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1. Gør det selv-manden er umoderne
2. Dansk Supermarked anmeldt for
fiskefusk
3. Danskerne dyrker Valentins Dag
4. Værste besked til børn: Er du fræk?
5. Du kan ikke stole på den glade smiley
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Den amerikanske bilkoncern vil nu tilbyde aftrædelsesordninger til samtlige sine 74.000 timelønsansatte, i
håb om at et stort antal af
dem vil tage imod tilbuddet,
så GM kan ansætte tusindvis
af folk til at udføre det samme arbejde for den halve løn.
Det rekordstore tab i løbet
af et enkelt år blev offentliggjort af General Motors Corporation fra hovedkontoret i
Detroit i går. En stor del af tabet skyldes skatteforhold.

Koncernen vil ikke sætte
tal på, hvor mange af de
74.000 timelønnede ansatte
i USA, der skal ud, men ifølge
en ny aftale med deres fagforening UAW – United Auto
Workers – kan GM udskifte
op til 16.000 af de ansatte til
28 dollar i timen med folk til
19,26 dollar i timen.
General Motors’ øverste
chef, Rick Wagoner, pegede i
går på, at koncernen har taget flere skridt i den rigtige
retning i 2007 ved at skære af
omkostningerne i USA og
satse aggressivt på vækst i Latinamerika og Asien.
»Vi er glade for den positive tendens, især når man tager udfordringerne på krævende markeder som USA og

Tyskland i betragtning, men
vi har mere arbejde at udføre
for at opnå acceptable profitter«, sagde Rick Wagoner i en
erklæring ved offentliggørelsen af 2007-regnskabet.
Trods tilbageslaget lykkedes det lige akkurat GM at beholde titlen som verdens
største bilfabrikant gennem
2007. GM solgte nemlig
9.369.524 køretøjer sidste år
under mærkerne Buick, Cadillac, Chevrolet, Daewoo,
GMC, Holden, Hummer,
Opel, Pontiac, Saab, Saturn
og Vauxhall, og det var 3.000
flere end Toyota.
Før GM har Ford Motor Co.
og Chrysler LLC bebudet store nedskæringer.
reuters/nyheder@pol.dk

Muslingefiskeri
bliver stoppet
MILJØKLAGE. Efter klager

og Dansk Sygeplejeråd baner vej for, at sygeplejersker nu får ret til at arbejde på fuld tid. Det sker i
lyset af stor mangel på sygeplejersker. Formand for
Region Midtjylland Bent Hansen (S) anerkender, at
en del sygeplejersker foretrækker at arbejde mindre
end 37 timer om ugen. »Men sygeplejersker er forskellige som alle andre mennesker. Og med aftalen
her kan de vælge det arbejdsliv, som passer bedst til
det sted, de står i livet«, siger han.

MOBILSØGNING. Nokias
mobiltelefoner vil blive udstyret med Googles søgemaskine. Det meddeler
den finske mobiltelefongigant, som i går indgik en
samarbejdsaftale med
amerikanske Google. Det
skete på en stor mobilmesse i Barcelona.
I første omgang gælder
aftalen fire modeller.
Samtidig er Nokia i gang
med at forhandle med
webmødestedet Facebook
om at udvikle et program,
der skal give de over 64
millioner Facebookmedlemmer mulighed for at gå
ind på deres profil via Nokias telefoner.
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NEDSKÆRING. General Motors står til sin største
økonomiske lussing nogensinde i form af et minus på 38,7 milliarder dollar i regnskabet for 2007 –
198 milliarder kroner.

Google rykker ind
i Nokias mobiler

Sygeplejersker får ret til fuld tid
ARBEJDSTID. En aftale mellem Region Midtjylland

fra ornitologer tilbagekalder Skov- og Naturstyrelsen nu en dispensation til
fiskeri af blåmuslinger i Vadehavet. Styrelsen har bedt
Fiskeridirektoratet sørge
for at stoppe fiskeriet i resten af februar af hensyn til
de trækfugle i Vadehavet,
der lever af blåmuslinger.
Fiskerne fik i december
tilladelse til at fange 700
ton muslinger i januar og
februar. Det skete, efter at
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) havde sagt
god for fiskeriet. Der kunne godt fiskes muslinger,
uden at det gik ud over fuglene, mente DMU.

