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4 Syrien får  
øget bistand 8 Unge stiger 

mest i løn 10  Ældre diskrimineres  
på arbejdsmarkedet

Den danske regering ønsker at sænke udviklings-
bistanden fra årsskiftet. Det rammer de danske  
ngo’er, som allerede har fyret ansatte og indstillet 
projekter. Besparelserne vil øge flygtningestrømme 
mod Europa på lang sigt, lyder kritikken. 

Massakre på 
ulandsbistanden 

212,4 millioner kroner. Så mange penge ønsker 

den danske regering at spare på udviklingsbistan-

den, mens flygtninge fortsat vælter ind over 

Europas grænser. 

Regeringen bebudede i sit forslag til finans-

lov for 2016 besparelser på 2,3 mia. kroner på 

den danske bistand frem mod 2019, og i den 

netop vedtagne finanslov for 2016 sænkes 

udviklingsbistanden fra de nuværende  

0,87 procent til 0,71 procent af BNI. Artiklen fortsætter på side 2  



Besparelserne på 26-28 procent af ram-

mebevillingerne, som er den offentlige 

støtte gennem Danida, ryster de danske 

ngo’er. De må indstille arbejdet på allere-

de igangsatte projekter og fyre både dan-

ske ansatte og internationale samarbejds-

partnere. 

“Regeringen har valgt at skære så drama-

tisk ned, som det aldrig er set før – og helt i 

strid med ånden i den aftale, der ligger om 

rammeorganisationer for de næste tre år”, 

siger generalsekretær i IBIS Vagn Berthelsen.

IBIS arbejder med uddannelsesaktivi-

teter og støtte til opbyggelse af stærke 

civilsamfund i Afrika og Latinamerika. For 

IBIS betyder besparelserne en nedskæring 

på 34 mio. kroner. Det fører til nedlæggel-

se af 12 årsværk, heriblandt fem medlem-

mer af Dansk Magisterforening (DM). IBIS 

skærer nu markant ned på projekter i bl.a. 

Bolivia og Nicaragua. 

 “Besparelserne betyder, at vi skal sige 

farvel til gode medarbejdere i Danmark. 

Men vi skal også løbe fra aftaler med inter-

nationale medarbejdere og samarbejds-

partnere, som står helt uden socialt sikker-

hedsnet”, siger Vagn Berthelsen. 

Kortsigtede besparelser

Mellemfolkeligt Samvirke skal spare over 40 

mio. kroner. Også her går den økonomiske 

massakre på udviklingsbistanden ud over 

både dansk personale og mange igangsatte 

projekter, som må indstilles omgående. Be-

sparelserne i Mellemfolkeligt Samvirke bety-

der, at 16 ud af 80 stillinger nedlægges. 

“Vi vidste, der ville komme nedskæringer. 

Men vi havde ikke regnet med, at nedskæ-

ringerne ville være så voldsomme med virk-

ning allerede fra 1. januar. Det betyder, at 

vi ingen muligheder har for omstilling eller 

udfasninger. Så vi står tilbage med projek-

ter, der må stoppes, inden vi når at høste 

frugterne af dem, og det er rigtigt ærgerligt 

for alle”, siger politisk rådgiver i Mellemfol-

keligt Samvirke Hannah Brejnholt.  

Hun påpeger, at regeringen risikerer 

at forværre problemerne yderligere ved 

at tage penge fra den langsigtede udvik-

lingsbistand til at betale for udgifter  

forbundet med flygtningekrisen i Syrien 

og nærområderne. 

“Vi skal selvfølgelig være med til at 

løse den kæmpe humanitære krise, vi står 

over for lige nu. Men den vil komme til at 

fortsætte, fordi folk flygter fra systemer, 

der ikke fungerer”, siger Hannah Brejn-

holt og påpeger, at det netop er de udfor-

dringer, som udviklingsbistanden er med 

til at dæmme op for. 

