom bag på alle, så kunne bibliotekerne havde brugt krisen
til at få genfortalt deres betydning, mener han.
- Bibliotekerne og bibliotekarerne har stor troværdighed, og er
som institution tryghedsskabende. I kriser kan bibliotekerne helt
generelt understøtte følelsen af sikkerhed og sammenhængskraft. I den specifikke pandemi har det ikke været muligt for biblioteket at være mødested, men de kunne i stedet været kommet
ud, siger Henrik Jochumsen.
- Bibliotekernes indsats under krisen har været forskellig, nogle
har udleveret bogposer, og mange har skruet op for den digitale
formidling, men i USA har bibliotekerne eksempelvis været en
central partner i mange lokalsamfund i forhold til at tjekke op på
samfundets ældre og hjemløse og sikre, at de var veloplyste om
virussen, siger Henrik Jochumsen, der erkender, at biblioteker i
USA generelt har en mere »praktisk« samfundsmæssig rolle.
Mange danske kommuner valgte da også at sende bibliotekets
medarbejdere ud i praktiske funktioner i skoler og daginstitutioner, men det, mener Henrik Jochumsen, er ikke den bedst mulige
udnyttelse af det særlige, biblioteker kan yde for samfundet i en
krise.
- Public service bliver ekstra væsentligt under en krise, og
troværdige institutioner som for eksempel Danmarks Radio får
fornyet betydning, og bibliotekerne kunne også have indtaget
en mere betydende og offensiv rolle, siger Henrik Jochumsen, der
gerne ser erfaringerne fra bibliotekerne samlet, så der fremadrettet kan være idéer til at udnytte det helt særlige, biblioteker kan i
krisesituationer.

- Bibliotekerne er et godt sted at tage debatten om konsekvenserne af en
krise, der for eksempel kan sætte mange af vores normale borgerrettigheder
ud af spil og ændre den demokratiske ramme. Midlertidige tiltag under en
krise må ikke bliver permanente, siger lektor på KU Henrik Jochumsen.
19
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Kulturinstitutioner som biblioteker og museer har blinde pletter.
De leverer kultur til de mange, men glemmer de få, mener Amalie
Ørum Hansen, der er medstifter af Nordisk Netværk for Normkritisk
Ledelse for ledere i nordiske kunst- og kulturinstitutioner.

Kulturen
trænger
til et
normkritisk
blik
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person, der tillægges størst værdi og gives mest
taletid i hele samfundet.
BIBLIOTEKET ER ET POLITISK RUM

- Vi er nødt til at erkende, at biblioteker er politiske
rum, og tage en snak om, hvordan vi synes, det rum
skal være, siger hun.
I Sverige kan biblioteker få en LGBT-certificering,
der betyder, at medarbejderne har tilegnet sig viden
indenfor de områder.
- I virkeligheden handler det jo blot om, at vi er
kildekritiske overfor os selv, materialerne og rummet, som vi er gode til på alle andre områder, siger
hun. Men det er lettere sagt end gjort, og derfor er
der behov for et normkritisk netværk for ledere. Det
er dem, der skal vise vejen og sætte det på dagsordenen.
Indtil videre er 20 kulturledere, kunstnere og
aktivister fra Danmark, Sverige og Finland med i
netværket, der repræsenterer alle typer af kulturinstitutioner fra biblioteker til kunstnerkollektiver. Fra Danmark er Kvinfo for eksempel med og
Wearhouse9, der er et queer performanceteater
og aktivistisk fællesskab beliggende i Kødbyen i
København. Fra Sverige er Den Kongelige Skole for
Scenekunst i Stockholm og den svenske ligestillingsmyndighed (jämställdhetsmyndigheten) med.

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO GITTE SOFIE HANSEN

Biblioteket er et neutralt, ikke-kommercielt
sted, hvor alle er velkomne - sådan opfatter
de fleste bibliotekerne. Men det er ikke sandheden, mener Amalie Ørum Hansen, mellemleder på Gentofte Centralbibliotek og medstifter af det normkritiske netværk for ledere,
kunstnere og aktivister i nordiske kunst- og
kulturinstitutioner.
- Biblioteket er for majoriteten, som de
fleste andre større kulturinstitutioner, og har
ikke blik for den indsats, det kræver at gøre
rummet inviterende for minoriteter, siger
Amalie Ørum Hansen, der ønsker en debat om,
hvordan bibliotekerne kan afspejle og invitere
alle i samfundet.
- I Finland har de for eksempel LGBT-hylder
på de fleste biblioteker. Det er markeret med
regnbueflag og står tydeligt frem i rummet
for at vise, »I er også velkomne«. Hvis man
ikke har lyst til at gå hen til den hylde, så står
de samme materialer også blandt de øvrige.
Men det er afgørende med tydelige og eksplicitte signaler, siger Amalie Ørum Hansen, der
mener, at netop biblioteker og museer som
offentlige kulturinstitutioner har en særlig
forpligtigelse til at kaste et kritisk blik på de
normer, de reproducerer, og gå forrest i at
være inkluderende.
- Biblioteker har en enorm troværdighed.
Derfor skal vi være ekstra kritiske overfor
vores rutiner og de signaler, vi sender. Her er
normkritikken et værktøj, der kan udfordre
vores vaner og tænkning. For bibliotekernes
selvopfattelse af at være neutrale rum duer
ikke, det er de ikke og har aldrig været det,
siger Amalie Ørum Hansen.
Et eksempel på at være normkritisk er at se
på det, man plejer at gøre. Mange biblioteker
har for eksempel i årevis haft drenge- og pigehylder med drenge- og pigebøger.
- Det reproducerer normerne om, hvad, vi
tænker, er en »rigtig« pige eller »rigtig« dreng,
men vi skal ikke som bibliotek sætte et køn
på bestemte temaer eller emner på forhånd.
Et andet sted, man kan se kritisk på, er, hvem
bibliotekerne giver taletid. Hvem, hvilke
kroppe og hvilke køn får scenetid i aktivitetsprogrammet, og hvem gør ikke? Igen kommer
vi ikke uden om den politiske diskussion af,
at ens krop, hudfarve, seksualitet, handicap
og så videre har betydning for, hvordan man
bliver opfattet, og hvordan ens stemme vægtes. Det er stadig i dag en hvid, heteroseksuel

ENSOMT AT ARBEJDE NORMKRITISK

- Netværket er først og fremmest et fællesskab for
ledere indenfor kulturområdet, fordi det kan være
ensomt at arbejde normkritisk og ligefrem ubehageligt at være den på en arbejdsplads, der peger på
de normer, vaner, systemer og strukturer, som er
ekskluderende. For de fleste af os ser os jo allerede
som inkluderende. Netværket giver også en større
legitimitet og en platform at tale ud fra, siger Amalie Ørum Hansen, der stiftede netværket i 2018 med
lederen af den finske institution Kultur för alla Rita
Paqvalén, der arbejder for mangfoldighed og tilgængelighed i offentlige finske kulturinstitutioner.
- I netværket er vi meget forskellige, men kan dele
erfaringer og debattere, fordi vi er fælles om at
arbejde normkritisk forskellige steder i kulturlivet,
siger Amalie Ørum Hansen.
Netværket har netop fået tildelt langvarig netværksstøtte af fonden Nordic Culture Point og har i
2019, før Coronakrisen satte ind, holdt to netværksmøder i Finland og Danmark. Ud over de kommende
tre interne netværksmøder vil der i den næste tid
blive afholdt en mere praksisorienteret workcamp i
Finland og en konference i Stockholm i 2021.
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Biblioteker kan
binde borgere og
forskning sammen

TEKST SABRINE MØNSTED ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Citizen Science

Citizen Science er et oplagt nyt område for forsknings- og
folkebiblioteker, mener flere biblioteksfolk, men ledelsen
skal vise vejen, for det kræver prioritering og ressourcer
at involvere sig selv og brugerne i forskningen.

F

orskning er ikke længere forbeholdt de få bag universitetets mure. Citizen Science gør det muligt for alle
at deltage og bidrage til forskning i alt fra opdagelsen af nye myrearter og himmellegemer til at stille
datakraften fra sin computer eller mobil til rådighed
for bearbejdning af store mængder data. Det er, ifølge lektor
på Center for Videnskabsstudier på Aarhus Universitet Kristian
Hvidtfelt Nielsen, en bevægelse, der vokser hastigt over hele
verden, og der er et utal af måder at bedrive Citizen Science
på (se boks side 27). Kernen er dog, at det er fællesskabet, der
skaber resultaterne, fordi mange flere bidrager til dataindsamlingen, end én forsker ville kunne opnå alene.
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I efteråret 2019 hjalp 57.000 skoleelever for
eksempel forskere med den største nationale
kortlægning af plastikforurening. Den viste,
at den største plastiksynder i naturen er cigaretskod, og at grøfterne er de mest udsatte. I
Myrejagten indsendte børnefamilier, skoleelever og naturinteresserede borgere 17.000
fotos af myrer og data om dem. Resultatet var
blandt andet, at forskeren bag identificerede
27 unikke myrearter.
Citizen Science er også oplagt for bibliotekerne at gribe på mange forskellige niveauer,
mener både Heidi Aistrup Holt, formidlingschef på Silkeborg Bibliotekerne, og Bonnie
Frisendahl, afdelingsleder på Københavns
Universitetsbibliotek, KUB Frederiksberg/KUB
Nord.

ved, at de kan bidrage til alle mulige former for forskning. Det
kan være folk med en særlig hobby eller interesse, men det kan
også være alle andre, der synes, det er sjovt at holde øje med
bestemte dyr, stjerner eller lignede, siger hun.
- Det er også helt i tråd med bibliotekernes formål om folkeoplysning at bringe resultaterne af forskningen ud til den brede
befolkning. Og det er i tråd med målet om at skabe samfundsdebat og udvikle en demokratisk tankegang og kritisk tænkning, siger Heidi Aistrup Holt, der er begejstret over perspektiverne for bibliotekernes arbejde med Citizen Science. Det er
for eksempel oplagt at bruge Citizen Science i forbindelse med
undervisning i informationskompetencer og gøre det til en del
af læringsforløbene med de studerende på kommunernes ungdomsuddannelser, mener Heidi Aistrup Holt, der er inspireret af
Syddansk Universitetsbibliotek, der, som nogle af de første, har
inddraget Citizen Science i læringsforløb for gymnasieelever.
- Tænk, hvis vi kan aktivere de unge i forskning og samtidig
lære dem om kildekritik.

MANGE VEJE IND I CITIZEN SCIENCE

- Grundlæggende er det spændende, at vi alle
kan bidrage til forskning, som kan gøre verden
bedre. De fleste mennesker vil gerne gøre en
forskel, og gennem Citizen Science gør vi sammen noget meningsfyldt og bidrager til noget,
der er større end os selv, siger Heidi Aistrup
Holt, der mener, at folkebiblioteket kan være
en platform og et bindeled mellem de mange
forskningsprojekter og borgerne.
- Helt lavpraktisk kan vi som bibliotek oplyse
borgerne om, at Citizen Science findes, så de

”Tænk, hvis vi kan
aktivere de unge
i forskningen og
samtidig lære dem
om kildekritik.”
Heidi Aistrup Holt
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FORSKNING HELT TÆT PÅ

