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stort set solgt alle de
charterrejser, det er muligt at sælge i Danmark.
Men markedet er mættet,
og danskerne kan snart ikke
fordøje flere charterrejser, lyder konklusionen fra dele af
charterbranchen.
»Vi har nu nået 1,4 mio. rejser. Det er nok toppen, så
man kan forvente, at der bliver solgt lidt færre rejser til
næste år«, siger Stig Elling,
salgsdirektør i Star Tour, hvor
man har anslået årets resultater for branchen i sin helhed.
Der er solgt mellem ca.
65.000 flere rejser end i
2006, og danskernes rejsevaner er blevet mere eksklusi-

Forbrugere afgør USA’s skæbne
ØKONOMI. 54 af Danmarks førende økonomer, og

ve. Salget af oversøiske rejser
er steget med 25 pct., og det
klinger i charterbranchens
kasseapparater. De tostjernede hoteller forsvinder fra katalogerne, og danskerne betaler rask væk flere tusinde
kroner mere for at bo på et
lækkert hotel, siger Torben
Andersen, informationschef
i MyTravel. Han medgiver, at
branchen er ved at have nået
et mæthedspunkt, for de potentielle kunder køber allerede op til flere rejser. Mange
nøjes ikke længere med en
sommerferie. Ifølge en opgørelse fra MyTravel udgjorde
vinterrejserne omkring 25
pct. af årsproduktionen i
2002 – andelen er steget til 35
pct. i år. 20 pct. flere er taget

Køb dine bøger på politiken.dk/plus

på vintercharter i år end for
fem år siden. Heraf rejser 75
pct. stadig til De Kanariske
Øer i Spanien, selv om mere
eksotiske rejsemål som Thailand vinder frem.
Det er både de ældre og
børnefamilierne, der tager af
sted – hos MyTravel melder
man om bedsteforældre, der
bruger op mod 100.000 kr.
på at invitere hele familien
på ferie. Trods de mange solgte rejser betyder den høje oliepris og konkurrencen mellem selskaberne, at der ikke
er helt samme gevinst at hente per rejse som tidligere, og
at branchens overskud derfor nok ikke får samme optur
som antallet af solgte rejser.
ritzau

mere end to ud af tre, mener, at USA’s økonomi klarer sig gennem boligkrisen, mens hver femte tror på
et decideret tilbageslag. Ifølge seniorøkonom i Nykredit Markets Ulrik Bie skyldes det, at det økonomiske verdensbillede har ændret sig siden den sidste
store krise i 2001. Alt afhænger ikke længere af USA.
Økonomerne er dog enige om, at krisen i USA vil betyde lavere vækst i Europa og dermed Danmark.
ritzau

Støtteordning duer ikke
VINDMØLLER. Efter at energiselskabet E.ON. trak sig

fra et stort havvindmølleprojekt på Rødsand, slår de
danske energiselskabers interesseorganisation,
Dansk Energi, i bordet. »EU har besluttet, at vi 2020
skal nå 20 pct. vedvarende energi. Det er tre gange
mere end i dag. Når det halter med nye vindmøller i
Danmark, så hænger det sammen med, at støttesystemet er meget forskelligt i Europa«, siger Lars Aagaard, vicedirektør i Dansk Energi til bisiness.dk.
nyheder@pol.dk

Arbejdsgivere: Vi
diskriminerer ikke ældre
SORTERING. Diskrimination

af de ældre på arbejdsmarkedet er ikke noget, man kan
genkende i Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Her mener
man, at de ældre har lige så
gode muligheder som andre
aldersgrupper.
»Ledigheden blandt de ældre er den samme som ledigheden for alle andre. Så
jeg kan ikke genkende, at ældre skulle være en særligt
udsat gruppe«, siger Jørgen
Bang-Petersen, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.
Man vil altid kunne finde
eksempler med seniorer,
som har svært ved at finde
job.

Men der er ikke tale om et
generelt fænomen, hvor arbejdsgiverne konsekvent
sorterer alle over 55 år fra,
fastslår Jørgen Bang-Petersen.
»Generelt handler det om,
at virksomhederne gerne
skal have ansat de personer,
der passer med kvalifikationerne til det pågældende
job«, siger Jørgen Bang-Petersen.
Bang-Petersen mener dog,
at ældre ledige kan være
nødt til at søge job uden for
den branche, de har arbejdet
i – også selv om det kan være
svært at skifte spor i en sen
alder.
ritzau

fagbevægelse

»Jeg er bare en lidt anden type«
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Hjørnetremmesofa, vendbar. 202 x 256
Før: 9990
Nu: 7998

OLAV
Let og elegant stol med
super siddecomfort.
Massivt bøgestel og
lækker blød læder.
Før: 4470 Nu: 2998

ETON KLASSISK SOFASÆT
2+3 pers., sort semianilin okselæder.
Begrænset antal. Før: 36950
Nu: 21998,-