“Når regeringen så skærer i den bila-

terale bistand og støtten til civilsamfun-

det, så risikerer vi at udviklingen går den 

forkerte vej, og det vil øge flygtninge-

strømmene på sigt”, siger Hannah  

Brejnholt. 

Hun peger på, at klimakatastrofer, som 

eksempelvis. har ramt Bangladesh hårdt, 

har fået mange mennesker til at migrere. 

Også fra afrikanske lande som Gambia 

og Ghana søger folk til Europa med håbet 

om et bedre liv, fordi der ikke er et stærkt 

demokrati, der sikrer udvikling og pro-

gressiv omfordeling af skatterne. 

Der spiller støtte til udvikling af ci-

vilsamfundet en enorm vigtig rolle i at 

holde regeringerne op på deres ansvar. 

“Støtter vi ikke det, så går det den forker-

te vej, og så vil flere og flere mennesker 

blive frustrerede og måske til sidst  

migrere”, siger Hannah Brejnholt. 

nye overenskomster

Mange af ngo’erne har netop fornyet over-

enskomsten i foråret. Derfor har regerin-

gens besparelser i stort omfang betydet af-

skedigelser frem for ændringer i vilkår. Det 

forklarer forhandlingskonsulent i DM Mar-

cel Worm-Marquardtsen, som forhandler 

for de humanitære organisationer. 

“En del af ngo’erne har måttet omstruk-

turere, hvorfor der kan være varslet æn-

dringer i stillingsindholdet”, siger han. 

DM har været ude på en række ngo’er i 

forbindelse med nedskæringerne. Der har 

nemlig været varslet masseafskedigelser 

og større afskedigelser mange steder. Sam-

let set er 20-25 magistre blevet afskediget, 

fortæller Marcel Worm-Marquardtsen. 

“Besparelserne har betydet, man flere 

steder har igangsat frivillige fratrædelser 

og lavet aftaler om, at man frivilligt går 

ned i tid. Men det har ikke kunnet afværge 

alle nedskæringerne. Flere af vores med-

lemmer er især blevet berørt af manglen-

de forlængelse af midlertidige ansættel-

  Artikel fortsat fra forsiden

“Regeringen har  
valgt at skære så 

dramatisk ned, som  
det aldrig er set før”. 

Vagn Berthelsen, generalsekretær i IBIS

“Det betyder, at vi ingen muligheder har  
for omstilling eller udfasninger”. 

Hannah Brejnholt, politisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke

Borgermøde under mangotræet i Amuru i 
det nordlige Uganda. Mellemfolkeligt Sam-
virke støtter lokalbefolkningen i at mødes 
og diskutere emner, der vedrører deres liv.

2

M A G I S t E R B L A D E t  1 1  ·  D M  p R I V A t  4  ·  D E C E M B E R  2 0 1 5

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · foto: Jakob Dall



ser, og fastansatte er blevet afskediget”, 

siger Marcel Worm-Marquardtsen. 

Ventede besparelser

Venstre og Dansk Folkepartis målsætning 

op til forsommerens valg lød på at spare 15 

milliarder kroner på udviklingsbistanden 

frem til år 2020. De planer udmøntes nu.

Mens udviklingsbistanden reduceres 

med over 200 mio. kroner, hæver regerin-

gen derimod den humanitære ramme med 

yderligere 50 mio. kr., så den i 2016 vil ligge 

på 1,825 mia. kr. 

Det er ifølge “Regeringens udviklingspo-

litiske aktiviteter 2016” det højeste beløb, 

som en dansk regering har afsat på sit fi-

nanslovsforslag til humanitære indsatser, 

herunder hjælp til nærområder. 

Med regeringens beslutning om at yde 

ekstra 250 mio. kr. i humanitær bistand til 

Syrien og Syriens nærområder giver Dan-

mark samlet set ca. 459 mio. kr. i 2015 fra 

den humanitære ramme til aktiviteter rela-

teret til krisen i Syrien. Dette er det højeste 

beløb til ofrene for krisen i Syrien siden kri-

sens start i 2011.