Og det er faktisk lykkedes, siger Berit Elisabeth Alving, bibliotekar på Syddansk Universitetsbibliotek og projektansvarlig
på bibliotekets pilotprojekt, der kombinerer Citizen Science og
undervisning i kildekritik, i første omgang med tre gymnasieklasser i 2019.
- Udover, at mange af de unge fik en interesse for forskning,
så lærte de at vurdere valid forskning gennem kildekritik og
metodevurdering, siger hun.
Projektet var et parallelprojekt til et stort Citizen Science-projekt for hele region Syddanmark kaldet Et Sundere Syddanmark,
der handlede om at inddrage borgerne i sundhedsforskningen
ved at give dem stemmeretten til, hvilke sundhedsprojekter
der skal forskes i og have offentlige støttekroner. De kunne
stemme på deres favoritter blandt fem udvalgte projekter.
Projektet var et partnerskab mellem SDU, hospitalerne i Region Syd og de regionale medier TV2 SYD og TV2 Fyn, og med
i styregruppen sidder souschef for Syddansk Universitetsbibliotek Thomas Kaarsted. Han så en oplagt rolle for biblioteket i
forhold til at få de unge med.
- Det var et mål i sig selv, at man gerne ville aktivere de unge,
give dem viden om sundhedsområdet og eventuelt inspirere
dem til en sundhedsfaglig uddannelse. De to tv-stationer havde derfor oprettet en ungdomsredaktion, og biblioteket havde
jo en indgang til gymnasierne, siger Berit Elisabeth Alving.
Hun, souschefen og gymnasielærerne skræddersyede et forløb for de tre klasser.
- De fem forskningsprojekter blev for eksempel fordelt mellem
eleverne, der skulle lave en poster, der forklarede om projektet

for de andre unge, eventuelt med argumenter for, hvorfor et
projekt skulle vinde. Det krævede, at de satte sig ind i området og interviewede både forskerne og almindelige borgere.
Undervejs underviste vi dem i kildekritik og metodevurdering
og præsenterede dem for eksempel for avisoverskrifter som:
»Øl er sundt« eller »Skønhed er lig med intelligens«. Når de
selv dykkede ned i den rigtige forskning om emnet, kunne de
godt se, det var langt mere nuanceret. Vores undervisning blev
meget konkret, og tilbagemeldingen fra eleverne var, at det
bedste var at møde forskerne, siger Berit Elisabeth Alving.
Hun mener, at det er i rollen som bindeled, at både forskningsog folkebibliotekerne har en gylden mulighed.
- Vi kan koble universiteter og forskere med borgere og her
gymnasieelever, siger Berit Elisabeth Alving. Hun mener, at
samarbejde bibliotekerne imellem også er helt oplagt, fordi de
har forskellige kontaktflader.
- Professionshøjskolerne har eksempelvis de lærerstuderende,
universitetsbibliotekerne har forskerne, og folkebibliotekerne
har kontakten til de lokale borgere.
På Fyn har de tre partnere et forsøgsprojekt i gang: Global
night, hvor SDU Bibliotek, UCL på Fyn og Odense Centralbibliotek er gået sammen i et Citizen Science-projekt med måling
af lysforurening. SDU har blandt andet indkøbt målekit, som
borgerne kan låne på biblioteket.
Universitetets ledelse har fået øje på den rolle, biblioteket kan
have i Citizen Science-projekter, siger Berit Elisabeth Alving.
I nytårstalen til de cirka 800 medarbejdere blev biblioteket
rost. »Biblioteket er med sit bidrag til Citizen Science med til at
formidle forskning, hvilket vi forskere ikke altid selv er så gode
til«, blev der for eksempel sagt.
INFORMATIONSSPECIALISTER SOM DATAVOGTERE

Bonnie Frisendahl, afdelingsleder på Københavns Universitetsbibliotek, ser også mange muligheder og mange veje ind i
Citizen Science for universitetsbibliotekerne. Hun ser især et
stort potentiale i medarbejdernes kompetencer.
- Informationsspecialister på universitetsbibliotekerne ved,
hvordan man behandler og strukturerer enorme mænger af
data, så data er beskyttet og kan genfindes og genanvendes, så partnerskaber vil være oplagt, hvor biblioteket byder
ind med medarbejdere i forskningsprojekterne. Men det er
afgørende, at vi inddrages fra starten, fordi det også handler
om, hvordan man indsamler data, og hvordan man stiller sine
spørgsmål, siger hun og understreger, at det vil kræve en prioritering fra ledelsen.
- Det er afgørende, at ledelsen sætter Citizen Science på
dagsorden, fordi det kræver fokus og ressourcer, men kompetencerne, dem har vi allerede i bibliotekerne, siger hun.

Bibliotekar fra SDU Bibliotek
Berit Alving og lektor fra Aarhus
Universitet Kristian Hvidtfelt
Nielsen holdt begge oplæg på et
gå-hjem-møde om Citizen Science
i februar 2020 i Forbundet Kultur
og Information. På mødet kom
flere idéer til, hvordan biblioteker
kan arbejde med Citizen Science.
Nogle af kommentarerne lød:
»I »den åbne skole« er det oplagt
at tænke Citizen Science-projekter
ind, hvor biblioteket kan være
samarbejdspartner med lærerne.«
»I projektet Læsekompasset kunne
man som et Citizen Science-projekt
få borgernes hjælp til at tagge
gamle bøger, så de kom med ind i
systemet.«
»Folkebiblioteket er et godt
bindeled, for borgene har tillid
til det, der ligger på bibliotekets
hjemmeside, og bibliotekerne
laver på den måde også en form
for kuratering i Citizen Scienceprojekter, som de vælger at lægge
på deres side. Samtidig kan
bibliotekerne forklare folk, hvad der
sker med deres data.«
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CITIZEN SCIENCE

CITIZEN SCIENCE SOM ARBEJDSMETODE

Heidi Aistrup Holt ser også mere omsiggribende perspektiver for folkebibliotekerne og
medarbejderne. Hun mener, biblioteket selv
skal bedrive Citizen Science-projekter for at
få input fra borgerne til at tilpasse og udvikle
biblioteket som kulturinstitution og til at
udvikle lokalsamfundet.
- Vi har jo allerede undersøgelser og statistik
om brugernes kulturvaner, men vi kan supplere den viden med »borgernes tavse viden«,
altså data om det, de gør, og det, der optager
dem, siger hun.
Derfor skal Citizen Science ifølge Heidi
Aistrup Holt heller ikke blot være et projekt
i ny og næ, men en grundlæggende metode,
medarbejderne bruger til at udvikle.
- Citizen Science er jo blot endnu en del af
samskabelsestanken og deltagerkulturen, som
bibliotekerne er en del af, siger Heidi Aistrup

Foto Sanne Vils Axelsen/Ritzau Scanpix.
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Holt, der erkender, at den lette del bliver at oplyse om Citizen
Science og formidle forskningen, mens den svære del bliver at
få folk til at deltage aktivt, og endnu sværere selv at bedrive
den som bibliotek. Derfor er hun også opmærksom på, at det
skal være en ledelsesmæssig prioritering, og at det kan kræve
kompetenceudvikling med ny viden og konkrete værktøjer for
medarbejderne.
SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG FORSKNINGSBIBLIOTEKER

Heidi Aistrup Holt ser også et stort potentiale for samarbejde
mellem folke- og forskningsbiblioteker og ungdomsuddannelserne, og det er sådan, hun har tænkt sig at tage de første
skridt ind i Citizen Science.
- Vi skal aktivere vores netværk i forskningsbibliotekerne og
på ungdomsuddannelserne. Jeg tror, der er masser af lavthængende frugter, hvis vi går i gang med at udvikle på området.
De har kontakten til forskerne og masser af studerende. Vi har
kontakten til befolkningen.

3 veje:
Bidragende:
Frivillige bidrager med dataindsamling
eller dataanalyse
Samarbejdende:
Frivillige samarbejder med forskere på
hele eller dele af forskningsprojektet
Samskabende:
Frivillige er med til at definere
forskningsspørgsmål, metode,
publikation og/eller anvendelse.
Kilde: Lektor på Center for
Videnskabsstudier på Aarhus Universitet
Kristian Hvidtfelt Nielsen.

Citizen Science
– mange metoder
Open Science
Målet er her, at alt offentlig betalt forskning skal være
tilgængeligt for alle

Activism
Målbevidst handlen med henblik på at opnå noget bestemt,
som regel politisk eller socialt

Action Research
Når forskere også deltager direkte og aktivt i den
virkelighed, forskningen beskæftiger sig med

Responsible research and innovation
Når samfundets værdier og borgernes meninger har
medindflydelse på forskningen

Public participation
At borgerne deltager

Crowdfunding

Som led i den årlige
Naturfagsfestival
samler godt 35.000
danske skole- og
gymnasieelever
naturmateriale ind.
Masseeksperimentet
i 2018 skulle gøre os
klogere på mikrobiologi.
Samarbejdspartneren
Novozymes vil
bruge prøverne til at
kortlægge de gode
bakterier i naturen, som
vi kan få gavn af.

Når mange borgere støtter et projekt med et lille beløb, så
det store projekt kan blive til virkelighed

Crowdsourcing
Når mange mennesker er sammen om at løse et problem,
for eksempel på internettet

Volunteered information
Det kan være, at man frivilligt afgiver sundhedsdata eller
lokationsdata til forskningsbrug

Volunteered computing
Hvis man har ledig plads på sin computer og lader
forskningsprojekter, der kræver meget data, optage denne
plads, for eksempel til store beregninger. Det kan være om
natten, man kobler sig på.

Volunteered thinking
Frivillige, der bidrager med hver deres viden til at løse en
lille del af et større videnskabeligt problem

Amateur science
Når man udfører videnskabelige eksperimenter i det små,
uden at det er blevet finansieret af nogen.

Kilde: Lektor på Center for Videnskabsstudier på Aarhus Universitet
Kristian Hvidtfelt Nielsen, Cambridge Dictionary, ordnet.dk, ufm.dk,
Researchgate.net.
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BÆREDYGTIGHED

Hvorfor
kun udlåne
bøger?
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I 2016 skabte det debat, da Københavns Kommunes Biblioteker begyndte at udlåne værktøj. Daværende kulturborgmester
i København Carl Christian Ebbesen blev spurgt af JyllandsPosten: Hvorfor er det en offentlig opgave - værktøj kan man vel
låne af naboen?
»Alle, uanset indtægt og uddannelse, skal kunne komme på
biblioteket og føle sig modtaget og få noget med hjem,« lød
hans svar på det tidspunkt.
- I dag er der kommet en væsentlig ekstra dimension i folks
bevidsthed – bæredygtighed. Så der vil ikke være samme undren over den slags tiltag i dag, mener lektor på Informationsstudier på Københavns Universitet Henrik Jochumsen, leder af
den danske del af projektet UPSCALE.
- Der er kommet fokus på bæredygtighed fremfor forbrug, og
selv om der skal være balance mellem erhvervsliv og bibliotek,
som var noget af det, der blev debatteret i 2016, så er klima
blevet en vægtig tredje spiller. Vi ved alle, at vi skal bevæge os i
en mere bæredygtig retning.
- Bibliotekerne som institution er i sin kerne bæredygtige og
bruges af mange forskellige mennesker, så det er et interessant samlingspunkt for bæredygtighed og videndeling om
klima. Det kan rykke noget, siger Henrik Jochumsen.
Projektets tovholder er den norske tværfaglige forskningsinstitution CICERO (center for international klimaforskning),
der arbejder for at forbinde forskellige fagområde for at skabe
bæredygtigt forbrug.
I Danmark er det Ballerup og Odense Bibliotekerne, der skal
indgå i projektet. Ballerup har erfaringer med at indtænke FN’s
verdensmål, der også handler om klima og bæredygtighed, i en
bibliotekssammenhæng, og Odense Bibliotek har siden 2016
udlånt bæredygtighedskit, for eksempel værktøjskasser.
- Odense Bibliotekerne var ligesom Københavns Kommunes
Biblioteker nogle af de første biblioteker, der udlånte andet
end bøger, og blev faktisk slæbt i Ankestyrelsen for at være
konkurrenceforvridende, men vandt sagen. Bæredygtighedskittene bliver dog faset ud, når udstyret er udslidt, fordi det er
købt med fondsmidler i 2016 og ikke en del af biblioteksbudgettet, siger Henrik Jochumsen.

Men er der ikke en fare for en udvanding af bibliotekernes opgave med litteratur og læsning, hvis de også skal
udlåne for eksempel værktøj?
- Der er mange måder at gøre tingene på. I Norge er de
ved at udvikle et lånesystem, så lånerne kan bruge deres lånerkort flere forskellige steder for eksempel i den
lokale isenkræmmer. Når private forretninger går med i
et projekt som det her, viser det, at de er klar over, at de
er nødt til at engagere sig i den bæredygtige dagsorden.
Henrik Jochumsens håb er, at projektet vil give ny viden
og idéer til, hvilken rolle bibliotekerne kan spille i forhold
til mere bæredygtigt forbrug.
- Bibliotekerne kan være med til at sætte nye rammer
for bæredygtighed, siger han og tilføjer, at bibliotekerne
netop ikke bare er udlånscentraler, men kulturhuse, der,
udover at stimulere til læsning, skal sætte væsentlige
ting til debat.
- I den norske bibliotekslov står, at biblioteket skal
være mødested og arena for debat, og i den finske lov
står, at bibliotekerne skal være en aktiv del af civilsamfundet. Det går godt i spænd med en dagsorden
omkring klima og bæredygtighed.

UPSCALE
Et fælles forskningsprojekt med Norge
og Danmark. Ud over biblioteker deltager flere universiteter, systemudviklere, frivillige organisationer og private
virksomheder. Fokus er bæredygtigt
forbrug. Den danske del af projektet
forventes færdig i 2022.
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TEKST SABRINE MØNSTED ARKIVFOTO PERSPEKTIV

Det nordiske projekt UPSCALE sætter spot på, hvor
bibliotekerne kan bidrage til bæredygtigt forbrug.
I Norge vil borgerne for eksempel kunne bruge
deres lånerkort hos den lokale isenkræmmer til
boremaskiner og save.

TR I EN KRISE

Nu skal vi
have tid til at
sunde os
Stefan Dahl skulle som tillidsrepræsentant i Esbjerg
Kommunes Biblioteker håndtere en ny hverdag under
Coronakrisen, hvor han og mange af kollegerne blev
sendt i arbejde i kommunens daginstitutioner.

