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Mor passer børnene, når de er syge

FRAVÆR ///En ny
analyse fra Arbej-
derbevægelsens Er-
hvervsråd viser det,
mange nok havde
på fornemmelsen:
Det er oftest mødre,
der bliver hjemme,
når der er syge børn
i hjemmet. I gen-
nemsnit har kvinder 1,43 dages fravær årligt på grund af børns
sygdom,mensmænd blot står for 0,85 dages fravær. Det svarer
til, at mødrene tager to ud af tre af børnenes sygedage, fremgår
det af analysen, der bygger på tal fra Danmarks Statistik. Bille-
det er det samme, nårman kigger nogle år tilbage i tallene.
Analysen viser også, at kvinder arbejder tættere på bopælen
endmænd.Mensmændene i snit pendler 25,5 kmhver vej, har
kvinderne gennemsnitligt 17,4 km på arbejde.•

Hver ottende københavner
dør af luftforurening

UDLEDNING ///Luftforureningen iKøbenhavnhar store hel-
bredsmæssige konsekvenser for borgerne og store omkostnin-
ger for samfundet som sådan.
Mens 460 københavnere i 2017 døde af luftforurening – sva-
rende til 12 procent af alle dødsfald det år – kostede forurenin-
gen også 440.000 sygedage som følge af hospitalsindlæggelser,
kronisk bronkitis og astma.Det viser enny kortlægning af luft-
forureningens konsekvenser, som forskere fraDCE–Nationalt
Center forMiljø ogEnergi – har lavet
forKøbenhavnsKommune.
Samlet estimerer forskerne, at luft-
forureningen forårsager omkost-
ninger for 8,8milliarder kroner for
samfundet hvert år. De værste kilder
til forureningen er brændefyring og
vejtransport. •

Nyt projekt skal forske i
coronaepidemien
COVID-19 ///Hvordan er borgernes adfærd, og
hvad er konsekvenserne af den for corona-

epidemiens udvikling?Det har professor
Michael BangPetersen fraAarhusBSS vedAarhusUniversi-
tet fået en bevilling på 25millioner kroner fraCarlsbergfon-
det til at forske i. Forskningsprojektet, somhedderHOPE,
kobler epidemiologiske datamed surveys, etnografiske stu-
dier, data fra socialemedier, digitale fodspor og dataskrab fra
medier ogmyndigheders hjemmesider. Projektet skal sam-
tidig undersøge de forskellige landes strategier, såmankan
lære af de bedste, hvis eller når enny epidemi bryder løs.•

Bornholmerne er de tryggeste borgere
TRYGHED ///Hele 93,5 procent af bornholmerne føler sig
trygge i deres nabolag, viser en undersøgelse, somRigspoli-
tiet har udarbejdet. På landsplan er andelen af borgere, der
føler sig trygge i nabolaget 85,6 procent – og Bornholm er
den eneste politikreds, hvor andelen er over 90 procent. Til-
liden til politiet er også højest
på Bornholm, hvor 92,8 pro-
cent svarer, at de har tillid til
ordensmagten,mens det ”blot”
er 86 procent i Østjylland, som
indtager andenpladsen.•

Vælgere besluttede sig først i valgkampen

VÆLGERADFÆRD ///Det giver godmening, at politikerne
kæmper til sidsteminut, når der er valgkamp. 49 procent af
vælgerne besluttede nemlig først, hvemde ville stemmepå, i
løbet af valgkampen op til folketingsvalget i juni sidste år. Det
viser enny undersøgelse, somprofessor vedAalborgUniver-
sitet JørgenGoul Andersen har lavet forMandagMorgen.
Dermed var der ved folketingsvalget omkring 1,7millioner
marginalvælgere – den største andel i de 50 år,manharmålt
det. Undersøgelsen viser også, at næsten 1 ud 10 vælgere først
afgjorde på selve valgdagen, hvemde ville stemmepå.•

Velfærdsstatens mange vrangforestillinger

BØGER ///Hvormange gange harman ikke set påstanden om, at der er blevet
skåret og skåret på budgetterne i den offentlige sektor de sidstemange år? Jeg
ved det ikke, men det ermange. Derfor er det nyttigt, at professor Bent Greve i
sin nye bog ’Velfærdssamfundet – enkelt, retfærdigt og effektivt” tager livtag
med den og andre vrangforestillinger velfærdssamfundet. Det gør hanmed bag-
grund i tørre tal fra pålidelige kilder somDanmarks Statistik, Eurostat og cen-
traladministrationen. Bogen er både saglig, præcis og grundig i sin opbygning og
argumentation. Læs hele anmeldelsen på danskekommuner.dk•
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