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Ufaglærte job forsvinder under krisen

BESKÆFTIGELSE /// Selv om beskæftigelsen samlet set ermere
end 250.000 højere end i 1990, er der forsvundetmere end
400.000 ufaglærte job. Tilbagegangen er især sket i krisetider –
og når krisen er ovre, er de ufaglærte job ikke vendt tilbage, vi-
ser en analyse, somArbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet
på baggrund af Danmarks Statistik.
Antallet af ufaglærte job er i snit faldetmed 2,7 procent siden
1990med særligt store fald i begyndelsen af 1990’erne, 2000’er-
ne og under finanskrisen. I 2009 alene forsvandt der knap 8
procent af de ufaglærte job.•

Onlinemøder gør os trætte

CORONAKRISEN ///Den er godnok. Efter
en lang dagmedmasser af onlinemø-
der bliver vi trætte på enmåde, vi ikke
var før 11.marts – selv omvi havde nok så
lange arbejdsdage.
– Vi afkoder rigtigmeget i vores øjenkontakt. Den er svær at
fange, fordi vi kigger på skærmen og ikke direkte i kameraet.
Samtidig er der ofte forsinkelse på forbindelsen. Det gør, at der
kommer et stort træk på vores opmærksomhedsressourcer, for-
di vi har sværere ved at afkode de nonverbale og ubevidste sig-
naler. Dét ermed til at gøre os trætte, siger SørenKyllingsbæk,
der er professor i kognitiv psykologi ved KU.•

Flere ældre pædagoger overvejer tidlig exit

CORONAKRISEN ///En række ældre pædagoger overvejer at for-
lade jobbet på grund af bekymringer om coronavirus. Det skri-
ver fagforbundet BUPL, hvis a-kasse, BUPL-A, har modtaget
omkring 70 konkrete henvendelser. Normalt går 50 pædago-
ger på efterløn hver måned. Forbundet opfordrer nu kommu-
nerne til at undersøge omfanget og tage hånd om problemerne.
Alternativt kan det ende i pædagogmangel i en tid, hvor der
netop er brug for stadig flere pædagoger grundet indførslen af
minimumsnormeringer. •

Det betaler sig at sortere plast

AFFALD ///Der er bedre økonomi i at sortere plastaffaldet
til en renere fraktion herhjemme, før det sælges til gen-
anvendelse i udlandet. Det viser en rapport, somCowi
har gennemført forMiljøstyrelsen.
Når plasten er ren, vil den kun-
ne sælges påmarkedet,mens
sorteringsanlæg typisk vil
skulle betale for at afsætte pla-
sten, hvis den skal sorteres yder-
ligere inden genvandendelse.
Der er fortsat ikke meget øko-
nomi i at sælge plast til genan-
vendelse. Udgifterne til trans-
port, afskrivning på anlæg
og drift overstiger fortsat
salgspriserne. •

Ældre æder ekstra midler til sundhed

SUNDHED ///De 65-90-årige efterspørger stadig fle-
re ydelser fra sundhedsvæsenet, og de sidste ti år er
stort set hele væksten i sundhedsbudgetterne gået til
denne aldersgruppe. Det viser en ny rapport med titlen
”Fremtidens sundhedsudgifter”, som VIVE har lavet
for Danske Regioner.
De gennemsnitlige sundhedsudgifter pr. alderstrin ser
ud til at accellere for de 65-90-årige, mens de for de yng-
re aldersgrupper liggermere konstant. I de kommende

år bliver der
flere ældre.
Derformåman
i højere grad
tage højde for
deældres sti-
gende behov
for sundheds-
ydelser, lyder
det fra VIVE.•

Holdninger skæmmer grundig politisk journal
BØGER ///Lad det være sagtmed det samme: ”Blå Vinter” er glimrende læsning.
Grundig, systematisk og overskuelig – ogmed tilpasmange detaljer.Man spørger
dog sig selv, hvorfor forfatteren partout skal belemre læsernemed såmange pri-
vate holdninger. Hvorfor skal jeg have at vide, atMartinHenriksen ifølge Kaare
R. Skou er islamofob, og at daværende justitsminister Søren Pape (K) stod for
en ”pøbeljustits”? Helt fjollet er det, da forfatteren føler sig kaldet til at beskrive
sorten og højden på det træ, tidligere LA-leder Anders Samuelsen var kravlet op
i. Bogen er sådan set etmust-have for enhver politisk nørd, men den kunne have
været 100 sider kortere. Læs hele anmeldelsen på danskekommuner.dk
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