TEKST ANETTE LERCHE

Hvilke opgaver fik du som tillidsrepræsentant,
da Danmark lukkede ned på grund af Covid-19?
- Vi lukkede biblioteket fredag den 13. marts, og
alle skulle arbejde hjemmefra. Som TR vidste jeg
lige så lidt som mine kolleger. Udgangspunktet
var, at vi skulle følge retningslinjerne. Jeg har
selv to små børn, og min kone arbejdede også
hjemme. Vi har kun en hjemmecomputer, så jeg
fik ikke lavet så meget. Andre kolleger fortalte,
at de havde nået mere end nogensinde, så det
er ret forskelligt, hvordan vi oplevede at arbejde
hjemme. Vi blev hurtigt gode til at holde Skypemøder, og det er en af de ting, jeg håber, at vi vil
fortsætte med, når hverdagen bliver almindelig
igen. Esbjerg er en stor kommune, så jeg har kolleger, der skal køre langt for at deltage i møder på
hovedbiblioteket. Noget af den »spildtid« kan vi
undgå, hvis vi fortsætter med at mødes digitalt
og lærer at koble det fysiske og digitale.
Hvordan påvirkede det ellers dine kolleger at
arbejde hjemme?
- Mange af os har en stor del af vores identitet i
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vores arbejde, så at få at vide, at man ikke må mødes med sine
kolleger, er svært. Nogle holdt det for sig selv, mens andre var
meget åbne omkring, at det var svært, og flere efterspurgte,
at vi holdt digitale klubmøder for lige at vende, hvordan det gik.
Fra ledelsens side sagde man tidligt, at vi skulle holde møder
i vores teams over Skype og huske at få sagt godmorgen til
hinanden på den ene eller anden måde.
I Esbjerg blev mange af dine kolleger sendt ud til andre opgaver i kommunen på grund af fælleserklæringen. Hvordan
oplevede du det?
- Jeg blev indkaldt til et skypemøde med vores forvaltning om
onsdagen om genåbningen af skoler og daginstitutioner, hvor
bibliotekerne slet ikke blev nævnt. Men en halv time efter
det møde, ringede min chef og fortalte, at biblioteket skulle
sende 33 medarbejdere ud til daginstitutionerne allerede fra
om fredagen. Ledelsen havde lavet en vurdering af, hvem der
ville blive sendt ud, så eksempelvis særligt udsatte kolleger var
fritaget.
Ingen af os blev spurgt, om vi havde lyst til at påtage os
opgaver i daginstitutioner, ud over to kolleger, der er over 65
år. Mailen til kollegerne blev sendt ud ti minutter i fem onsdag
eftermiddag, så de fleste læste først torsdag, at de skulle

Stefan Dahl er efter flere uger
som ekstra hænder i en børnehave
tilbage på biblioteket, som er klar til
genåbning efter Coronanedlukning.
Foto Esbjerg Bibliotekerne

på arbejde i daginstitutionerne dagen efter. Jeg talte meget
med mine medlemmer, og mange sagde, at de var klar på at
hjælpe, men det var lidt af en kamel at sluge, at vi havde gået
en måned og været selvisolerede, og nu pludselig skulle ud i en
daginstitution.
Om torsdagen blev mødetidspunktet udskudt til mandag, og
vi fik besked om, at vi ville blive kontaktet af daginstitutionslederne – nogle af os fik først besked om, hvor vi skulle møde,
om søndagen. Den fredag holdt vi klubmøde i næsten to timer,
og jeg havde kolleger, der var utrygge og, ja, harme over, at vi
ikke var blevet spurgt. Det hele gik så stærk, og ingen af os
vidste, hvor vi skulle ud eller hvor meget.
Men det skal siges, at vi jo også er meget forskellige og
reagerer forskelligt. Jeg har kolleger, som lidt slog det hele hen
og sagde, »nå ja, vi har jo ikke andet valg, så whatever«, mens
andre var glade for udsigten til at kunne komme ud og på
»arbejde« igen. Men der var som sagt også kolleger, som ikke
følte sig trygge. Hverken med processen omkring, at vi blev
sendt ud, hvor det hele gik så hurtigt, eller at man nu pludselig
skulle ud til daginstitutioner – hvilket i sig kan være grænseoverskridende, allerede inden man tilføjer frygten for en global
pandemi.

Hvordan gik det for de kolleger, der blev sendt ud?
- Som tillidsrepræsentant kom jeg lidt til kort i den her proces.
Jeg er jo hverken læge eller psykolog, så det var svært for mig
at afgøre, hvem der burde blive undtaget, men jeg havde kolleger, der tidligere havde haft stress eller som fysisk ikke kunne
holde til arbejdet, der alligevel blev sendt ud. Mig bekendt blev
der fundet en løsning på det meste efter lidt tid.
Som kollega skal man jo i hverdagen sige til eller gøre noget,
hvis man er bekymret for en anden kollega – særligt som TR
- så det var svært at stå og se til i starten, da så mange blev
sendt ud, i de fleste tilfælde uden individuelle hensyn.
Det var også meget forskelligt, hvor lang transporttid folk
havde til deres nye arbejdssted, eller hvor mange timer de
skulle arbejde. Jeg blev selv sendt ud i en børnehave, og jeg
kunne sagtens se, at der var brug for de ekstra hænder, og
jeg blev taget rigtig godt imod, men andre fik ikke lige så god
information, og nogle få steder var man ikke lige så god til at
give bibliotekarerne opgaver.
Hvad kunne du gøre som TR?
- Alt, hvad vi »plejer«, var jo sat lidt ud af spil på grund af fælleserklæringen, men jeg har forsøgt at skabe overblikket og
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TR I EN KRISE
hjælpe med spørgsmål overfor mine kollegaer. Her har forbundet været en rigtig stor hjælp, og det har været en fordel, at
vi havde en forbundsklub, hvor vi kunne drøfte ting samlet.
Esbjerg Kommune kom, efter cirka en uge, med et udkast til en
lokalaftale, som lagde op til en anden udmøntning af fælleserklæringen end i første omgang. Der blev for eksempel besvaret nogle af de mere praktiske spørgsmål om mere transport
og den slags, og der blev lagt mere vægt på frivilligheden.
Desværre var det lidt for sent for os fra biblioteket, da vi allerede var sendt ud for at hjælpe og ikke kunne trækkes tilbage,
uanset om vi var der frivilligt eller ej.
Hvad har krisen givet af positive erfaringer, du tager med dig?
- Som børnebibliotekar var det fedt at komme ud i en børnehave, fordi vi har mange tiltag målrettet den gruppe. Jeg fik
indblik i deres hverdag, og jeg kan se, hvor travlt pædagogerne
har. Vi var meget ude, på grund af Corona, og det er da sjovt
nok at spille fodbold eller være kreativ med ungerne, men jeg
kunne også mærke, at der skal meget til, før pædagogerne
finder en bog frem. Det gjorde vi bibliotekarer, og det elskede
børnene, så der er potentiale for at få bogen til at fylde mere i
børnenes hverdag. Oplevelsen viser, at det er godt at komme
ud og møde sin målgruppe, hvor den er.
Med hensyn til vores forbundsklub, så har vi jo altid mødtes fysisk på Esbjerg Hovedbibliotek. Selvom jeg ikke tror, at digitale
møder vil kunne erstatte det fysiske helt, var det en øjenåbner
at se flere deltage til de digitale klubmøder, end vi ellers er
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Stefan Dahl har som tillidsrepræsentant oplevet
værdien af at have en faglig klub, hvor kollegerne
kan vende problemstillinger under Corona.
Arkivfoto Heidi Lundsgaard

normalt. Det var også en ekstraordinær situation, men jeg tror,
vi også fremover skal afholde nogle klubmøder digitalt.
I er i gang med genåbningen. Hvordan foregår det?
- Fra den 27. maj var alle tilbage, men indtil videre har vi kun
åbent i forhallen på hovedbiblioteket, så vi går rundt i et tomt
bibliotek. For de fleste er det trygt at komme tilbage, og jeg
tror, at mange synes, at genåbningen går for langsomt. Især
for os, der har været ude i daginstitutionerne, fordi vi er vant til
rutinerne omkring håndvask og afstand. På mandag åbner vi de
sidste filialer, og det er en udfordring at normalisere hverdagen.
Vi arbejder i små klynger, så vi begrænser eventuel smitte, og
vi skal have sat plexiglas op og lignende.
Hvad tror du, Corona kan betyde for arbejdsmiljøet?
- Vi har holdt MED-udvalgsmøder hver uge, og det er vigtigt, at
vi får talt om, hvordan vi kommer ordentligt tilbage. Nogle er
meget påvirkede af tiden omkring Corona, og det er vigtigt, at
vi er opmærksomme på, at det kan være svært at sige, at man
er bekymret eller gerne vil bruge maske, hvis man har kolleger,
der tager det mindre tungt. Det er ledelsen også opmærksom
på, men det er svært at »mødes«, når vi ikke må forsamles
mere end ti.
Jeg har hørt flere sige: »at vi nu skal have tid til at sunde os«,
og det er jeg enig i.
Vi kan ikke bare sige, at vi fortsætter, som vi plejer. Men lige
hvordan vi skal gøre det, har jeg heller ikke selv svaret på.
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Sammen med kommunen og Randers Sprogcenter har Dorthe Meyer
Andreassen fra Randers Bibliotek sat skub i at få gjort nogle af de
studerendes forslag til virkelighed. Foto: Dania
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Del Din Viden er et forum for videndeling mellem fagfæller, der selv skriver artiklerne,
der redigeres af redaktionen.

Et kreativt rum,
I år var det
tredje gang, Svendborg Bibliotek
WWW.
afholdt Svendborg Graphic. En festival, der er gået
DELDINVIDEN
.DK synet på, hvad biblioteket kan
efter at ændre
– og hvem biblioteket er relevant for.
NANNA ASK, KOORDINATOR FOR KOMMUNIKATION OG FORMIDLING, SVENDBORG BIBLIOTEK
FOTO: FAGFOTOGRAFEN, ANDREAS BASTIANSEN, NICOLAI HVIDBERG, SVENDBORG GRAPHIC

- Det kan godt føles lidt som at komme ind i en
kirke. Der er så stille og ordenligt, og alle bøgerne
står i et bestemt system. Det er ikke dér, du
roder, eksperimenterer og lader dig rive med. Men
det må du gerne under Svendborg Graphic, og det
åbner biblioteket på en helt ny måde, siger Nicolai
Hvidberg, der er professionel illustrator.
Ved dette års festival stod han for en workshop,
der viste sig at være så populær, at også unge
fra Aalborg og det danske mindretal i Flensborg
fandt vej til Svendborg.
EKSPERIMENTERENDE PARTNERSKABER

Workshoppen var ellers lidt af et eksperiment.
Et resultat af et helt nyt samarbejde mellem
Svendborg Bibliotek og Ungdomsringen, der er
en forening af danske ungdomsskoler og klubber,
fortæller festivalleder Asbjørn Bourgeat:
- I vores arbejde med at lægge programmet er vi
hele tiden på udkig efter nye partnerskaber. Ungdomsringen var interessant, fordi de har adgang
til de unge i alle landets klubber og ungdomsskoler. Lige præcis den gruppe på 14-18 år, som det
ellers kan være svært at få fat i.
Aftalen var, at festivalen fik et tilskud til tre
workshops, som Ungdomsringen kunne tilbyde
sine medlemmer. Og heldigvis havde biblioteket
noget, som de unge var villige til at rejse langt
efter.
Det viste sig, at Nicolai Hvidbergs workshop i at
lave zines var særligt populær.
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Zines er selv-publicerede magasiner, der opstod i punkmiljøet tilbage i 1970’erne. Punkmusikerne skrev om musikken i
mini-magasiner, som de selv trykte, foldede og delte ud. Det
eneste, det krævede, var en fotokopimaskine og papir. Senere
tog tegneserietegnerne teknikken til sig og begyndte at udgive
deres egne tegneserier.
På Svendborg Graphic fik de unge hver deres A3-ark, tegnegrej
og en masse blade, som de kunne klippe i. Derudover havde
Nicolai lavet et zine om at lave zines, som de unge kunne folde
ud og bruge som skabelon for deres egne zines.
- Jeg var lidt nervøs for, om de kunne holde fokus i tre stive
timer. Men de var virkelig på. Efter halvanden time prøvede jeg
at sige, at de jo kunne tage en pause og gå rundt og se, hvad
der ellers skete på festivalen. Men det havde de slet ikke tid til,
siger Nicolai Hvidberg.
RAMTE NOGET, DE UNGE HAVDE SAVNET

Foruden Nicolai Hvidberg havde Svendborg Graphic fået en
spiludvikler og en grafisk designer til at stå for hver deres
workshop, og pladserne blev revet væk. Tilsyneladende havde
biblioteket ramt lige ned i noget, som de unge havde savnet.
- Der er mange tilbud om e-sport-events, musikfestivaler og
rollespilscamps, men det kreative og håndværksmæssige mangler faktisk. Her kan biblioteket være med til at løfte niveauet
for dét, Ungdomsskolerne normalt kan tilbyde de unge, siger
Lisbeth Teglbjærg, næstformand i bestyrelsen for Ungdomsringen Region Syddanmark.
45 unge fra hele landet deltog i de tre workshops, heraf kom
fem fra det danske mindretal syd for grænsen. Sascha Döstrup
fra Sortevej Børne- og Ungdomshus i Flensborg var overrasket
over succesen.