Regeringen vil nu koncentrere den dan-

ske udviklingsbistand i Afrika, hvor 10 ud 

af de 14 prioritetslande ligger. Ifølge rege-

ringens plan til udgiftsrammer for de kom-

mende tre år udfases udviklingssamarbej-

det med Bolivia og det regionale program 

i Mellemamerika helt. I Asien udfases ud-

viklingssamarbejdet med Indonesien, pa-

kistan og Nepal i de kommende år, og ud-

viklingssamarbejdet med Vietnam udfases 

som oprindeligt planlagt. Indsatsen i Afrika 

fokuseres, og udviklingssamarbejdet med 

Mozambique og Zimbabwe udfases. 

Flygtningekrise er eskaleret

Vagn Berthelsen fra IBIS påpeger, at de dan-

ske besparelser på udviklingsbistanden 

kommer på et tidspunkt, hvor flygtningekri-

sen er eskaleret yderligere. Men reduktio-

nen af bistanden kommer dog ikke som et 

chok. Den var faktisk ventet, fortæller han. 

Allerede på et Venstre-landsmøde for snart 

tre år siden lød udmeldingen for det nuvæ-

rende regeringsparti, at bistandsprocenten 

skulle sænkes til 0,7 procent af bnp. 

“Så det er ikke nyt. Men at lave sådanne 

besparelser på et tidspunkt, hvor verden 

står i brand, er ekstremt uheldigt. Krisen 

omkring Syrien, som Danmark også har væ-

ret med til at skabe med invasionen af Irak, 

er eskaleret. Så vi er selv en direkte del af 

årsagen til, at så mange flygtninge søger 

mod Europa”, siger Vagn Berthelsen. 

IBIS har ikke projekter i Syrien og nær-

områderne. Alligevel burde bistanden til 

IBIS’ arbejde i Afrika og Latinamerika ikke 

sænkes, påpeger Vagn Berthelsen. 

“Der er oplagt behov for hjælp i områ-

derne omkring Syrien. Men det er hul i ho-

vedet at skære ned på indsatser på den 

langsigtede bistand, som netop forebyg-

ger, at der kommer flere flygtninge”, siger 

Vagn Berthelsen. 

Bruger man ifølge ham kun penge på 

kortsigtede indsatser som at slukke ilde-

brande i nuværende brændpunkter som i 

Syrien og nærområderne, så ender vi med 

flere ildebrande på sigt, fordi de langsigte-

de indsatser bortprioriteres. 

“Det gør man jo reelt nu, når man på den 

ene side hjælper ekstraordinært i en krise 

som den i og omkring Syrien og samtidig 

skærer på den udviklingsbistand, som Dan-

mark ellers giver. Det hænger ikke sammen. 

Disse besparelser giver virkelig rystel-

ser ude i systemet, hvor man slet ikke kan 

forstå, at Danmark med sit ry gør dette, og 

hvorfor besparelserne er så dramatiske”, 

siger Vagn Berthelsen.   

Oyelle Concy har ni børn og bor i Amuru 
i det nordlige Uganda. Hun er mødt op 
til borgermøde under mangotræet for at 
tale om behovet for en sundhedsklinik.

Afghanistan, Bangladesh,  

Burkina Faso, Etiopien, Ghana,  

Kenya, Mali, Myanmar, Niger,  

palæstina, Somalia, Sydsudan,  

tanzania, Uganda

Forrige nummer af DM privat, som udkom i 
september måned, blev på forsiden ved en fejl-
tagelse benævnt som nr. 4. Det var selvfølge-
lig nummer 3. Dette aktuelle nummer af DM 
privat er nr. 4. Desuden var redaktionssekretær 
i nummer 3 forkert angivet. Det var nemlig Be-
nedikte Ballund. Vi beklager fejlene.

