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DER ER SIKKERT EN EASY-RIDER
BØGER ///Der er tre grupper, der har størst indflydelse på samfundets udvikling: hard-riderne, tough-
riderne og easy-riderne. Hard-riderne er tillidsfulde danskere og tough-riderne er samfundsnyttige,
værdifulde, ansvarsfulde og kritisk tænkende folk. Overfor disse to samfundsbærende grupper står
easy-riderne, der bidragermindre til fællesskabet, end demodtager – og trivesmed det.
Vimøder de tre typer i bogen ”Kontrol eller tillid”, og det satte nye tanker i gang hosmig. Bogen er
skrevet som en lærebog til studerende, men dele af bogen kan sagtens anvendes til en debat om frem-
tidens velfærdssamfund i kommunalbestyrelsen. Og der er sikkert også en enkelt easy-rider, der lu-
krerer på fællesskabet i en kommunalbestyrelse eller på en kommunal arbejdsplads.
Læs hele Per B. Christensens anmeldelse på danskekommuner.dk

Hver tiende
bliver mobbet på jobbet
ARBEJDSMILJØ ///Mobning blandt kolleger
på de kommunale arbejdspladser er ikke
noget sjældent fænomen, viser en under-
søgelse, somVIVE har foretaget blandt
15.963 lønmodtagere for Beskæftigelses-
ministeriet. Her svarer 9,3 procent af de
kommunalt ansatte, at de er blevetmobbet
på arbejdet, mens 39,2 procent svarer, at de
har været involveret i konflikter. 2,2 pro-
cent har oplevet seksuel chikane, mens an-
dre 2,2 procent er blevet truet. Det er først
og fremmest ledere, kolleger
eller underordnede, der
står bag – og altså ikke
borgere.•

Ingen stor
klimagenvinst
ved urørt skov
KLIMA ///Gamle træer er
godt for klimaet, og der-
for skal vi havemere urørt
skov. Sådan har det gang på
gang lydt i den klimapoli-
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tiske debat de senere
år, men der er ikke
forskningsmæssigt
belæg for påstanden,
dokumenterer for-
skere fra Københavns
Universitet i en artikel
i det videnskabelige tids-
skrift Nature. Klimaeffek-
ten er satmindst en tredjedel for
højt, lyder det fra KU-forskerne, der dog
samtidig slår fast, at urørt skov er rigtig
godt for biodiversiteten.•

I det rigeste sogn tjener
man fem gange mere end
i det fattigste
ØKONOMI ///Den geografiske ulighed i
Danmark er omfattende og kan ses helt
ned på det mindste administrative niveau,
vi har. Det viser en kortlægning af ind-
komsterne i landets sogne, som Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd har udført.
Rigest er indbyggerne i Vedbæk Sogn i

Nordsjællandmed en gen-
nemsnitlig indkomst på

1,5 millioner kroner,
mens Vollsmose
Sogn i Odense
er fattigst med

324.000 kro-
ner. Analysen
viser, at den
rigeste tien-

dedel af befolknin-
gen hovedsageligt
bor nord for Kø-

benhavn, men også
at der i resten af landet findes
små rige enklaver. •

Pendlere løfter
velstanden
ØKONOMI ///De cirka
55.000personer, der
dagligt pendler til
Danmark for at arbejde,

er ikke alene vigtige for
virksomhederne. De har

også stor betydning for sam-
fundsøkonomien, viser en analyse,

somDanskArbejdsgiverforening har udar-
bejdet.Her fremgår det, at grænsependlerne
i alt løfter velstandenmed cirka 47milliar-
der kroner. Antallet af grænsependlere har
været støt stigende siden 2013 – og antal-
let er endda steget mere end den generelle
beskæftigelse. •

Opbakningen til vaccine-
program uændret høj
CORONA /// Selv efter det er kommet frem,
at der er få tilfælde af blodpropper efter
vaccinationmed AstraZenecas coronavac-
cine, er danskernes
opbakning til
vaccinepro-
grammet
på samme
høje niveau
som før. Så-
ledes svarer
89 procent af
danskerne i en
Epinion-spørge-
skemaundersøgel-
se, at de vil lade sig vaccinere, oplyser
Aarhus Universitet, der står bag. Under-
søgelsen viser dog, at danskerne er langt
mere trygge ved Pfizer-Biontech-vaccinen
end AstraZenecas. •