Svendborg Graphic er en ugelang festival, der sætter fokus på visuel historiefortælling i både tegneserier, spil og
animation. Festivalen arrangeres af Svendborg Bibliotek, og i år blev hovednavnene hentet fra både England, USA, Italien,
Finland og Letland. Se mere på www.svendborg-graphic.dk

der inspirerer
Svendborg Graphics festivalplakat 2020, tegnet af engelske Dave McKean

- Vi ser så tit, at de unge bare vil spille computer, og at de ikke har lyst til noget som helst
andet. De er så vant til at blive underholdt, at
det er svært at begejstre dem. Men her var de
virkelig engagerede, fortæller han.
For Sascha Döstrup var det vigtigt at give de
unge et indblik i det grafiske arbejde og det
håndværk, der ligger bag de computerspil, som
de spiller til daglig.
- Bare dét at få mulighed for at møde en
professionel spiludvikler og se, hvordan han
arbejder, og hvilke programmer han bruger. Det
var i sig selv en oplevelse. Men derudover fik de
unge mulighed for selv at skabe en spilkarakter.
Det snakkede de om hele vejen hjem i bussen,
siger Sascha Döstrup.
For Lisbeth Teglbjærg fra Ungdomsringen er
det et godt eksempel på, hvad der er kommet
ud af samarbejdet med Svendborg Bibliotek:
- Svendborg Graphic har jo betydet, at biblioteket har opdyrket et stort netværk af professionelle tegnere, spiludviklere og animatorer.
Det er eksperter, som vi ellers ikke ville have
adgang til, og det gør biblioteket til en spændende samarbejdspartner. Men jeg tror også, at
festivalen kan være med til at ændre de unges
syn på, hvad biblioteker kan. Det er da helt fantastisk, hvis de unge og deres familier begynder
at opsøge biblioteket for at få mere viden om
for eksempel spiludvikling, medier og grafisk
design, siger Lisbeth Teglbjærg, der til daglig er
viceungdomsskoleleder på Nyborg Ungdomsskole.
ET BIBLIOTEK I FORANDRING

Festivalleder Asbjørn Bourgeat er enig. Bibliotekets rolle er i forandring. For eksempel kommer
de unge musiklånerne ikke længere for at tjekke

"

Illustrator
Nicolai
Hvidberg

Muligheden for at
prøve VR har været
en del af festivalen
siden begyndelsen

"

de nye CD’er ud. Nu streamer de i stedet. Derfor skal
biblioteket tilbyde dem noget andet, som de ikke
kan få på YouTube. For eksempel et personligt møde
med en spiludvikler og et fællesskab med andre
unge, der interesserer sig for det samme.
- Det er interessant, at en workshop med en spiludvikler i den grad kan engagere de unge. Pludselig
var de der jo – alle de unge, som biblioteket ellers
har svært ved at få fat i. Problemet er nok, at mere
traditionelle tilbud henvender sig til de unge, der i
forvejen kommer på biblioteket. For eksempel skriveværksteder. Hvis vi vil nå ud til de andre, er vi nødt
til at tænke skævt og opsøge helt nye samarbejder,
siger Asbjørn Bourgeat og tilføjer:
- Jeg tror, at vi skal tænke mere i narrativer end
i noveller, hvis vi skal have fat i de unge. Vi skal
acceptere, at computerspil også er historier. At
en workshop med en spiludvikler sagtens kan få
de unge til at fortælle historier og reflektere over,

hvordan de skaber en bestemt karakter. Præcis som en forfatter gør, når han skriver en historie.
SÆTTER SUBKULTURERNE I SPIL

Berit Sandholdt Jacobsen er biblioteksleder på Svendborg Bibliotek, og hun er særligt glad for de interessefællesskaber, der
er opstået omkring Svendborg Graphic.
- Dét at være nørdet har ikke altid en positiv klang. Men for
mig er det udtryk for et særligt engagement, når mennesker
dyrker en helt bestemt interesse, også på tværs af generationer. De interessefællesskaber og subkulturer kan bibliotekerne
sagtens sætte mere i spil, og derfor har vi besluttet at skabet
et særligt Svendborg Graphic-område på biblioteket, fortæller
Berit Sandholdt Jacobsen.
Det skal være et eksperimenterende, kreativt rum i hjertet
af biblioteket – tilgængeligt for alle, der vil mødes om kreative
projekter. Det er vigtigt, at det bliver placeret midt i biblioteket,
så det kan vække nysgerrighed og give flere lyst til at være
med.

Ungdomsringen er en forening af ungdomsskoler og klubber i hele landet, der har til formål at:
• udvikle aktiviteter for unge
• sætte de unges fritidsliv på den politiske dagsorden
• skabe kompetenceudvikling for medarbejderne i landets klubber og ungdomsskoler.
Se mere på www.ungdomsringen.dk
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Fra festivalens
workshop, arrangeret
i samarbejde med
Ungdomsringen

- Det bliver et sted, hvor vi kan holde spændende workshops, som dem vi arrangerer under Svendborg Graphic,
men i det daglige behøver der ikke at være en masse styrede aktiviteter. Det skal mere være et sted, hvor der er plads
til, at alt muligt spændende kan opstå. Et sted, hvor folk
godt må tænke: Må man virkelig det på et bibliotek? For ja,
det må man faktisk gerne, siger Berit Sandholdt Jacobsen.
EN ØJENÅBNER

Festivalen har på mange måder været en øjenåbner for,
hvad biblioteksrummet kan bruges til, og hvad anderledes
partnerskaber kan føre til.
- Et andet eksempel er samarbejdet med Team Generous.
Et hold af professionelle animatorer, der flyttede hele deres
produktion til Svendborg i festivalugen, siger Berit Sandholdt Jacobsen.
Aftalen var, at Svendborg Graphic skaffede midler til
overnatning, forplejning og leje af udstyr, så animatorerne kunne lave en kampagnefilm til Red Barnet i løbet
af festivalen. Til gengæld skulle animatorerne åbne deres
studie, så festivalgæsterne kunne følge deres arbejde på
nært hold. Det åbne animationsstudie var desuden en del
af Svendborg Graphics skoleprogram, som alle skoler i kommunen fik tilbudt.
- Jeg var med på en rundvisning for en af skoleklasserne,
og det gjorde tydeligvis et stort indtryk på eleverne. De
var især meget interesserede i at høre, hvordan man bliver
animator. Jeg er slet ikke i tvivl om, at nogle af dem blev
inspireret til at gå den vej, siger Berit Sandholdt Jacobsen.

Frederik Villumsen fra Team Generous fortæller
om arbejdet med at lave animationsfilm

DET KREATIVE SOM EN LEVEVEJ

Samarbejdet med de professionelle animatorer i Team Generous har
været flere år undervejs, og festivalleder Asbjørn Bourgeat lægger
ikke skjul på, at det har været et langt og sejt træk at få aftalen på
plads. Men for ham er det en hjertesag at give de unge et kig ind i en
verden, hvor kreativitet kan være en levevej på linje med alt andet.
- Jeg synes, det er vigtigt at vise de unge, der har et talent i den
retning, at det har en værdi. På den måde kan biblioteket og det
samarbejde, vi har skabt med animatorerne, få en helt afgørende
betydning for, hvilken vej de unge vælger senere i livet, siger Asbjørn
Bourgeat, der gerne vil inspirere andre biblioteker til at skabe lignende tilbud til de unge. Han mener, at workshops i zines, animation
og spiludvikling sagtens kan arrangeres uden at have en hel festival
i ryggen. Det kræver bare lidt mod til at opsøge nogle lidt uvante
samarbejdspartnere.
- Heldigvis har biblioteket så troværdigt et brand, at de fleste er
villige til at lytte, hvis du ringer til dem. Til gengæld har jeg oplevet,
at folk har haft lidt svært ved at se sig selv i et samarbejde, fordi de
opfattede biblioteket som noget finkulturelt, og ikke som et kreativt sted, der kan rumme mange udtryksformer. Det er lige præcis
dét syn på biblioteket, som Svendborg Graphic forsøger at rokke
ved, og som jeg synes, at vi er lykkedes ret godt med indtil videre,
siger Asbjørn Bourgeat.
»Jeg tror, at vi skal tænke mere i narrativer end i noveller, hvis vi
skal have fat i de unge. Vi skal acceptere, at computerspil også er
historier. At en workshop med en spiludvikler sagtens kan få de
unge til at fortælle historier og reflektere over, hvordan de skaber
en bestemt karakter. Præcis som en forfatter gør, når han skriver en
historie.«
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FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Forbundet Kultur og Information afholdt digitalt møde den 13. maj. Perspektiv bringer udvalgte punkter
fra dagsordenen. Læs det fulde referat på kulturoginformation.dk

Status på udmøntningen af
forbundets politiske strategi
Forbundets politiske strategi for 2019-2021 bygger på tre søjler:
KI’ere i en ny tid og Karriere, kompetence og arbejdsliv samt Stærk faglig stemme. De igangværende projekter på alle tre områder blev
gennemgået.

KI’ere i en ny tid:
Her ses blandt andet på hvervning og fastholdelse af forbundets privatansatte medlemmer, samt hvervning af studerende.

Karriere, kompetence og arbejdsliv:
Projektet Lyst til ledelse har fokus på, hvordan forbundet kan understøtte og motivere medlemmernes lyst til at vælge en lederkarriere.
Projektet skal blandt andet munde ud i en publikation med fortællinger og ledelse og ledelsesudvikling fra medlemmerne.
Projektet Karrieremuligheder på privatområdet har fokus på at formidle karrieremuligheder i den private sektor. I projektet er der blandt
andet fokus på at belyse, hvordan KI’ere ofte er brobyggere mellem system og brugere.
I projektet Arbejdsmiljø – sygdom og fastholdelse er fokus, at konsekvenserne af færre ressourcer på arbejdspladserne ikke havner hos
den enkelte.

Stærk faglig stemme
Flere projekter er afsluttet. Herunder arbejdet med at give input til den tidligere regerings servicetjek af Biblioteksloven, publikationen
Fra Google til grundighed Vol. 2, der er målrettet uddannelsesinstitutionerne, samt arbejdet omkring udarbejdelsen af en national læsestrategi.
Projektet Privatansattes rolle i forhold til den digitale udvikling er fortsat i gang, og der forventes at indlede dialog med arbejdsgiverorganisationerne senere i 2020. Under Stærk faglig stemme er også blevet afholdt to workshops omkring visionerne for faget og dets
betydning. Workshoppens fund bearbejdes nu i Stærk faglig stemmes politiske udvalg.

Sæt kryds: Fagligt landsmøde 2020
Forbundet Kultur og Information afholder Fagligt Landsmøde den 14. til 15. november 2020 på Scandic
Sydhavnen i København. Temaet for landsmødet er Fremtidens kompetencer. Forbundet følger udviklingen
omkring Corona, men forventer, at Fagligt Landsmøde kan afholdes som planlagt.

