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Robotter redder arbejdspladser
Rekordsalg af robotter til industrien hilses
velkommen af fagbevægelsen. De sikrer
danske arbejdspladser mod at blive flyttet
til lavtlønsområder.
Af Poul Exner
og Peter Suppli Benson

KULTUR

Robotter er ikke længere en
af fjenderne, når fagbevægelsen fejrer 1 maj.
I stedet for at kæmpe mod
industriens øgede brug af robotter fremhæver fagbevægelsen nu robotterne som en
afgørende forudsætning for
at redde danske arbejdspladser i en tid, hvor stadig
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Lone Kellermann er
død, 62 år

flere job flytter til billiglande.
»Robotter kan helt klart
være med til at fastholde arbejdspladser i Danmark«, siger teknologikonsulent i 3F,
Irene Odgaard.
Og de danske virksomheder er vilde med robotter.
Det mærker man hos ABB,
som er Danmarks største leverandør af robotter. Sidste
år steg salget af robotter i
Danmark med omkring 12
procent.

»Det er i høj grad ønsket
om at kunne bevare produktionen i Danmark, der får
virksomhederne til at investere i robotter«, siger ABB’s
direktør for robotaktiviteter,
Henrik Jacobsen.
I virksomhederne er ingen
i tvivl om, at robotterne er
afgørende for evnen til at
konkurrere med lande som
Kina, Thailand og Polen.
»Med det lønniveau, vi har
i Danmark, er brugen af robotter en forudsætning for,
at vi er konkurrencedygtige.
På vort nye slagteri i Horsens kostede de mange robotter godt nok 300 arbejdspladser i forhold til vore
gamle slagterier, men de
gjorde det muligt, at vi kun-

ne bevare en arbejdsplads
med 1.300 medarbejdere i
Danmark«, siger informationschef Gudrun Andreasen
fra Danish Crown.
Tidligere så fagbevægelsen robotterne som en trussel mod deres job. Men det er
slut.
»Den enkelte medarbejder
kan selvfølgelig være bange
for, at jobbet bliver overtaget
af en robot. Men det arbejde,
robotterne overtager, er så
simpelt og ofte også nedslidende, at man kan diskutere,
om det er arbejde for mennesker. Når robotterne overtager det arbejde, er det godt«,
siger Irene Odgaard fra 3F.
En af de virksomheder,
der har taget robotteknologi-

en til sig, er Ry-virksomheden Pressalit, der producerer toiletsæder. Firmaet har
indført robotter løbende siden 1988 og traf for tre et
halvt år siden en strategisk
beslutning om at beholde
produktionen i Danmark og
indføre avanceret teknologi.
»Vi regnede ud, at det ville
koste 20 arbejdspladser, men
så var der ikke taget højde
for vækst og naturlig afgang.
Vi har endnu ikke fyret en
eneste
medarbejder
på
grund af ny teknologi«, siger
fabrikschef Simon Poulsen.
poul.exner@pol.dk
peter.benson@pol.dk
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LO-angreb på Lykketoft
Af Tanja Parker Astrup
og Jakob Nielsen
På arbejdernes internationale kampdag retter LO-formand Hans Jensen et skarpt
angreb mod Socialdemokraternes afgåede formand, Mogens Lykketoft.
»Både da Lykketoft var
partiformand og finansminister, har han været en af
dem, der har begrænset samarbejdet«, siger Hans Jensen.
Han beskylder S for at have ignoreret LO, mens parti-
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Jasiden igen på vej frem
i den franske EU-debat
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Indien nægter at
returnere skrotfærge
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Klatretræ for voksne
Af Cecilia Sejer

Fra trækronens lette luftlag til den hårde jord er der 20 meter. Så er det om at
bevæge sig sikkert rundt i træet. Men

det var også den mindste kunst for de
professionelle deltagere i gårsdagens DM
i træklatring, som Søndermarken lagde
forårsgrøn kulisse til.
De 12 deltagere tog sig en dyst på
hurtighed, teknik og præcision inden for

deres fælles fag: træpleje. Med karabinhager, reb og sikkerhedshjelme klatrede
de hjemmevant rundt i de høje stammer.
De fleste var der mest for hyggens skyld,
men konkurrencen blev taget alvorligt
nok. Så alvorligt, at det endte med en

flækket tand for en af deltagerne, der
havde lidt for meget fart på i slutspurten
ned ad træet.
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Brøndby fik lidt luft med
2-0-sejr over Randers
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Frants Gundelach ny
formand for forfatterne
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Rygere
styrer
rygepolitik
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De ’sociale turister’ fra
Østeuropa kom aldrig

et sad med regeringsmagten
op igennem 1990’erne, og
dermed selv være skyld i, at
LO i 2002 brød de formelle
bånd til partiet.
Mogens Lykketoft »deler
ikke den opfattelse«, men vil
i øvrigt ikke kommentere.
Derimod giver Socialdemokratiets partisekretær, Jens
Christiansen, langt hen ad
vejen Hans Jensen ret:
»Partiet må erkende, at
det ikke tog imod en fremstrakt hånd fra LO om at
udvikle politik sammen«.

