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skyet og regn, men
senere opklaring fra 
sydvest. 13-20 gr. 
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Rygere
styrer
ryge-
politik
Af Jeanette Ringkøbing

Politikeres afhængighed af
tobak får mange af de folke-
valgte til at undgå debatten
om en strammere rygepolitik
i Danmark. Det siger tre tid-
ligere sundhedsministre Es-
ter Larsen (V), Carsten Koch
(S) og Arne Rolighed (S). 

»At der er så relativt man-
ge 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 dø-
ve øren«, siger Arne Rolig-
hed, der i dag er direktør i
Kræftens Bekæmpelse.

Når Arne Rolighed i sin tid
som minister rejste tobaks-
debatten, mødte han stærk
modstand fra både højre og
venstre side af Folketinget. 

»I mit eget parti, Socialde-
mokratiet, var man især
bange for at træde fagbevæg-
elsen over tæerne«, tilføjer
han. 

Samme modstand mødte
Carsten Koch.

»Mange var bange for væl-
gernes reaktion. Og internt
på Christiansborg blev man
jo opfattet som en lidt kede-
lig karl, hvis man bad folk
om ikke at ryge under mø-
derne«, siger han.

Også den tidligere sund-
hedsminister fra Venstre,
Ester Larsen, har erfaret, at
røgen slører politik. 

»Der er en berøringsangst
for emnet«, siger hun. 

I øjeblikket er Sundheds-
udvalget især befolket af ik-
ke-rygere. Alligevel giver ud-
valgets formand, Birthe
Skaarup (DF), de tidligere
sundhedsministre ret i kri-
tikken.

»Det er da højst sandsyn-
ligt, at politikernes eget to-
baksforbrug 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 em-
net«, siger hun.

Det har ikke været muligt
at få en kommentar fra in-
denrigs- og sundhedsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen
(V). 

jeanette.ringkobing@pol.dk
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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

Robotter er ikke længere en
af fjenderne, når fagbevægel-
sen fejrer 1 maj.

I stedet for at kæmpe mod
industriens øgede brug af ro-
botter fremhæver fagbevæ-
gelsen nu robotterne som en
afgørende forudsætning for
at redde danske arbejds-
pladser i en tid, hvor stadig

flere job flytter til billiglan-
de.

»Robotter kan helt klart
være med til at fastholde ar-
bejdspladser i Danmark«, si-
ger teknologikonsulent i 3F,
Irene Odgaard.

Og de danske virksomhe-
der er vilde med robotter.
Det mærker man hos ABB,
som er Danmarks største le-
verandør af robotter. Sidste
år steg salget af robotter i
Danmark med omkring 12
procent.

»Det er i høj grad ønsket
om at kunne bevare produk-
tionen i Danmark, der får
virksomhederne til at inve-
stere 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 ro-
botter en forudsætning for,
at vi er konkurrencedygtige.
På vort nye slagteri i Hor-
sens kostede de mange ro-
botter godt nok 300 arbejds-
pladser 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 informati-
onschef Gudrun Andreasen
fra Danish Crown.

Tidligere så fagbevægel-
sen robotterne som en trus-
sel 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 nedsli-
dende, at man kan diskutere,
om det er arbejde for menne-
sker. Når robotterne overta-
ger det arbejde, er det godt«,
siger Irene Odgaard fra 3F.

En af de virksomheder,
der har taget robotteknologi-

en til sig, er Ry-virksomhe-
den Pressalit, der produce-
rer toiletsæder. Firmaet har
indført robotter løbende si-
den 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 internationa-
le kampdag retter LO-for-
mand Hans Jensen et skarpt
angreb mod Socialdemokrat-
ernes afgåede formand, Mo-
gens Lykketoft.

»Både da Lykketoft var
partiformand og finansmini-
ster, har han været en af
dem, der har begrænset sam-
arbejdet«, siger Hans Jen-
sen.

Han beskylder S for at ha-
ve ignoreret LO, mens parti-

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 Socialdemo-
kratiets partisekretær, Jens
Christiansen, langt hen ad
vejen Hans Jensen ret: 

»Partiet må erkende, at
det ikke tog imod en frem-
strakt hånd fra LO om at
udvikle politik sammen«.
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Klatretræ for voksne
Af Cecilia Sejer

Fra trækronens lette luftlag til den hår-
de 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 karabin-
hager, 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.

1. SEKTION side 4

FOTO: PETER HOVE OLESEN

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 isla-
miske kvarter – skabte i går
frygt for, at Mellemøstens
største turistland står foran
en ny blodig terrorkampag-
ne.

Angrebene, der dræbte
mindst to egyptere og sårede
både egyptere og udlændin-

ge, kommer tre uger efter en
bombe ved byens store ba-
sar. Her blev tre turister
dræbt sammen med bombe-
manden.

Det første angreb fandt
sted kl. 15.15 lokal tid på en
travl busstation mellem Det
Egyptiske Museum og luk-
sushotellet Ramses Hilton. 

Området er et trafikknu-
depunkt for egyptere og
krydses af en stor motorvejs-
bro. Eksplosionsstedet var li-
ge neden for broen. 

Politiet dannede straks en
massiv sikkerhedsring om-
kring området og forhindre-
de 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 me-
ter 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 udenrigsmini-
sterium oplyste i går ifølge
nyhedsbureauet AFP, at en
svensker var indlagt på hos-
pitalet, 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 po-
litiet forsøgte to tilslørede
kvinder at trænge ind i bus-
sen, men da de blev forhin-
dret, åbnede de ild mod den
med maskingeværer. Det ud-
viklede 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 ophol-
der sig mellem 1.500 og 2.000
danske turister i Egypten.
Størstedelen opholder sig
ved Rødehavet, men udflug-
ter til Kairo hører ofte med i
feriegæsternes program, si-
ger han til Ritzaus Bureau.

adam.hannestad@pol.dk
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