Supertilbud

investering

»God etik er god forretning«
Endnu engang er der
debat om, hvad pensionskasser bør investere
i. Men der er ikke nogen
konflikt i at foretage
etiske investeringer og
samtidig sikre sine
kunder det bedst
mulige afkast, siger
investeringsdirektøren
i hele Danmarks
pensionskasse, ATP,
Bjarne Graven Larsen.

sig socialt ansvarligt. Tag for eksempel
Novo Nordisk, der har haft et godt afkast
og har tjent mange penge. Samtidig er de
på næsten alle områder topscorer i opgørelser over social ansvarlighed. For Novo
har det betydet et fantastisk godt image,
deres kunder kan lide dem; de er velanskrevne hos alverdens regeringer, og
medarbejderne oplever, at Novo er en
virksomhed, som man rigtig gerne vil arbejde i. Her har det at være socialt ansvarlig måske ligefrem gavnet resultaterne«.

Der er penge i ansvarlighed

Interview
STIG ANDERSEN

E

ndnu engang er det blevet afsløret,
at danskernes pensionsopsparing
investeres i virksomheder, der ud
fra en almindelig opfattelse beskæftiger
sig med uetiske forretninger.
Som det fremgik af Politiken fredag,
kan kunder i Danica Pension »nyde deres
otium i bevidstheden om, at den 3. alder
er finansieret af klyngebomber, masseødelæggelse af regnskoven og støtte til
korrupte militærdiktaturer«.
Loven siger, at et pensionsselskabs opgave er at stræbe mod det bedst mulige
afkast til kunderne, men det er ikke ensbetydende med, at vi er nødt til at investere uetisk, siger investeringschefen i alle
danskeres pensionsvirksomhed, ATP,
Bjarne Graven Larsen. Hvorfor bliver der
ved med at komme historier frem om uetiske
investeringer?
»I ATP kalder vi det ikke etik, men social
ansvarlighed. For det, der er etisk korrekt
i nogle kulturer, er det ikke i andre. Derfor
skal man passe på ikke at signalere en
slags kulturimperialisme, hvor man hælder sine egne normer ned over den måde,
verden andre steder fungerer på. Men vi
tror på globalisering og samhandel mellem verdens lande og vil gerne kunne foretage investeringer globalt, så vi besluttede at kalde det social ansvarlighed«.
Social ansvarlighed er vel et etisk begreb?
»Det er det måske nok. Når jeg tror, det
er så svært, er det grundlæggende, fordi
mange af de her sager er præget af, at der
er et stort dilemma i sagen. Klyngebomber, det er jo noget forfærdeligt skidt, det
kan alle blive enige om. Men samtidig har
vi et dansk forsvar, som har dem i deres
våbensystem. Via finansloven har vi altså
sagt o.k. til klyngebomber. I ATP valgte vi
at gå ud af vore investeringer i klyngebomber, fordi den danske regering i FNregi arbejdede for en international konvention, som forbyder i hvert fald visse typer af klyngebomber. Men når disse sager
jævnligt popper op, er det, fordi der er tilfælde, hvor man meget nemt kan komme
til en konklusion følelsesmæssigt, men
hvor sagen bliver mere kompleks, når
man trænger ned i substansen«.

ETISK STYRKE. En socialt
ansvarlig virksomhed kan
stå stærkere over for både
ansatte og kunder – og
dermed være en sikrere
investering end en
virksomhed, der ikke er det,
siger Bjarne Graven Larsen,
ATP. Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