HAMILTON
Enkel og strømlinet sofa. Monteret med
kraftig sort læder. Cromben.212 cm.
Før: 9990 Nu: 8298
HASLEV BORD LAMINAT
Flere størrelser i begrænset
antal. F.eks. 105 x 105 cm.
Før: 2450
Nu: 1998
HASLEV STOL
Peddigrør og crom.
Med eller uden armlæn.
Nu frit valg: 598
HASLEV BORD
Massiv Kirsebær
105 x 160 cm.
Incl. 2 tillægsplader
Før: 11030
Nu: 8298

Den ny LO-formand,
Harald Børsting, om
oppositionens vilje, om
regeringens massive
afvisning, risikoen for en
konflikt og om sig selv.
interview
STIG ANDERSEN

R

esultatet var bestemt ikke noget at
råbe hurra for, da finansminister
Lars Løkke Rasmussen (V) sammen med Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti kort før jul forhandlede sig
frem til en lønpakke for de offentligt ansatte.
Men LO’s nykårede formand, Harald
Børsting, vil ikke skyde på dem, der trods
alt forsøgte at finde nogle flere penge til
de offentligt ansatte. I stedet retter han
skytset mod regeringen, der, som han siger, totalt har blokeret for et tilfredsstillende resultat. Derfor er det også den, der
har ansvaret for at finde en løsning.
Hvordan har du det som ny LO-formand
med, at det lige pludselig er politikerne, der
sidder og fastsætter lønudviklingen. Jeg troede, det var arbejdsmarkedets parter, der
skulle gøre det?
»Jeg betragter nok i virkeligheden det,
som skete i ugen op til jul, omvendt. Det,
der reelt skete på Christiansborg, var mere en beslutning om at komme ud af problemet med at styre lønudviklingen. At
komme ud af diskussionen om overenskomster og overenskomstforhandlinger«.
Både fra Socialdemokraternes og regeringens side?
»Ja, og det synes jeg også, de har haft
travlt med at meddele os. Nemlig, at nu
kan vi ikke gøre mere på Christiansborg,
nu må forhandlingssystemet tage over. Så
politikerne har nærmest gjort det modsatte af at bestemme lønudviklingen«.
Så hele forhandlingssystemet er ikke blevet
spoleret i ugen op til jul?
»Det synes jeg ikke. Men hele processen
med politiske drøftelser om lønstørrelserne har været en balancegang mellem,
hvor stærk en politisk indblanding der

Seng&Sofa

Rødovrevej 124 - 2610 Rødovre - Tlf. 36 70 12 20
www.sengogsofa.dk

I efteråret blev
Harald Børsting
valgt som formand
for LO, der er hovedorganisation for
17 medlemsforbund. Foto: Jacob
Ehrbahn
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Det har faktisk ikke gavnet, at politikerne
har haft så travlt med lønpuljerne til de offentlige ansatte?
»Det må jeg sige, ja. Det er meget begrænset. Man skal da ikke kimse af, at der
er rykket lidt penge frem, men det er jo ik-
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skal være. Det har handlet om at finde
nogle penge, men det har også handlet
om, hvorvidt politikerne skulle blande
sig i, hvordan pengene skulle fordeles. Og
der har man givet op. Så jeg mener, vi er
kommet tilbage til udgangspunktet på
forhandlingsbanen«.
Helle Thorning Schmidt har jo sagt, at regeringen har lyttet til Socialdemokraterne.
Hun må jo mene, at hun har været med til at
tilrettelægge noget?
»Jamen det er jo rigtigt, at regeringen
har ændret på den økonomiske ramme.
Men ikke væsentligt. Jeg betragter det
mere som en budgetteknisk øvelse, hvor
de har forhøjet den budgetramme, der på
forhånd var sat af, fra 3,2 til 4 procent. Det
kan gøre det lidt lettere for overenskomstsystemet at finde en løsning i det
førstkommende overenskomstår. Der er
ikke tilført væsentligt med penge, der er
bare rykket nogle penge frem. Så slutforløbet i indblandingen i de offentlige overenskomster er, at man har trukket sig ud
uden at røre væsentligt ved vilkårene«.

Politikerne har ikke gavnet

Hvem er de, og hvad vil de?
Journalist Stig Andersen interviewer fire af årets højdespringere: to topchefer,
en fagforeningsformand og en toppolitiker. Alle er markante personer i markante job, der meget vel kan blive øretævernes holdeplads i de kommende år.
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FIRENZE
Super lækker dansk sofa i topforarbejdning. Leveres med stof eller
læder efter eget ønske. F.eks blød oxelæder i flere farver 3 pers. 204 cm.
Før: 17028 Nu: 14998
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Jo mere du snakker, jo højere bliver din løn.
Politiken søger sælgere. Ring 33 42 92 14.