KI’S HOVEDBESTYRELSE 2020

Formand
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@kulturoginformation.dk

Jette Fugl
KUB Frederiksberg,
Det Kgl. Bibliotek,
Tlf: 60 66 25 81
Email: jettefugl2@gmail.com
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Andreas Damsbo Brix
Slagelse Bibliotekerne
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

Daniel Ackey
Københavns Biblioteker
Tlf.: 40 48 62 07
Mobil: 41 11 02 98
Email:
daniel@ackey.dk

Gitte Andersen
Odense Biblioteker
og Borgerservice
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Mobil: 27 85 15 71
Email:
ben_mao@hotmail.com

Julie Arndrup
Brønshøj Bibliotek
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

HB-NOTER

3 spørgsmål til formand Tine Segel
Tekst Anette Lerche

Hvilke særlige opgaver har Forbundet Kultur
og Information haft fokus på under Corona?
- Først og fremmest var det vigtigt, at vi var
klar med vejledning til medlemmerne under
Corona. Både i vores rådgivning, hvor man
kunne ringe eller maile til os, og via generel
information med nyhedsbreve og hjemmeside.
At medlemmerne skulle arbejde hjemmefra
betød også, at det var vigtigt, at vi fik tydeliggjort, at selvom man sagde, bibliotekerne var
lukkede, så var bibliotekerne fortsat åbent
digitalt, og medarbejderne arbejdede hjemmefra. Vi havde også drøftelser omkring
eksempelvis bogposerne, og på dette område
var vores rådgivning også i dialog med medlemmer, der var i tvivl om, hvordan de skulle
forholde sig.
Under hele forløbet var der desuden mange
møder i vores hovedorganisation Akademikerne, hvor vi jo blandt andet drøftede fælleserklæringen.
Hvilke dilemmaer så du i fælleserklæringen,
der jo gjorde det muligt at udrykke medarbejdere fra én funktion til en anden?
- Da fælleserklæringen blev lavet, stod
vi i en situation, hvor vi kunne se, at

Kristine Sofie Højen
Randers Bibliotek
Mobil: 26 19 65 53
Email:
Kilde Danmarks Statistik
kristine_hoejen@hotmail.com

Martin Schmidt-Nielsen
Aalborg Bibliotekerne
Mobil: 25 20 43 85
Email:
martin.schmidt-nielsen@
aalborg.dk

sundhedssektoren i andre lande var under et enormt
pres. Så selvfølgelig skulle vi hjælpe til og sikre, at
medlemmerne kunne flyttes ud i andre funktioner.
Den ordning bakkede jeg klart op om, for det var
afgørende, at vi alle udviste samfundssind. Men da
aftalen for alvor begyndte at blive udmøntet, stod
vi allerede med et dalende smittetryk, og da bibliotekerne hurtigt derefter stod over for en genåbning,
mente jeg, at der var brug for, at medarbejderne
kunne komme tilbage. Det var ærgerligt, at fælleserklæringen i nogle kommuner blev brugt, så medarbejderne blev rykket ud med meget kort varsel. Intentionen i fælleserklæringen var jo, at det skulle ske
i dialog mellem medarbejdere og arbejdsgivere, og
det skete ikke alle steder. Forbundet var naturligvis i
dialog med medlemmer i de berørte kommuner, både
tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og
ledere, og via Akademikerne gjorde vi vores for at påvirke kommunerne, og jeg kunne undervejs mærke, at
både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere gjorde et stort arbejde i kommunerne
for, at der blev taget større hensyn til medarbejderne.
Hvilken rolle spillede forbundet i forhold til
genåbningen af bibliotekerne?
- Da det blev tydeligt, at det ville ende i politiske
forhandlinger om genåbning, arbejdede vi for at sikre,
at bibliotekerne, som en vigtig lærings- og kulturinstitution, fik lov til at genåbne, og for, at det blev en
tryg genåbning for både brugere og medarbejdere.
På dette område har det været en stor styrke, at vi
i forvejen har et stærkt samarbejde med de øvrige
organisationer på området. Det gjorde det muligt at
komme med et fælles udspil til myndighederne, som
der også blev lyttet til. At vi som sektor ikke bare
ventede på et udspil, men aktivt pegede på, hvordan
vi kunne genåbne bibliotekerne, tror jeg, havde stor
betydning. Og vi kunne se, at vores input var afspejlet
i retningslinjerne, der kom på vores område.

Nikoline Dohm Lauridsen
DTU
Mobil: 51 34 23 74
Email:
nikolinedl@hotmail.dk

Sarah Elizabeth Hvidberg
Ældre sagen
Mobil: 40 46 80 47
Email:
sarah.hvidberg@gmail.com

»Da det blev
tydeligt, at
det ville ende
i politiske forhandlinger om
genåbning,
arbejdede vi
for at sikre, at
bibliotekerne,
som en vigtig
lærings- og
kulturinstitution, fik lov til
at genåbne«.

Rikke Blaabjerg
Studenterrepræsentant
Mobil: 44 45 55 00
Email:
rikke.blaabjerg@
hotmail.com

Januar 2018 · Perspektiv · 39

JOB OG KARRIERE

Forbundet
Kultur og Information
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: kontakt@
kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Ny ferievejledning
for privatansatte
Den 1. september 2020 træder den ny ferielov i kraft, og i den forbindelse har
Akademikerne udarbejdet en vejledning, som præsenterer ferielovens væsentligste
regler. Vejledningen retter sig mod ansatte i private virksomheder, der er omfattet
af ferieloven.
Vejledningen kan findes på forbundet hjemmeside under Løn og ansættelse/Ferie.

Bruno Pedersen
Forhandlingschef
T: 38 38 06 10
bp@kulturoginformation.dk

Karin V. Madsen
Chefjurist
T: 38 38 06 16
kvm@kulturoginformation.dk

Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@kulturoginformation.dk

Karin V. Madsen

10 tips, der er gode at have
i baghovedet, når I afvikler
virtuelle møder!
1. Bliv fortrolig med teknikken: Hvis du ikke har prøvet det før, så øv dig med
en kollega

2. Mødestart: Det er en god kutyme at koble sig på mødet i god tid, så du er
sikker på at teknikken fungerer. Start til tiden, da »virtuel ventetid« giver et
dårligt signal til de øvrige deltagere.

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12
hf@kulturoginformation.dk

3. Dit virtuelle mødelokale: Overvej, hvordan du kan minimere støj og forstyrrelser. Både for dig selv og de kolleger, du eventuelt deler kontor med.

4. Dagsordenen: Gør dagsordenen præcis, og estimerer tid for de enkelte
punkter
Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
ult@kulturoginformation.dk

Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig
T: 38 38 06 32
nb@kulturoginformation.dk

Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
nbe@kulturoginformation.dk

5. Forsinkelser på grund af teknik: Under mødet skal du tænke på, at der kan
forekomme forsinkelser eller være forskel på skærmstørrelser
6. Chatten som ordstyrer: Brug chatten til at bede om ordet – og respektér,
at det er mødelederen, der giver ordet
7. Opsummere undervejs i mødet: Følg dagsordenen, og opsummer efter
hvert punkt
8. Undgå multitasking: Vær fokuseret
9. Evaluering og læring: Efter den officielle del af mødet er afsluttet, så brug
gerne to minutter på at evaluere mødet og snakke om, hvordan rammerne om
det virtuelle møde fungerede
10. Gentagne møder: Hvis du deltager i et fast række af møder, så prøv at
lave en »god mødeskik«-aftale med dine kolleger, hvor I fastsætter de rammer og vilkår, der passer ind hos jer.
Kilde: Branchefællesskabet for arbejdsmiljø: "Trivsel og kvalitet i virtuelt arbejde"
som du finder på www.arbejdsmiljoweb.dk
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Spørgsmål
Spørgsmål: Jeg er blevet tilbudt et vikariat på en arbejdsplads, og chefen siger, at han ikke kan oplyse nærmere om
vikariatets længde, da der er tale om et vikariat for en sygemeldt medarbejder. Vikariatet løber derfor, indtil den sygemeldte vender tilbage på arbejde. Er det rigtigt, at jeg ikke skal have oplyst en slutdato for vikariatet?
Svar:
Jeg kan godt forstå din undren, for det typiske er, at et vikariat har en på forhånd fastsat slutdato. Vikariatet kan så
eventuelt forlænges, hvis der er en saglig grund til det. I din situation, hvor chefen synes at være meget usikker på
længden af sygefraværet, kan sluttidspunktet imidlertid godt være beskrevet som »en begivenheds indtræden«, hvilket i dit tilfælde vil være, at den sygemeldte medarbejder raskmeldes.
Det er en forudsætning, at det tydeligt fremgår, hvad kriteriet er, og at du i din vikaransættelse løbende holdes bedst
muligt orienteret om forventet varighed. Så snart tidspunktet kendes, skal du orienteres, så du ved, hvornår du skal
fratræde, og kan indrette dig på det. Du kan eventuelt prøve at få skrevet ind i kontrakten, at du vil have ret til mindst
14 dages varsel.
Karin V. Madsen

Belønning til
seniorer i arbejde
Sidste forår kom lov om skattefri seniorpræmie, der belønner seniorer, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, med 30.000 kroner.
Det beløb blev senere på året hævet til 42.000 kr. Beløbet reguleres
årligt med satsreguleringsprocenten - første gang 1. januar 2020.
De første seniorer omfattet af lovgivningen vil den 1.7. 2020 have optjent i alt 42.840 kr. for at have arbejdet 12 måneder ud over folkepensionsalderen. Beløbet forventes udbetalt i slutningen af 2020.

Hvem er omfattet?
• For at få seniorpræmien skal du være født 1. januar 1954 eller senere
• Have arbejdet mindst 30 timer om ugen i gennemsnit i et år efter
folkepensionsalderen. Det svarer til 1.560 løntimer på et år inklusiv
ferie.
Der er p.t. et lovforslag om midlertidigt pga. coronakrisen, at nedsætte timekravet til 1.040 timer i form af en friperiode fra 1.3.202030.6.2020.
Tager seniorer yderligere et år på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalder, er der endnu en skattefri seniorpræmie på 25.500 kr. for det
andet år. Der gælder samme timekrav.
Seniorpræmien medfører ikke fradrag i ydelser efter anden lovgivning
og vil blive administreret af Udbetaling Danmark.
Helle Fridberg

Reguleringsordninger
pr. 1. oktober
– kommuner
og regioner
Reguleringsordningerne er baseret på lønudviklingstal fra Danmarks Statistik, som har offentliggjort deres lønudviklingstal for 1. kvartal 2019-2020.
Udmøntningen fra reguleringsordningen kan dermed
beregnes.
På det kommunale område kan udmøntning fra
reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 beregnes
til 0,09 %.
På det regionale område kan udmøntning fra
reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 beregnes
til -0,27 %.
På begge områder er der pr. 1. oktober også aftalt
generelle lønstigninger på 0,70 %, hvilket betyder,
at lønudviklingen samlet set på både det kommunale og det regionale område er positiv. På det kommunale område stiger lønnen med 0,79 %, mens
lønnen på det regionale område stiger med 0,43 %.
Ulla Thorborg
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Kunsten at bestemme
på afstand
Efter Coronakrisen kommer en del af os
sandsynligvis til at arbejde mere hjemme. Det mener
forsker i arbejdsliv Anders Raastrup Kristensen og
fortæller, at god distanceledelse handler om at være
tæt på ens medarbejdere, selvom de sidder langt væk.
TEKST JO BRAND ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Det gælder også
Covid-19, og måske er en af de gode ting, der kommer ud af
Coronakrisen, at vi fremover vil få et mere fleksibelt arbejdsliv,
hvor dem, der trives med at arbejde hjemme og har mulighed
for det, i højere grad kan gøre det.
En af dem, der kan se det scenarie for sig, er ph.d. og lektor
i offentlig ledelse og strategi ved Københavns Universitet
Anders Raastrup Kristensen. Han beskæftiger sig blandt andet
med ledelse af selvledende medarbejdere. Han oplevede, at
Coronakrisen viser, hvor godt det egentlig kan fungere, når
medarbejdere sidder derhjemme og arbejder, men han pointerer, at vi faktisk allerede var gode til det.
- I Danmark har vi i længere tid arbejdet mere fleksibelt end i
mange andre lande. Det har betydet, at vi havde de forudsætninger, der skulle til, da Coronakrisen opstod. I modsætning til
lande som Frankrig, Italien og Spanien har vi nærmest taget
det for givet, at alle har en bærbar og en internetopkobling, der
gør, at man kan arbejde hjemme. Selvfølgelig er der it-afdelinger, der i begyndelsen af krisen har knoklet for at få det til at
fungere og indhente licenser, men på langt de fleste arbejdspladser i Danmark er man bare gået i gang med at arbejde
hjemmefra. Mens man andre steder i verden, groft sagt, først
har skullet i gang med at indkøbe bærbare computere.
- Samtidig har vi i Danmark heller ikke en arbejdskultur, hvor
ledelsen tror, at hvis man ikke kigger på medarbejderne, så
laver de ikke noget. Der er en høj grad af tillid til, at medarbejderne er ansvarsbevidste og samvittighedsfulde og godt kan
arbejde hjemme og levere det, de skal. I et land som Indien har
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nogle ledere været chokeret over, at det kunne
fungere, at folk arbejdede hjemme under Coronakrisen, og at de rent faktisk lavede noget.
I USA diskuterer de overvågning af medarbejdernes arbejde i hjemmet. Så samlet set kan
man sige, at vi i Danmark allerede inden krisen
har været godt med.
Alligevel mener Anders Raastrup Kristensen,
at noget har ændret sig.
- Man har set, at de arbejdspladser, hvor
man allerede har arbejdet hjemme, kan man
gøre det endnu mere. Man har fundet ud af, at
opgaverne kan løses på andre måder end før.
For eksempel det, at vi kan bruge de eksisterende teknologier til at holde virtuelle møder.
Det er teknologier, der tidligere primært har
været brugt i globale virksomheder, men lige
pludselig har flere almindelige virksomheder
også gjort brug af dem. Det flytter noget.
Nu kan man spørge sig selv, om man virkelig
behøver at mødes og snakke, eller om man
ikke bare kan tage det virtuelt, siger han og
fortæller samtidig, at det, at medarbejderne i
højere grad arbejder hjemme, også giver nogle
muligheder for virksomhederne, når det kommer til at spare penge.
- De kan jo organisere sig anderledes. Man
finder ud af, at alle medarbejderne ikke
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behøver at møde ind samtidig, og det kan give
mulighed for besparelser, hvor man for eksempel
kan nøjes med et mindre hovedsæder, og have
mere fleksible kontorpladser.
UDFORDRINGERNE

Når det er sagt, så har Coronakrisen også vist os,
at et arbejdsliv, hvor vi i højere grad arbejder på
afstand af hinanden, også fører udfordringer med
sig.
- Når man spørger folk om, hvad de savner mest,
er det det sociale. Det er det kollegiale fællesskab, de mangler. Derudover har man også set, at
nogle processer har været udfordret. Top-down
har det ikke været noget problem, men der har
været nogle udfordringer med den tværgående
koordinering – dér, hvor man lige får aftalt noget
ved kaffemaskinen eller får noget at vide i kantinekøen. Alt det er forsvundet, ligesom »onboardingen« er udfordret. Når du som ny medarbejder
arbejder hjemme, går du glip af mange af de informationer, der er i den uformelle snak. Ligesom
du heller ikke lige kan gå hen og spørge nogen
om noget, du er i tvivl om, siger Anders Raastrup
Kristensen.
Så ligesom at »intet er så galt, at det ikke er
godt for noget«, kan det omvendte også siges:
»Intet er så godt, at det ikke er galt for noget«.
Det gælder også for mødekulturen. En af de ting,
mange fremhæver som noget positivt ved den
nye måde at arbejde på, når vi kun kan mødes
virtuelt, er, at der er blevet strammet op på mødekulturen, men samtidig er der også noget, der
er gået tabt.