blå bog

BJARNE GRAVEN
LARSEN

Eksklusion og dialog
Hvad gør ATP for at opføre sig etisk, eller socialt ansvarligt, som I kalder det?
»For mere end ti år siden besluttede vi
nogle retningslinjer for vores overordnede politik. Det siger selvfølgelig ikke noget om, hvorvidt vi rent faktisk er socialt
ansvarlige, men det giver en ramme. Og
vi valgte blandt andet, at der er selskaber,
vi slet ikke vil investere i«.
Hvad er det for selskaber?
»Det er selskaber, der forbryder sig bevidst eller gentagne gange mod lovgivningen i de lande, de er i. En anden beslutning, og den vi oftest benytter os af, handler om selskaber, der bevidst eller
gentagne gange forbryder sig mod konventioner, som Danmark har skrevet un-
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der på. Dem investerer vi heller ikke i. Det
kan være om menneskerettigheder, børnearbejde eller arbejdsbeskyttelse«.
Betyder det, at ATP ikke investerer i Kina?
»Nej, for vi tager udgangspunkt i de enkelte virksomheder. Der er virksomheder,
vi ikke vil røre ved overhovedet. Men i vores politik ligger også, hvad man kan kalde en mulighed for dialog. I praksis betyder det, at hvis der er en virksomhed, som
vi tror, kan gøre det bedre, eller som kan
påvirkes til at opføre sig på en anden måde, så tror vi på, at det i nogle situationer
er bedst at bevare ejerskabet og så tage en
dialog med denne virksomhed«.
I hvilke situationer har ATP opgivet en sådan dialog på forhånd?
»Et eksempel er Walmart, en amerikansk supermarkedskæde. De overtrådte
både love og en række internationale
konventioner. Blandt andet har de haft
underleverandører i Østtimor, hvor folk
arbejdede under slavelignende forhold,
og de har domme for både kønsdiskrimination og racediskrimination«.
Og hvor har I troet på, at I kunne påvirke?
»Der har været en sag med McDonald’s
og med Disney om legetøj, der blev produceret af børn i Kina under urimelige
forhold. Der valgte vi at spørge, om den
kendsgerning, at der kom fokus på sagen,
kunne få dem til at ændre politik og
stramme op på deres måde at arbejde på.
Her vurderede vi, at vi fik tilfredsstillende
svar og valgte ikke at ekskludere dem«.
Har I gjort noget lignende med danske
virksomheder?
»For nogle år siden var der en debat om
DLH’s engagementer med skovbrug i Burma. Der tog vi en dialog om, hvordan man
sikrede arbejdsforhold og bæredygtig
skovdrift. Den endte også tilfredsstillende for os, og vi blev som aktionær i DLH.
Det samme er sket med Cheminova efter
en diskussion om overholdelsen af nogle
internationale konventioner«.
Hvad er det for kræfter, der styrer, hvad
der investeres i?
»Pensionskasser, uanset hvem, skal ifølge loven og Finanstilsynets retningslinjer
stræbe mod det bedst mulige afkast til
medlemmerne. Det er også ATP’s opgave,
men hos os ser vi ikke nogen konflikt mellem begrebet størst muligt afkast og det,
at man investerer i selskaber, der opfører

Det behøver ikke koste penge at være social
ansvarlig?
»Nej, bestemt ikke. Derfor er det at være
socialt ansvarlig og samtidig have et godt
afkast ikke noget dilemma. Hvis man tager Walmart, som ATP forlod af etiske
grunde, er værdien af den virksomhed
faldet markant i de seneste år«.
Når loven og reglerne siger, at I skal sikre
bedst muligt afkast, vil det så sige, at profitten altid går forud for etikken?
»Profit er ikke
det rigtige ord. Det
drejer sig om at sikJeg vil endda si- re medlemmerne
høje
pensioner.
ge, at der kan
Men ja, sådan er
ligge en meget reglerne, det er vi
stor risiko i at
forpligtet til«.
investere i virkI »bedst muligt«
ligger også, at man
somheder, der
ikke opfører sig sagtens kan have en
etik i det, man inveordentligt
sterer i?
Bjarne Graven
»Jeg vil endda siLarsen, ATP
ge, at der kan ligge
en meget stor risiko i at investere i virksomheder, der ikke
opfører sig ordentligt. Man kan opleve, at
forbrugerne pludselig vender sig mod
virksomheden, at medarbejderne flygter,
at lovgivningen kommer med indgreb og
så videre. Så vi føler, det hænger godt sammen at sige, at netop social ansvarlighed
også giver en lavere risiko i investeringerne«.
Er branchen enig i det?
»Det ved jeg ikke, men det er vores overbevisning. Den sammenhæng er der, og vi
ser det meget som en naturlig del af virksomhedernes risikoprofil, at de har netop
en social ansvarlighed«.

Eventyr i Andalusien
– med Gibraltar

Granada

SPANIEN
Málaga

Andalusiens bedste seværdigheder med
base i charmerende Nerja.
med dansk rejseleder, 7 dage
.OKDUÄENQ¬QDSÄHÄ2O@MHDMRÄRJ¾MMDRSDÄQDFHNM Ä MC@KTRHDM Ä5HÄ
LQJDQÄENQSHCDMRÄRSNQGDCÄO¬ÄCDSÄENQSQXKKDMCDÄ KG@LAQ@ÄNFÄ
det moderne Spaniens kontrast mellem storbyen Málaga og
det landlige liv i De hvide byer. Den spanske natur møder vi
AK @ ÄO¬Ä2NKJXRSDMRÄRSQ@MCDÄNFÄHÄCDMÄDMNQLDÄCQXORSDMRGTKD Ä
Nerja-grotten. Som kontrast til det spanske tager vi en tur til
CDMÄDMFDKRJDÄJQNMJNKNMH Ä&HAQ@KS@Q ÄCDQÄLDCÄRHMDÄOTAADQÄNFÄ
ANAAXiDQÄAXCDQÄO¬ÄDSÄLNCRSXJJDÄSHKÄCDÄRO@MRJDÄRL¬AXDQ
5HÄANQÄHÄCDMÄLDRSÄBG@QLDQDMCDÄ@EÄRNKJXRSDMRÄAXDQ Ä-DQI@ ÄRNLÄ
AKHUDQÄUNQDRÄTCF@MFROTMJSÄENQÄCDÄL@MFDÄTCÇTFSDQ Ä-XCÄCDSÄ
RJ¾MMDÄUDIQÄO¬ÄRNKJXRSDM ÄGDQÄRJHMMDQÄRNKDMÄLDQDÄDMCÄÄ
SHLDQÄNLÄ¬QDS