ke i nærheden af at være de 5 mia., som
man har talt om«.
Hvad fortæller det dig om det, Socialdemokraterne og DF har forsøgt?
»At det egentlig ikke er Socialdemokraterne, der har det største problem. Og at
vi har haft en opposition med S, SF og DF,
som er løbet ind i en fuldstændig blank
og massiv afvisning fra regeringens side
af at være med til at løse den her problemstilling. Det har oppositionen så vurderet,
at den ikke kunne komme længere med.
Det tror jeg hænger sammen med, at DF
reelt ikke har ønsket at udnytte det alternative flertal. Om det så skyldes frygt for
at blande sig i overenskomsterne, eller
om det har andre politiske eller økonomiske grunde, det kan være svært at vurdere«.
Du mener, at det er DF, der er årsag til, at de
mange intentioner ikke har ført mere med
sig?
»Hovedforklaringen er regeringens afvisning. Jeg synes ikke, man skal skyde på
dem, der forsøgte«.
Jeg synes også, jeg hører dig sige, at DF ikke
turde noget, når det kom til stykket?
»Jeg ved ikke, om de er alene om det.
Men jeg kan konstatere, at der ikke var nogen, der ville eller kunne udnytte det alternative flertal, der så ud til at være i Folketinget«.
Skulle det flertal have været udnyttet?
»Det er klart, at vi gerne havde set, at der
var kommet nogle flere penge til forhandlingerne. Med det resultat, der nu er
opnået, står problemerne uløste tilbage.
Og jeg kan konstatere, at regeringen nu
har det fulde ansvar for, at det bliver løst«.

Stor risiko for konflikt
Når du siger, at problemet står uløst tilbage,
vil det så sige, at risikoen for en konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret er overhængende?
»Risikoen er i hvert fald ikke ændret i
forhold til det billede, vi hele tiden har
haft. Og der er det min vurdering, at der
er en relativ stor risiko for, at det kan havne i konflikt«.
Din forgænger, Hans Jensen, markerede sig
ved en vis løntilbageholdenhed. Er du dybt
uenig med din forgænger i formandsstolen?
»Nej, det er
jeg ikke. Jeg synes ikke, de beDet min vurdering, løb, vi har diskuat der er en relativ teret, er uforsvarlige. Og der
stor risiko for, at
er ikke ændret
det kan havne i
generelt på fagkonflikt
bevægelsens
syn på, at der er
Harald Børsting,
brug for jobfest
LO-formand
frem for lønfest.
Men der er et konkret problem i den offentlige sektor, især i en række lavtlønsgrupper, og det er job, som er helt vitale
for, at vi kan levere velfærdssamfundet.
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HARALD BØRSTING
55 år, fra oktober 2007 formand for LO
i Danmark.
Har været aktiv i fagbevægelsen siden
1974, først som tillidsmand på en fiskefabrik. Blev i 1980 afdelingsformand i
SiD i Nordsalling og i 1983 oplysningskonsulent i SiD. I 1995 kom han i LO-ledelsen som sekretær og forretningsudvalgsmedlem.

Kan man ikke rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere i den offentlige
sektor, så kan man heller ikke levere den
velfærd, som man politisk er enig om skal
leveres og også forbedres«.
Regeringen mener formentlig, at den har givet, hvad der er muligt?
»Ja«.
Og det er ikke nok, siger du. Og det løser ingen problemer?
»Det tor jeg ikke, det gør, nej«.
Så der kommer en alvorlig konfrontation?
»Det synes jeg ikke, man skal have som
udgangspunkt. Jeg siger bare, at risikoen
ikke er blevet mindre«.
Men du tror heller ikke, at finansministeren
har flere penge, end han har villet give indtil
nu?
»Nej, det tror jeg ikke. Så er man jo nødt
til at se, om man kan presse arbejdsgiverne ud over det, finansministeren har givet«.
Du siger altså, at så må kommunerne til
lommerne?
»Der ligger et stærkt pres på kommunerne. Og de vil selvfølgelig sige, at de har
for få penge i forvejen. Derfor er der kun
et at gøre, nemlig at komme i gang med
forhandlingerne og se, hvor mulighederne ligger«.Nu er det dig, der står i spidsen
for fagbevægelsen i Danmark. Hvad er forskellen på dig og din forgænger?
»Jeg tror den, største forskel er, at jeg befinder mig bedst ude blandt medlemmerne, de lokale aktive folk. Det vil jeg
prioritere i mit arbejde som formand. Ellers tror jeg ikke, der er voldsom forskel«.
Du vil være mere nede på jorden. Hvad får
almindelige LO-medlemmer ud af det?
»De får nemmere ved at få toppen i tale.
Det tror jeg, mange af dem hidtil har følt,
de har haft svært ved«.
Hvad får din nede-på-jorden-holdning af betydning for samfundet generelt?
»Jeg håber, det får den betydning, at vi
kan holde sammen på et stærkt LO. Det er
vigtigt, at vi har et stærkt arbejdsmarkedssystem med nogle stærke parter.
Men det betyder ikke, at jeg vil lægge linjerne i LO’s arbejde voldsomt om. Jeg er ikke forskellig fra Hans Jensen på indholdet. Jeg er bare en lidt anden type«.
erhverv@pol.dk
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