Bombe og skudangreb mod turister i Kairo
Af Adam Hannestad, Kairo
To terrorangreb i Kairo – en
bombe ved Det Egyptiske
Museum og et skudangreb
mod en turistbus i byens islamiske kvarter – skabte i går
frygt for, at Mellemøstens
største turistland står foran
en ny blodig terrorkampagne.
Angrebene, der dræbte
mindst to egyptere og sårede
både egyptere og udlændin-

ge, kommer tre uger efter en
bombe ved byens store basar. Her blev tre turister
dræbt sammen med bombemanden.
Det første angreb fandt
sted kl. 15.15 lokal tid på en
travl busstation mellem Det
Egyptiske Museum og luksushotellet Ramses Hilton.
Området er et trafikknudepunkt for egyptere og
krydses af en stor motorvejsbro. Eksplosionsstedet var lige neden for broen.

Politiet dannede straks en
massiv sikkerhedsring omkring området og forhindrede adgang til bombestedet.
Rundt omkring samledes
hundredvis af nysgerrige –
blandt dem den 40-årige
egypter Sayyid Mohammed.
Han sagde til Politiken, at
han befandt sig godt 20 meter væk, da bomben sprang.
»Jeg så noget falde ned fra
broen – en taske af en slags.
Den landede oven på en
mand, og hans hoved blev

sprængt af. Flere i nærheden
blev kastet omkuld eller
sprøjtet til af blod«, siger
han.
Han så kun egyptiske ofre,
men ifølge politiet var der
også fire udlændinge blandt
de sårede.
Det svenske udenrigsministerium oplyste i går ifølge
nyhedsbureauet AFP, at en
svensker var indlagt på hospitalet, men var uden for
livsfare. Også to israelere og
en italiener blev omtalt som

såret. Der var intet tal for
egyptiske sårede.
To timer senere fandt det
andet angreb sted i Kairos
middelalderkvarter, kendt
som Islamisk Kairo.
Ifølge en erklæring fra politiet forsøgte to tilslørede
kvinder at trænge ind i bussen, men da de blev forhindret, åbnede de ild mod den
med maskingeværer. Det udviklede sig til en skudkamp
med politiet, og en af de to
angribere blev dræbt, mulig-

vis af den anden angriber.
Stig Elling, salgsdirektør i
rejseselskabet Star Tour,
skønner, at der lige nu opholder sig mellem 1.500 og 2.000
danske turister i Egypten.
Størstedelen opholder sig
ved Rødehavet, men udflugter til Kairo hører ofte med i
feriegæsternes program, siger han til Ritzaus Bureau.
adam.hannestad@pol.dk
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Politikeres afhængighed af
tobak får mange af de folkevalgte til at undgå debatten
om en strammere rygepolitik
i Danmark. Det siger tre tidligere sundhedsministre Ester Larsen (V), Carsten Koch
(S) og Arne Rolighed (S).
»At der er så relativt mange politikere, der ryger, har
været medvirkende til at det
har været svært at trænge
igennem med krav om
strammere rygepolitik. Det
har været som at tale for døve øren«, siger Arne Rolighed, der i dag er direktør i
Kræftens Bekæmpelse.
Når Arne Rolighed i sin tid
som minister rejste tobaksdebatten, mødte han stærk
modstand fra både højre og
venstre side af Folketinget.
»I mit eget parti, Socialdemokratiet, var man især
bange for at træde fagbevægelsen over tæerne«, tilføjer
han.
Samme modstand mødte
Carsten Koch.
»Mange var bange for vælgernes reaktion. Og internt
på Christiansborg blev man
jo opfattet som en lidt kedelig karl, hvis man bad folk
om ikke at ryge under møderne«, siger han.
Også den tidligere sundhedsminister fra Venstre,
Ester Larsen, har erfaret, at
røgen slører politik.
»Der er en berøringsangst
for emnet«, siger hun.
I øjeblikket er Sundhedsudvalget især befolket af ikke-rygere. Alligevel giver udvalgets formand, Birthe
Skaarup (DF), de tidligere
sundhedsministre ret i kritikken.
»Det er da højst sandsynligt, at politikernes eget tobaksforbrug har indflydelse
på deres syn på rygepolitik.
Selv ikke-rygende politikere
kan have en tendens til at
tage hensyn til de rygende
kolleger og kan derfor have
svært ved at diskutere emnet«, siger hun.
Det har ikke været muligt
at få en kommentar fra indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
(V).
jeanette.ringkobing@pol.dk
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