Nerja Almuñecar

Middelhavet

Gibraltar

Prisen inkluderer
] Fly København - Málaga t/r med
Sterling.
] Dansk rejseleder.
] 3Q@MRONQSÄNFÄTCÇTFSDQÄIE ÄOQNFQ@L
] Indkvartering i dobbeltværelse
SHKKFÄENQÄDMJDKSUQDKRD
] '@KUODMRHNMÄNFÄS@O@REQNJNRSÄC@FÄ

Dagsprogram
Dag 1 EQDIRDÄNFÄ@MJNLRSÄSHKÄ,¨K@F@ Ä!XQTMCSTQÄHÄ-DQI@
Dag 2 ,¨K@F@ÄLDCÄ KB@Y@A@ Ä/HB@RRNRÄA@QMCNLRGIDLÄNFÄÄÄ
SXQDEFSDQLTRDDS
Dag 3 *QNMJNKNMHDMÄ&HAQ@KS@QÄNFÄ/TDQSNÄ!@MTR
Dag 4 KLT·DB@QÄNFÄ-DQI@ FQNSSDM
Dag 5 +@Ä W@QPT´@ Ä!DR¾FÄHÄCDÄRL¬ÄK@MCRAXDQ Ä#DÄ'UHCDÄ!XDQ
Dag 6 &Q@M@C@ÄNFÄCDSÄUHCTMCDQKHFDÄ KG@LAQ@
Dag 7 Hjemrejse og ankomst til København.

Information og bestilling
www.albatros-travel.dk
tlf. 36 98 00 00
Oplys rejsekode poo7

Afrejse 8. april 2008 – begrænset antal pladser
Kr. 6.990,-

Rejs med hjerte, hjerne og holdning

Dansk Bank-argument holder ikke
I den konkrete sag om investering i blandt
andet klyngebomber sagde en repræsentant for Danske Bank-koncernen fredag: »Vi
kan jo ikke etikke os ud af markedet«. Er det
en reel risiko?
»Det er ikke noget, vi i ATP føler er en risiko. Hvis vi lægger vore kriterier til
grund, er det få selskaber, hvor vi ser reelle problemer i relation til det at overholde
lovgivninger og konventioner«.
Har man den holdning, at man »ikke skal
etikke sig ud af markedet«, så siger man vel
direkte, at der ikke er nogen etik?
»Jeg ved ikke, hvad der ligger i udtalelsen fra Danske Bank-koncernen. Vi oplever ikke i ATP, at den sociale ansvarlighed,
vi har fastlagt, begrænser vore muligheder. Men en af de ting, vi gør, er, at vi har
fuldstændig åbenhed om vore investeringer. Når vi er inde i noget, der kan være så
dilemmafyldt, er den bedste beskyttelse
af ens troværdighed netop åbenhed«.
Kan vi risikere, at det i næste uge er overskrifter om ATP, der sætter dagsordenen for
den her debat?
»Ja, det kan man bestemt. Selv om man
er velforberedt, kan der altid komme en
sag«.
Men mere generelt, hvor nødvendigt er
det at tage det sociale ansvar seriøst?
»Det spiller en meget væsentlig rolle,
både fordi vi har et socialt ansvar og for at
mindske den investeringsmæssige risiko«.
Det, du siger, er, at det kan være meget
dyrt ikke at være socialt ansvarlig?
»Ja. God etik er god forretning«.
erhverv@pol.dk

Læs om byens forestillinger på
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Karin Retvig
fylder 60 år
I den anledning vil det glæde os at se forretningsforbindelser, samarbejdspartnere, venner af huset
og kollegaer til reception onsdag 20. februar 2008.
Med venlig hilsen
Kim Simonsen
&
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Reception i HK-huset,
Weidekampsgade 8,
2300 København S.,
onsdag 20. februar
kl. 15 - 17.