Fremtidige prioritetSlAnde  
på UdViKlingSbiStAnden 

rettelSe

2015 2016 2017 2018 2019

MS ActionAid Denmark 149 108,7 109,1 109,3 109,3

Folkekirkens Nødhjælp 123 93,1 93,5 93,6 93,6

IBIS 121 87,6 88,0 88,0 88,0

Dansk Røde Kors 78 59,1 59,4 59,4 59,4

Red Barnet 56 40,5 40,7 40,7 40,7

CARE Danmark 48 38,4  38,6 38,6 38,6

Ulandssekretariatet 40 30,9 31,1 31,1 31,1

ADRA Danmark 37 24,5 22,1 21,8 21,8

3F - Fagligt Fælles Forbund 35 26,4 26,6 26,6 26,6

Caritas Danmark 29 21,4 21,4 21,4 21,4

Verdens Skove 15 11,8 11,9 11,9 11,9

Danmission 14 10,3 10,3 10,3 10,3

Sex og Samfund 12 8,8 8,8 8,8 8,8

Vedvarende Energi 10 7,5 7,4 7,4 7,4

Danske Handicaporganisationer 10 7,4 7,5 7,5 7,5

WWF Verdensnaturfonden Danmark 15 11,1 11,1 11,1 11,1

Ghana Venskabsgrupperne 11 8,1 8,1 8,1 8,1

I alt 808 595,6 595,6 595,6 595,6

Kilde: Forslag til finanslov 2016, Finansministeriet

SådAn rAmmer beSpArelSerne på UdViKlingSbiStAnden
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mens regeringen skærer en historisk stor 

luns af den danske udviklingsbistand, så 

bliver der lagt ekstra penge til side til den 

humanitære bistand. Rammen for 2016 

har fået ekstra 50 mio. kroner og når  

dermed 1,825 mia. kroner næste år. 

“Der er behov for massive humanitære 

bevillinger for at imødekomme appel- 

lerne fra FN og andre internationale  

donorer, som generelt er markant  

underfinansierede”, siger udenrigs- 

minister Kristian Jensen (V). 

Hovedparten af midlerne anvendes til 

støtte til flygtninge, internt fordrevne og 

berørte lokalsamfund i og omkring de kon-

fliktramte områder. Men over 60 millioner 

mennesker er på flugt fra krig og konflikt. 

Danmark bruger derfor ekstra penge på 

Syrien. Fra regeringens husholdningsbud-

get er der således tilført ekstra 250 mio. 

kroner og dermed i alt 459 mio. kroner til 

Syrien og Syriens nærområder i 2015 til 

netop den humanitære kasse, da statsmi-

nister Lars Løkke Rasmussen (V) har valgt 

at prioritere bistanden til Syrien. 

“Det er en humanitær katastrofe af bi-

belske dimensioner, og vi – den danske re-

gering, EU og resten af verdenssamfundet –  

er nødt til at gøre en helt ekstraordinær 

indsats i nærområderne. Det vil sige i de 

områder, der grænser op til igangværende 

kriser og konflikter”, siger Kristian Jensen.

Flere kriser

Ifølge Udenrigsministeriet står Europa ge-

nerelt set foran stadig større og dermed 

dyrere humanitære udfordringer. Den eks-

tra kvarte milliard bistandskroner fra den 

danske regering er prioriteret til tre for-

mål. Dels er der udloddet 80 mio. kroner 

til de danske humanitære organisationers 

arbejde. Så er der givet 100 mio. kroner til 

et danskledet regionalt beskyttelsespro-

gram, som fokuserer på syriske flygtninge 

og lokalsamfund i Libanon, Jordan og Irak, 

hvor målet ikke er akut nødhjælp, men 

mere langsigtet at gøre det muligt for men-

nesker der at klare sig selv. Og sidst er der 

givet 70 mio. kroner til verdensfødevare-

programmet for at understøtte den akutte 

indsats hen over den forestående vinter. 

Syrien og nærområderne ville som så-

kaldte mellemindkomstlande normalt ikke 

modtage humanitær udviklingsbistand. 