Der er mange
måder at arbejde
hjemme på og ikke
én rigtig, mener
Anders Raastrup
Kristensen.
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- Vores møder er blevet ekstremt effektive. Vi har skåret
al hyggesnak væk. Der er ikke længere den der »Gud, hvor er
kaffen? Jeg henter den lige«. Alle de der irriterende ting, som
faktisk også er dem, der gør det hyggeligt og skaber noget
samhørighed. Vi er blevet så effektive, at det stiller nye krav,
hvis vi samtidig skal skabe sociale fællesskaber.
DEN GODE DISTANCELEDER

Den nye måde at arbejde på betyder altså, at der skal ledes
på nye måder. Så hvordan skal den gode distanceleder agere?
Hvis vi starter med det sociale, skal der paradoksalt nok skabes
nogle rammer, hvor man også mødes fysisk, altså hvor der ikke
er distance, fortæller Anders Raastrup Kristensen.
- Hvis du sidder og kommunikerer over Teams eller Zoom, har
du ikke samme forståelse for stemningen og føling for rummet. Det med at kunne se folks ansigtsmimik, det taktile og
det fysiske mangler, og det er en vigtig del af det at få folk og
grupper til at fungere sammen. Derfor bliver man nødt til at
mødes, så det handler om at finde en balance og nogle gode
måder at gøre det på. De fleste ledere vil nok have fokus på at
få driften til at køre, men de bliver nødt til også at have øje for
det sociale og hyggelige. Det er en stor grund til, at folk går på
arbejde og gør det godt.
Ligesom vi har behov for at mødes fysisk i grupper, har vi også
behov for at tage ting én til én i fortrolighed. Der er således
møder, der ikke egner sig til at blive taget over nettet.
- Det er for eksempel svært, når man som leder skal sige noget
lidt hårdt eller svært. Hvis nu medarbejderen ikke har gjort det
godt nok … den samtale er der mange ledere, der ikke har lyst
til at tage online. For som leder aner man jo ikke, hvor medarbejderen kommer fra, og hvad der sker bagefter, når Skype er
lukket ned, siger Anders Raastrup Kristensen.
En anden ting, man som leder skal tage stilling til, er, hvem
der skal arbejde hjemme, og hvem der ikke skal.
- Jeg kan forestille mig, at det blandt andet kommer til at
afhænge af den enkelte medarbejders situation og behov. Har
man børn, hvad laver ens mand – altså hvad har medarbejderne
af behov for frihed og fleksibilitet, siger Anders Raastrup
Kristensen.
Han fortæller, at der groft sagt er to typer af hjemmearbejdere: Dem, der opfører sig, som om de går på arbejde: Som står
op morgenen, går i bad, tager pænt tøj på og sætter sig ind
på det, de har indrettet som deres hjemmekontor. Så sidder
de der ind til frokost, hvorefter de spiser og sætter sig ind til
computeren igen, indtil arbejdsdagen er slut – kun afbrudt
af et par kaffepauser. Og så er der dem, der sætter sig ind til
computeren med uglet hår i joggingtøj, og hvor arbejdsdagen
bliver afbrudt af tøjvask, tandlægebesøg og indkøb, og som så
til gengæld også sidder med computeren i skødet om aftenen.
Anders Raastrup Kristensen mener, at begge typer har ret til at
arbejde, som de gør.

- Du kan som leder ikke være kontrollerende på den måde,
at du går op i, hvornår medarbejderne laver deres opgaver
hjemme, hvis de leverer det, de skal. Den form for kontrol hører
til på en fabrik, ikke når det gælder videnarbejde, hvor man må
fokusere på output frem for mikroledelse på inputsiden, hvor
man beder folk om at sidde ved computeren på et bestemt
tidspunkt hver dag. Og mit indtryk er da også, at hvis medarbejderne leverer, så er ledelsen ligeglad med, hvornår de gør
hvad.
Dog er det vigtigt, at man som leder ved, hvordan ens medarbejdere arbejder, så man kan hjælpe medarbejderne med at
skabe nogle arbejdsrammer, som de trives med og er produktive i, fortæller Anders Raastrup Kristensen.
- Medarbejderne har brug for forskellige rammer. Har man
en medarbejder, der arbejder bedst med meget faste rammer
og at holde arbejde og fritid adskilt, så må man sørge for, at
medarbejderen også har mulighed for det. At han eller hun for
eksempel kan lave den tidsmæssige struktur, der er brug for.
Og har man en medarbejder, hvor fritid og arbejde i højere grad
flyder sammen, skal man som leder måske lige holde øje med,
at det ikke flyder for meget sammen, råder han.
DEN ÅBNE DØR ER VÆK

Men er det alle medarbejdere, der har mulighed for at arbejde
hjemme, der rent faktisk også er gode til det? Nej, lyder svaret,
og hvad gør man så som leder?
- Det er noget, mange chefer har bøvlet med under Coronakrisen. I starten så lederne måske igennem fingrene med, at folk
ikke leverede, som de skulle, men hvad gør man, hvis det fortsætter? Dér må man konstatere, at der er nogle, der har brug
for at være tilstede på en arbejdsplads for at kunne arbejde
fokuseret. Der vil for eksempel være nogle, der er dårlige til at
lukke og afgrænse opgaver, når de ikke har den tætte ledelsesmæssige sparring, siger Anders Raastrup Kristensen og
fortæller, at hans egen oplevelse er, at den enkelte medarbejders karakteristika bliver forstærket, når han eller hun arbejder
hjemme.
Og hvad, hvis man som leder opdager, at Søren ikke leverer,
når han sidder hjemme og arbejder, mens Mette gør alt, hvad
hun skal, og mere til? Skal man lukke helt ned for muligheden
for at arbejde hjemme?
- Det er det vanskelige i det her. Men det er jo ikke retfærdigt,
at Mette skal begrænses, fordi Søren ikke leverer. Og hvis Søren så spørger, hvorfor Mette må arbejde hjemme, når han ikke
må, må man som leder sige, at det er fordi, at Mette kan finde
ud af det, og at man har brug for, at Søren giver nogle resultater, før at han kan få de grader af frihed, siger Anders Raastrup
Kristensen, der medgiver, at det er noget af det udfordrende
ved distanceledelsen, altså at finde ud af, hvem der skal have
hvor meget frihed og hvordan.
Som han siger:

- De gode ting vokser, men det gør de dårlige også. Og som
leder må man have føling med, hvad der foregår. Og fordi man
ikke længere har den der »min dør er altid åben«, må man
tage kontakt på andre måder, for eksempel via en ugentlig
opfølgning. I det hele taget kræver distanceledelse en mere
systematisk måde at lede på. Lige pludselig er der så meget
information, man ikke får automatisk, og som man derfor skal
være opsøgende i forhold til at få. Det betyder, at man må
holde mange statusmøder og en-til-en-møder, noget, som man
normalt ikke har tid til, men i forbindelse med distanceledelse
er man nødt til det, fortæller Anders Raastrup Kristensen.

Distanceledelse, sådan…
1. Hav tillid til medarbejderen, og giv klart udtryk for,
hvad du forventer. Giv sparring, feedback og forventningsafstem. Og lad så være med at stå i vejen.

2.

Vær systematisk i din ledelse. Hav et skema, så
du ved, hvilke medarbejdere du har talt med hvornår
og om hvad. Når man leder en gruppe, kan man let få
indtryk af, at man taler lige meget med alle sammen,
men noterer man, hvornår man har talt med hvem,
finder man ud af, at det gør man ikke. Der er nogle
medarbejdere, der sidder meget alene, og nogle, der
tager rigtig meget tid.

3. Vær modtagelig over for medarbejderens behov.

No size fits all, og der vil være nogle, der har behov
for sparring eller en samtale to gange om ugen, mens
andre kan nøjes med en hver anden. Find også ud af,
hvilke platforme der egner sig bedst til hvad og hvem:
Hvornår giver det mest mening at bruge telefon, hvornår Skype, og hvornår skal I mødes fysisk?

4. Opsøg feedback. Det kan være svært at få en

fornemmelse af, om ens ledelse fungerer, så undersøg
løbende med medarbejderne, hvad de synes om din
ledelse, og hvad du kan gøre bedre.

5. Tag ansvar for ledelsesopgaven og sørg for, at

du har den rigtige information at træffe beslutninger
ud fra. Er der for eksempel et behov for, at I er mere
sociale, så find ud af, hvad det dækker over. Er der
brug for, I mødes fysisk og holder fredagsbar i tre
timer, eller at I bare lige tjekker kort ind på Skype med
en drink i hånden?

Kilde: Ph.d. og lektor i offentlig ledelse og strategi,
Københavns Universitet, Anders Raastrup Kristensen
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Marens stribe
Var både glad og irriteret over at have opdraget tre feminister.

Vi nægter at gå over, til
de har lavet en grøn DAME!
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FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

GENERALFORSAMLINGER
TR-KURSER

KURSER FOR STUDERENDE

KURSER FOR SENIORER

ARRANGEMENTER PÅ VEJ

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Webinar: Introduktion
til Photoshop
Få overblik over mulighederne og de vigtigste funktioner i Photoshop, når du skal
i gang med at arbejde med
billedbehandling.
26. august 2020 via din
computer, tablet eller
smartphone
Gå-hjem-møde: Den professionelle samtales ABC
Mange samtaler lider under,
at de enten styres kraftigt
eller er baseret på den samtaleansvarliges egne vaner.
Oplæg med afsæt i den nye
bog, "Atlas over professionelle samtaler".
3. september 2020
i København
Morgenmøde for ledere:
Forhandling
Bliv mere bevidst om dine
forhandlinger, så du får
taget de mest konstruktive
skridt til at påvirke de forskellige forløb til din fordel.
4. september 2020 i Aarhus
Webinar: 13 tips til den
gode præsentation
Få 13 hurtige tips til, hvad
der fungerer bedst, når du
skal undervise, holde foredrag eller måske ”bare” skal
stille dig op og fortælle dine
kolleger om dit sidste nye
projekt.
9. september 2020 via
din computer, tablet eller
smartphone
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Records Management
Netværket
Ny gruppe starter op i netværket for dig, som arbejder
med Records- og Document
management. Netværk på
tværs med fokus på udvikling og sparring i en fortrolig
ramme, styret af en facilitator.
16. september 2020 til 29.
april 2021 i Østdanmark
Morgenmøde for ledere: Den
motiveren-de samtale
Inden for de sidste par år har
flere ledere fået øjnene op for
værdien i den motiverende
samtale, en samtaleteknik
og metode til at motivere og
støtte dine medarbejdere.
16. september 2020
i København
Årsdag for ledere 2020
Det handler om ledelse, der
giver plads til fejltagelser og
plads til restitution. Ledelse
med fokus på bæredygtig
værdiskabelse, så du kan gøre
en forskel.
18. september i Aarhus
25. september 2020 i København
Gå-hjem-møde: Digitale
arbejdsmarkeder – fra jobs
til opgaver
Digitaliseringen af arbejdet
skubber til, hvordan arbejdsmarkederne grundlæggen-de
er skruet sammen. På den
ene side acce-lereres automatiseringen af arbejdet. På
den anden side bevæger vi
os med digitaliseringen frem
mod (eller tilbage til) akkordog stykarbejde via digitale
platforme.
22. september 2020
i København

BØFA Studietur til Helsinki
Studietur til Helsinki, hvor
vi besøger prægtige, gamle
biblioteker og moderne, flotte
arkitektoniske folkebiblioteker og hører om samarbejdet
mellem folke- og skolebiblioteker.
22. til 25. september 2020 i
Helsinki
Webinar: Sådan udvikler du
digitale læringsmaterialer
med PowerPoint
Lær hvordan du bruger
PowerPoint til at fremstille
digitale læringsmaterialer, så
deltagerne kan arbejde aktivt
med stoffet under og efter
din undervisning.
24. september 2020 via
din computer, tablet eller
smartphone
Morgenmøde for ledere:
Lederskab i konflikter
Destruktive konflikter resulterer ofte i dårlige trivselsmålinger, stress, sygefravær og
manglende effektivitet. Omvendt resulterer konstruktive
konflikter i nye og innovative
løsninger, hvor både ledere og
medarbejdere trives. Morgenmøde om lederen som
konfliktnavigatør.
1. oktober 2020 i Aarhus
28. oktober 2020 i København
Webinar: Excel
– grundlæggende
Kom godt fra start og lær
Excel at kende: få overblik
over brugerfladen, sortering af tekst, tal og datoer,
grundlæggende beregninger,
brug af diagrammer og meget
mere.
5. november 2020 via
din computer, tablet eller
smartphone

Fagligt Landsmøde 2020:
Fremtidens kompetencer
Behovet for nye kompetencer ændrer sig løbende.
Kom og få ny viden og
inspiration til hvilken vej,
du skal gå, når vi sammen
sætter spotlight på fremtidens kompetencer.
14. – 15. november 2020 i
København
Webinar: Sådan bruger
du Excel til dataanalyse
og visualisering
Bliv introduceret til at
arbejde med store datapuljer, gennemskue sammenhænge og præsentere
data visuelt overskueligt
med Excel.
18. november 2020 via
din computer, tablet eller
smartphone
Gå-hjem-møde: Slip
stress ud af skammekrogen – et forsvar for
arbejdsfællesskabet
Krav om at skulle arbejde hurtigere og på nye
måder kan være svære
at håndtere, fordi man
kan opleve, at det går ud
over fagligheden. Dette
krydspres kan indebære
moralske dilemmaer, som
kan stresse både ledere og
medarbejdere.
3. december 2020
i København

I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem
af Forbundet Kultur og Information kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel
oversigt over arrangementstilbud på www.kulturoginformation.dk/arrangementer

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
Faglig meningsdanner
(Miniuddannelse)
Har du holdninger til dit fag
og den værdi du og dine kolleger bidrager med på arbejdspladserne og i samfundet?
Lær at skrive debatindlæg
med klare og fængende budskaber og få redskaber til at
kommunikere med udgangspunkt i din egen faglighed.
4. til 6. september 2020 i
Middelfart + 15. november
2020 i København
Lynkursus: Grafisk Facilitering - introduktion til dig,
der vil styrke din visuelle
kommunikation
Introduktionskursus hvor du
får et grundlæggende kendskab til teknikkerne i grafisk
facilitering med mulighed for
at prøve det selv med tusch
i hånd.
10. september 2020
i København
Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kursusdage, som gør dig i stand
til at arbejde som Records
Manager i private og offentlige virksomheder.
14. september til 6. oktober
2020 i København
Webkursus: Præsentationsteknik – gør gode præsentationer endnu bedre
Webbaseret formiddagskursus, hvor vi giver dig værktøjer til at opbygge et fagligt
indlæg og til at håndtere din
nervøsitet.

21. september 2020 via
din computer, tablet eller
smartphone
Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de
grundlæggende elementer og
værktøjer i projektledelse og
få mulighed for at øve brugen
af værktøjerne.
28. september til 27. oktober
2020 i Kø-benhavn
Kursus: Ophavsret for
biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en
tidsalder, hvor digitalisering
og internet sætter nye ophavsretslige problemstillinger
på bibliotekernes dagsorden.
2. oktober 2020 i Aarhus
Organisation, udvikling og
samskabelse (Diplomuddannelse i ledelse - 10 ECTS)
Lær hvordan du som leder
navigerer i en organisation,
kendetegnet ved strukturer,
processer, kulturer – samt en
politisk styring.
2. november 2020 til
4. februar 2021 i Herlev

JOB OG KARRIERE
Revolutionér din jobsøgning
Hvordan kan du præsentere
dig selv og finde din egen vej
til en succesfuld jobsøgning?
8. og 15. september 2020 i
København
Flere jobsamtaler? Ja tak!
Få praktiske eksempler på,
hvordan du skal arbejde med
din jobsøgning, så du kommer
til flere jobsamtaler.
4. november 2020
i København

Onlinekursus: Revolutionér
din jobsøgning!
Find datoerne for kursusstart
på kul-turoginformation.dk/
kalender
Individuelle
karriererådgivningssamtaler
Find datoerne på
kulturoginformation.dk/
job-og-karriere

SENIORER

Gå-hjem-møde:
PFA Pension Live
- spring den kedelige
læsning over!
Bliv klogere på pension uden
at skulle læse lange breve
og orienteringsmaterialer.
Få et hurtigt overblik over,
hvad det er vigtigt at være
opmærksom på, og hvad det
egentlig er, en pensionsordning indeholder.
23. september 2020
i København

Find rækken af PFA's 55+
kurser og webinarer i
kalenderen på
kulturoginformation.dk.

Som studentermedlem
kan du deltage gratis
i mange af
vores gåhjem-møder,
webinarer
og værktøjskurser.

Scan QR-koden og meld dig til
et af de mange spændende
arrangementer allerede i dag.

TR-KURSER
Netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter
Deltag i vores netværk
på tværs af sektorer og
arbejdspladser, hvor vi deler
erfaring og viden omkring
aktuelle emner om arbejdsmiljø.
25. august 2020 i Aarhus
27. august 2020 i København
TR-uddannelse Modul B
2020
1. september 2020
i København
TR-Temadag: Arbejdspladskultur under pres og mod til
at tale om det, som er svært
i livet!
Nye kolleger, flere fagligheder, nye samarbejdsformer,
arbejdsgange og besparelser
udfordrer relationerne mellem mennesker og arbejdspladskulturen sættes under
pres. Hvordan kan du som
tillidsvalgt være med til at
understøtte en arbejdspladskultur præget af tillid
og tryghed?
29. september 2020 i
Odense
TR-uddannelse Modul C
2020
4. til 6. november 2020 i
Middelfart
TR-uddannelse Modul D
2020
30. november til 1. december
2020 i Middelfart
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”Vi vil gerne have
koblet læselyst til
hele familien, så
man for eksempel
læser sammen,
læser højt for
hinanden, læser
om samme emne
og så videre”

Jobskifte midt i Corona-nedlukningen
TEKST SABRINE MØNSTED FOTO PRIVAT

Navn: Andreas Brix
Stilling: Børne- og ungebibliotekar ved
Slagelse Bibliotekerne fra 1. marts 2020
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2008
Tidligere: 13 år i Københavns Kommunes
Biblioteker, senest ti år på Sundby Bibliotek
som børne- og ungebibliotekar
Alder: 38 år

Hvordan er situationen så hos jer nu
(start juni)?
- Vi skiftes til at møde ind på udlånsvagter, og det er skønt at møde kollegerne
og komme rigtigt i gang med arbejdet.
Vi kører stadig efter nødskema, men min
arbejdsglæde er allerede steget flere hundrede procent.

Du startede nyt job 1. marts, og Danmark
lukkede ned 11. marts. Hvordan har det været
at skifte job midt i Corona-nedlukningen?
- Det har været svært. Den første halvanden
uge mødte jeg mine nye kolleger og nåede at
lave en lang liste med opgaver og projekter,
som jeg skulle i gang med. Og så blev vi sendt
hjem. Jeg var lidt i ingenmandsland. Jeg havde
ikke nået at lære mine nye kolleger at kende,
og mine projekter blev sat på standby. Jeg
manglede lidt ejerskabsfornemmelsen. Desuden
havde jeg to små børn hjemme, så min kone
og jeg skiftedes til at arbejde enten formiddag
eller eftermiddag. Jeg fandt ud af, at hjemmearbejde ikke er mig, jeg trives klart bedst med
at arbejde på biblioteket. Men efterhånden fik
vi gang i online-møder og mødtes i en have til
møde, og der kom mere arbejdsro derhjemme,
da institutionerne åbnede igen.

Hvad er dine opgaver som børne- og
ungebibliotekar?
- Jeg skal arbejde med børn og unge på
mange områder. For eksempel digital
dannelse med undervisning i kildekritik og
informationssøgning og projekter omkring
læselyst. Vi skal blandt andet etablere et
kombi-bibliotek på en skole, hvor jeg ser
gode muligheder for at afprøve læselystprojekter, som vi efterfølgende kan udbrede til andre af kommunens skoler. Vi vil
gerne have koblet læselyst til hele familien,
så man for eksempel læser sammen, læser
højt for hinanden, læser om samme emne
og så videre. Vi ved, »mor« spiller en stor
rolle for børns læsning, og jeg vil også gerne
have »far« på banen. Min opgave som
kontaktperson til skolen er at finde ud af,
hvilke systemer der skal bruges, og hvordan
vi konkret skal samarbejde.
Desuden skal jeg løbende være med til at
arrangere events, såsom Børnefilmfestival
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og »De dødes nat« til Halloween –
hvor jeg er blevet lovet, at jeg må
klæde mig ud ;-)
Hvorfor søgte du jobbet i Slagelse?
- Af to grunde. Den ene var rent
geografisk. Jeg og min familie er flyttet til Sorø, så der var lang transport
til København. Den anden er, at jeg
ikke var enig i den bibliotekspolitik,
der blev ført i København, som jeg
mener, er for topstyret og centraliseret. Der går meget tid til centrale
projekter, hvilket ikke efterlader
tid til de lokale initiativer. Der var
generelt også for lidt medarbejderindflydelse, for eksempel i forhold til
materialeplejepolitikken (kassation),
hvor den lokale faglige vurdering må
vige for generelle retningslinjer. Det
gør opgaverne for skemalagte, og udgangspunktet bliver statistik i stedet
for mennesker.
Hvordan er din oplevelse af
Slagelse Bibliotekerne?
- Jeg oplever større medindflydelse
og kortere vej til ledelsen. Der virker
også som om, at der er flere ressourcer til de idéer, man kommer med
som medarbejder.

• • • • • 

”Under kriser er fake
news og misinformation
endnu farligere end
ellers. Så der er i
høj grad brug for
kildekritiske
kompetencer.”
Forsker i international sikkerhedspolitik
Jessica Larsen om bibliotekarer og
informationsspecialister i tema side 12.

Læs tema side 12

l
ti
d
n
u
rb
fo
it
d
e
g
ru
b
n
a
k
u
d
g
7 tin
1. Jobsøgning

4. Faglig udvikling

• Jobsøgningsworkshop
• Sparring og gode råd til dine jobansøgninger
og dit CV
• Personlig vejledning omkring kompetencer og
karrierevalg
• Kompetencemodel, der giver dig indblik i
sprogbrug og kompetencer. Se mere på
kulturoginformation.dk/job-og-karriere

• Fagmagasinet Perspektiv udkommer 10 gange om året
med artikler, der udvider din faglige verden
• Ugentlige nyhedsbreve
• På sitet Del Din Viden kan du læse og skrive artikler
om nye projekter og tendenser

2. Løn
• Tjek af ansættelseskontrakter (også studiejob)
• Lønstatistikker og vejledende mindsteløn, så du
ved, hvad du kan kræve i løn

3. Stærke faglige netværk
• Gratis adgang til en lang række arrangementer lige
fra fyraftensmøder, morgenmøder, debatmøder
med mere
• L ave priser for medlemskab af en af forbundets
faggrupper såsom Data Science, Faggruppen for
Sundhed, Medicin og Samfund eller BØFA –
faggruppen for børnebibliotekarer.
• Fordelagtige priser på miniuddannelser og kurser

5. Forstå dine rettigheder
• Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal på barsel?
• Hvad har jeg ret til af ferie?
• Skal min arbejdsgiver indbetale pension?
• Forbundet Kultur og Information hjælper dig med dine
spørgsmål eller problemer omkring ansættelsesforhold

6. Rabat på forsikringer og indkøb
• Forbundet har forhandlet bedre priser hos forsikringsselskabet Tryg og Lån & Spar Bank, samt sikret sine medlemmer rabat på indkøb gennem forbrugsforeningen.

7. Hjælp hvis du bliver fyret
• Med en fagforening i ryggen er det lettere at afklare, om
din fyring er retmæssig? Du kan eventuelt få forhandlet et
outsourcing forløb eller en ekstra måneds løn, og via din
fagforening har du det netværk, der måske kan føre til dit
næste job.

Find mange flere på kulturoginformation.dk

Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information abonnement@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33
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POLITIKEN MENER

Uforberedt
supermagt
Coronakrisen kan blive
helt katastrofal for USA.

Det hæsblæsende
ræs for at finde
en kur mod
corona er gået
ind i ny fase
Et amerikansk ekspresforsøg med en mulig
vaccine mod coronavirus
ventes at rykke til
Danmark. Samtidig har
australske forskere gode
erfaringer med et malariamiddel til behandling.