Humanitær bistand må nemlig kun ydes til 

de lande, som er på OECD’s liste over udvik-

lingslande. Styrende for, om et land kan få 

humanitær bistand eller ej, er fattigdoms-

grænsen for bruttonationalindkomsten per 

indbygger. Den er på under 3.500 dollars 

per år. Dansk bistand er derfor normalt fo-

kuseret på fattigdomsbekæmpelse i fx. Afri-

ka. Men lande som Libanon, tyrkiet og Syri-

en, som i årevis har ligget langt over denne 

grænse, får nu alligevel bistand. 

Kortsigtet bliver langsigtet

Selvom Syrien-krigen og flygtningestrøm-

me fra denne region fylder meget i det of-

fentlige billede, er der samtidig flere og 

endda voksende kriser andre steder, som 

banker på Europas døre. Udenrigsmini-

steriet oplyser, at af de flygtninge, som 

kommer til Europa, kommer 68 procent fra 

Syrien, men faktisk 22 procent fra Afghani-

stan, og det tal er stigende. 

“Det er et meget klart udtryk for, at man 

hele tiden skal fastholde et globalt per-

spektiv i indsatsen og ikke kun løbe efter 

den umiddelbart mest synlige bold. Vi skal 

fastholde vores engagement i andre lang-

varige humanitære kriser for at hindre, at 

de forværres”, siger Kristian Jensen.

Den humanitære bistand er i længden 

ikke bæredygtig, men alligevel rigtig un-

der disse vilkår. Så selvom den humani-

tære indsats altså er kortsigtet, ender 

den alligevel med at blive langsigtet, fordi 

flygtningesituationen i og omkring Syrien 

er enormt svær at løse på kort sigt, påpe-

ger udenrigsministeren.  

“Også en del af midlerne fra det langsig-

tede udviklingssamarbejde går til krisers 

nærområder og til skrøbelige stater. Det vil 

også gælde for den støtte, Danmark plan-

lægger at bidrage med til EU’s trustfund for 

bekæmpelse af de grundlæggende årsager 

til migration”, siger Kristian Jensen.   

Syrien  
får øget bistand 
Regeringen skærer historisk meget ned på udviklingsbistanden, men øger den 
humanitære indsats til især Syrien og nærområderne. Her er den humanitære 
katastrofe ifølge udenrigsministeren af bibelske dimensioner. 
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•	 Danmark	har	afsat	ekstra	250	millio-

ner	kroner	til	humanitære	indsatser	i	

Syrien	og	nærområderne	til	migration	

og	til	langsigtede	indsatser	her.	

•	 Syrien	og	Syriens	nærområder	får	fra	

Danmark	i	alt	459	millioner	kroner	i	2015.

•	 Hovedparten	af	midlerne	anvendes	til	

støtte	til	flygtninge,	internt	fordrevne	

og	berørte	lokalsamfund	i	og	omkring	

de	konfliktramte	områder.	

Kilde: Regeringens udviklingspolitiske  
aktiviteter 2016, Plan til udgiftsrammer  
for udviklingssamarbejdet 2016-2019

•	 Humanitære	bidrag,		 1,825 mia. kr. 

herunder	særligt	hjælp		

til	flygtninge	i	nærområder	

•	 Ny	migrationsindsats	 50 mio. kr.

•	 Skrøbelige	stater	 ca. 1,1 mia. kr.

HUmAnitÆre bidrAg FrA dAnmArK

midler til det HUmAnitÆre område

“Det er en humanitær 
katastrofe af bibelske 
dimensioner”.

Kristian Jensen, udenrigsminister

Regeringen  
skrotter 
barselsfond
Regeringen dropper barselsfonden til selvstændige, som 
netop er startet. Helt forkert og bagstræberisk beslutning, 
udtaler nyvalgt formand for Dansk Magisterforening.  

der er dog også andre udfordringer 

end bare at få stillet øret ind på  

det svenske. 