A

t følge USA i disse coronatider er som at se et toguheld i
slowmotion. Katastrofen
nærmer sig mere og mere, men lokomotivføreren fumler forvirret
rundt og får ikke rigtig fat i bremsen. Imens bliver passagererne mere og mere urolige og forsøger at

Det vil være en stor
gevinst at få det hurtigt
ud. Derfor skærer man
nogle hjørner
Allan Randrup Thomsen,
professor i eksperimentel virologi

for, at
tivt. Og der er ikke noget til hinder
aldanske patienter kan få behandlingen
at det
lerede nu, hvis deres læge vurderer,
er forsøget værd.
»Rapporterne fra Australien er superlomidvende. Vi kan ikke anbefale at bruge
lerne, før vi har set studiet. Men lægerne
De kan
har fri ordinationsret i Danmark.
udskrive alt, hvad der findes i lægemidvædelkataloget, hvis de mener, det kan
re livreddende«, siger Nikolai Brun.
Opdagelsen er gjort af australske
forskere, der planlægger et landsdækkende forsøg fra slutningen af

komme væk.
Donald Trumps lederskab under
krisen har indtil videre været næsten rystende ringe. Svigtet begyndte, allerede inden corona overhovedet fandtes. Kort efter at Trump var
tiltrådt som præsident, nedlagde
han uden videre begrundelse den
særlige afdeling for bekæmpelse af
pandemier i Det Hvide Hus.
Og da corona så opstod i Kina, og
virussen begyndte at brede sig i resten af verden, benægtede præsidenten i månedsvis, at der overhovedet var en krise. Da det blev
uholdbart, skiftede han kurs og
skød skylden på blandt andet Europa for, at den »fremmede virus«
spredtes så hastigt.
Selv nu med børserne i frit fald og
et hastigt stigende antal coronasmittede er responsen fra den fødei
rale regering haltende. Til et møde
denne uge med delstatsguvernører,
der tiggede om bistand fra Washington, opfordrede Trump dem blot
selv.
til at købe respiratorer

seks medlemprofes- medier har Chen Wei og
ligeledes har vist sig effektiv, men
injiceret sig
fra Ki- mer af hendes hold allerede
sor Paterson understreger, at data
endselv med en nyudviklet vaccine, der
na »ikke blev indsamlet på nogen kontroldyr.
kaos«, nu ikke er blevet testet på
leret måde. Det var ganske enkelt
siger han til nyhedsmediet news.com.au.
er Skære hjørner
Nikolai Brun forventer, at studierne
Hallers vaccine heller ikke.
Jennifer
er
Det
forhåbentlig
vi
klar i april. »Til den tid har
I hvert fald ikke udtømmende. Producenet bevis for, at fordelene for covid-patienterne har fået lov af amerikanske myndighan.
MEN ANSVARET for USA’s manglenter er større end ulemperne«, siger
dyreheder til at køre de dyberegående
de beredskab til en krise som coroforforsøg sideløbende med det kliniske
na hører langtfra udelukkende til
Forsøg på mennesker
magasinet Der
vente søg på mennesker, skriver
at
til
sandsynligvis
på Donald Trumps skuldre. Trods
kommer
Verden
gøre Spiegel.
sin enorme rigdom og magt har
i længere tid på en vaccine, der kan
udvikat
måde
normale
den
Det er ikke
USA’s politikere i årtier ladet landets
mennesker immune over for den
den metode tager manMen
på.
vaccine
le
arher
også
infrastruktur forvitre og ikke formånye coronavirus, men
På et
ge år, og så lang tid har verden ikke.
et at opbygge et sundhedssystem,
bejdes der på højtryk.
møde i februar i VerdenssundhedsorgaLaboratorier, virksomheder, forsom dækker alle borgere. Mange
er
repræsentant
enedes
nisationen WHO
millioner amerikanere har ingen
skerhold og sygehuse har mange
titutioner og
forskningsins
offentlige
for
kami
ind
sundhedsforsikring – hvordan skal
steder i verden kastet sig
industrien om, at man godt kan indlede
de blive testet og behandlet?
pen for at udvikle et værn mod mendykliniske test uden at være færdig med
Samtidig tvinger manglen på
neskets nye fælles trussel. Nogle steReuters.
reforsøg, skriver
økonomisk sikkerhedsnet millioner
der foregår det i åbne internationale
Kieny, der ledede WHO-møMarie-Paule
direkte
i
af amerikanere til at arbejde, selv
samarbejder, andre steder
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det, sagde til nyhedsbureauet Reuters,
første
det
fik
uge
denne
I
om de er syge. Noget, der helt opkonkurrence.
så hurtigt
af en ønsket om at finde en vaccine
lagt risikerer at sprede sygdommen
menneske injiceret den første del
»risikoen,
imod
op
vejes
som muligt skal
meget og hurtigt og dermed forværmulig ny vaccine, kun et par måneder
menneet vi pålægger et meget lille antal
re epidemien. Og den politiske polaefter at virussen første gang smittede
sker«.
risering gør det yderligere vanskeaf
menneske i Kina.
Jennifer Hallers vaccine er udviklet
ligt at finde sammen i krisetider, såDet var den 43-årige amerikaner Jennimedicinalfirmaet Moderna i partnerskab
dan som det er sket herhjemme.
fer Haller, der leder en lille techvirksomdet statslige amerikanske institut
med
Det massive moralske, politiske
NIhed i byen Seattle.
for allergi og smitsomme sygdomme,
hjælpeløse.
så
sammen
alle
os
og menneskelige svigt risikerer nu
»Vi føler
og indeholfor mig AID. Den hedder mRNA-1273
at ramme USA ekstremt hårdt.
er
Det her er en fantastisk mulighed
som
rna,
såkaldt
af
der et kort segment
Hvor hårdt, vides naturligvis ikke.
til at gøre noget«, sagde hun til tv-statiodet vil
skabt i et laboratorium. Håbet er, at
Men kombinationen af et på mange
nen CBS.
et proinstruere kroppen til at producere
planer nedbrudt samfund og en
19 timer senere meddelte de kinesiske
coronavirussens
t Glo- tein, som også findes på
rendyrket populist som Trump som
myndigheder ifølge nyhedsmedie
udløser en
til ydre skal, hvilket forhåbentlig
landets øverste leder har efterladt
bal Times, at man har givet tilladelse
immunsystem,
menneskers
i
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til at tackle
dårligt stillet
USA meget
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Fol- skriftet Nature. Vaccinen indeholder
svækket USA, der kommer ud på
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coronavirus og
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kan
som
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måneden.
Klorokin, der blev afprøvet på
nogle af de første patienter i Australien, har allerede medført, at
virussen er helt forsvundet, og
patienterne er fuldstændig helbredt, siger forskningsdirektør
på The University of Queensland professor David Paterson
til nyhedsmediet news.co-

JENS BOSTRUP

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

m.au.
»Patienterne vil ikke have
noget levedygtigt coronavirus i deres system overhovedet efter endt behandling«,
siger han.
Det landsdækkende forsøg skal omfatte mindst
50 hospitaler, hvor effekten af de to medikamenter måles med hinanden
og med en kombination
af hiv- og malariamedicin. Begge har været i
brug længe, og ingen
af dem har uventede
bivirkninger.
Medicinen har også været brugt i Kina
og Singapore, hvor
den tilsyneladende

BUSINESS CORONAKRISEN

FLYV TIL

fra Aarhus

Bornholm

Som medlem af Forbundet Kultur og
Information har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer.

Staten skal påtage sig rollen som
’sidste mulige køber’ for
at forhindre, at pessimistiske forven
tninger til økonomien
bliver selvopfyldende. Og så skal
den omdirigere ressourcer
til kampen mod coronavirus. Statsgæ
ld er der umiddelbart
ingen grund til at frygte
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en nye coronavirus lever af at vandre fra menneske til menneske
og har på få måneder bredt sig fra
men
ingenting til det meste af verden,
i
forskere verden over arbejder samtidig
nogle
et hæsblæsende tempo på at finde
forsvarsvåben.
med
Hurtigst kan det komme til at gå
der
at identificere eksisterende medicin,
der
måske kan hjælpe nogle af de mange,
nu
er meget syge af covid-19, som indtil
ihjel.
har slået næsten 9.000 mennesker
Det mest lovende er ifølge Nikolai
i Læevaluering
medicinsk
for
chef
Brun,
gemiddelstyrelsen, to slags hiv-medicin,
der eventuelt blandes med malariamidlet klorokin. Australske forskere hævder,
effekat midlerne dræber corona ganske

fra København
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Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om
nudging, børn og unges digitale dannelse,
GDPR for informationsspecialister og gode
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit
gennemføre onlinekurser om præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.
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opvejer ikke tabet ved en ekstra
konkurs i
dag. Gevinsten ved en mulig ekstra
nyansættelse i morgen opvejer ikke tabet
ved en
fyring i dag. Der er ophobet værdi
i virksomheders organisationsstrukturer
og i afstemningen mellem virksomheders
behov
Bladet
og de ansattes kompetenEkstra
cer.
Det tager
tid 2020
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MANDAG
og ressourcer at opbygge nye
strukturer og
ﬁnde og oplære nye ansatte.
Ideen om »kreativ destruktion« fremsat
af den østrigske økonom Joseph
Schumpeter i 1940’erne kan lyde tiltalende
. Den
blev senest populariseret af Hella
Joofs
udsagn i Disruptionrådet om, at
vi engang
imellem skal »brænde hele lortet
ned og
starte forfra«.
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Vi udviser
samfundssind,
og vi synes, det er
indiskutabelt at
lukke for publikum
efter statsministerens pressemøde

Det lukkede land

Regningen for det lukkede samfu
nd vil sætte sig som »dybe spor i eftert
røster. Den økonomiske pris kan �å
iden«, påpegHvis
man
er flere
gerne
kritisk
e vil
betyd
pensionsopsparinger i mange år fremo ning for vores skoler, vores sundhedssystem,
dagtil
have
enbud,
effektiv
ver og sågar koste menneskeliv, lyder
skudsmålet
. , hvor de
intro

tadig flere kritiske stemmer begynder
nu at pege på, at det kan �å store
menneskelige og samfundsmæssige
omkostninger, at Danmark og andre
lande
er lukket ned under coronakris
en.
Diskussionen, der af mange opfattes
ufølsom og kynisk, har indtil de seneste
døgn været næsten fraværende i etablerede
medier.
Men stadig flere røster begynder
at efterlyse
en reel debat om nedlukningens
omkostninger.

sideløbende med coronavirus beståend
e
af nye økonomiske ideer.

Det kan ende lykkeligt
Den gode nyhed er, at når alle kan
vende
tilbage på arbejde og gøre, som
de plejer,
så vil den økonomiske kapacitet
være den
samme som før virusudbruddet.
Men som i
eventyrerne skal vi så grueligt meget
igennem, for at alting kan ende lykkeligt.
Økonomien er et komplekst netværk
med et
væld af aktører med forbindelser
på kryds
og tværs. Når sådanne forbindel
ser skæres
over, er det omkostningsfuldt at
gendanne
dem. Der dannes arvæv i den økonomi
ske
organisme.
Hovedpointen er, at minus en
plus en
ikke altid giver nul. Gevinsten ved
en ekstra mulig nystartet virksomhed
i morgen
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arbejdsgange og reducerer derved
også
REDIGERET/LAYOUTET AF
ERIKSSON nskapaci
produktio
MICHAEL FOGH/BIRGITTE
teten i økonomien.
Hvis halvdelen af arbejdsstyrken
ikke
kan arbejde i en måned, falder BNP
på årsi kan ikke undgå, at coronapandeplan med 4,2 procent. Til sammenl
igning
mien får en negativ eﬀekt på dansk
faldt BNP fra 2008 til 2009 – i ﬁnanskrise
økonomi. BNP vil nødvendigvis falns
dybeste år – med 4,9 procent.
de. Karantæner og hjemsendelser
reduceDette nøgne faktum har fået
rer åbenlyst den samlede arbejdsst
mange
yrke. økonomer op af stolen og
til tasterne. Det
Social distancering og andre påbud
om vælter for tiden frem med
analyser af siændret adfærd bryder desuden
de vanlige tuationen. Nogle taler
sågar om en epidemi
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FOKUS CORONA / 4

Vi skal klare tre udfordringer fo
r at
undgå, at corona smadrer økon
omien
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Se mere på www.kulturoginformation.dk
under webinarer og onlinekurser

Komité tøver med
at aflyse OL, men
presset stiger

SoMe-stjerner
hjælper politiet
med at nå de unge
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FORBUNDET
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INFORMATIONS
FAGMAGASIN

studerende

kommer godt fra
»Det er et
start og bliver
dilemma, som
Instagram
@fagmagasinetperspektiv
inspireret til
ikke har en saglig
studiet, er de nødt
løsning. Man
til a

SUPERLIGAEN

SBANE
FRUSTRERET STÅLE: HAR KUN EN TRÆNING
very kaldt situationen
yderst kritisabel.
Han håber at kunne tage
græsbanen (bane 2) ved siden af den omlagte hybridbane i brug i løbet april,
men der er tale om en bane

Der er ingen aktuelle planer om en flytning, og der
vil formentlig blive investeret kraftigt i det eksisterende anlæg på Frederiksberg, hvor man også er
presset på pladsen.