Ligesom den er startet, bliver den 

skrottet. Regeringen har besluttet at 

droppe barselsfonden til selvstændige 

og freelancere, som dermed er henvist 

til at leve af barselsdagpenge, når de er 

på barsel. Barselsfonden for selvstæn-

dige – kaldet BUS – blev vedtaget under 

den tidligere regering i 2012.

Her blev den daværende SR-ledede 

regering og Enhedslisten enige om at 

etablere en barselsudligningsordning 

for selvstændigt erhvervsdrivende. 

Loven trådte i kraft i 2014, men først 

den 1. september 2015 skulle selv-

stændigt erhvervsdrivende opkræves 

den første indbetaling. 

BUS skulle sikre selvstændige en 

indkomst svarende til 165 kroner i ti-

men under barslen mod dagpengenes 

112 kroner i timen. Men nu ønsker re-

geringen altså at droppe ordningen, 

før den er kommet rigtigt i gang, og 

det vækker harme hos Camilla Greger-

sen, som er nyvalgt formand i Dansk 

Magisterforening. Her har man længe 

kæmpet for at forbedre barsels- og 

ligestillingsforhold for blot at se det 

ene efter det andet politiske tiltag på 

området falde pladask til jorden. 

“Det er bagstræberisk og helt for-

kert at droppen barselsfond til selv-

stændige. Hvis det skal være attrak-

tivt at starte virksomhed, skal der 

også være rimelige vilkår for denne 

gruppe, og når det gælder barsel, bør 

selvstændige have samme vilkår som 

fastansatte”, siger Camilla Gregersen. 

Konsekvenserne af nedlæggelsen 

af barselsfonden for selvstændige kan 

ifølge hende blive, at færre tør kaste 

sig ud i at opstarte deres egen virk-

somhed, hvis de tænker på at få børn.

“Det vil være brandærgerligt”, siger  

Camilla Gregersen. 

For dyr

Barselsfonden for selvstændige 

skulle fra oktober 2015 udligne ud-

gifterne ved at gå på barsel, så selv-

stændige på barsel det første halve 

år ville kunne få godt 25.000 kr. om 

måneden i stedet for godt 17.000 i 

barselsdagpenge. Men barselsfon-

den har fået en turbulent start.

Der var lagt op til, at en selvstæn-

digt erhvervsdrivende på fuld tid skul-

le betale 328 kroner om året i bidrag til 

BUS, som er skattefradragsberettiget. 

Barselsfonden skulle sikre, at selv-

stændigt erhvervsdrivende får en bed-

re lønkompensation ved barsel end 

Artiklen fortsætter på side 2  
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den, de kan modtage i dag.  Men modellen 

er ifølge beskæftigelsesminister Jørn Neer-

gaard Larsen (V) for dyr at gennemføre. 

“Den ordning, der var blevet etableret 

under den tidligere regering, kunne ikke 

fungere. Vi har forsøgt at lave nogle nye 

beregninger af, om det er muligt at lave en 

forsikringsordning, som dækker de selv-

stændige, og som er meningsfuld. Der er 

vores konklusion, at hvis det skal gøres, 

bliver det en ganske snæver kreds, og så 

bliver det en meget dyr ordning”, siger 

Jørn Neergaard Larsen til Ritzau.

Ifølge beskæftigelsesministeren var om-

kring 200.000 omfattet af den nuværen-

de udligningsordning, mens en ordning, 

der kun omfatter reelt selvstændige, ville 

være begrænset til omkring 40.000 perso-

ner. Han frygter modsat Camilla Gregersen 

ikke, at færre vil vælge at blive selvstændi-

ge, hvis det lykkes regeringen at skrinlæg-

ge barselsfonden. 

“Hvis vi skal understøtte selvstændige, 

skal det være ved, at rammevilkårene er 

attraktive”, siger han. 

manglende politisk vilje

Barselsfonden bliver efter planen nedlagt 

den 1. april. Da den først trådte i kraft 1. 

oktober, er det dog et meget begrænset 

antal personer, der har nået at blive om-

fattet af den. 

Freelancere og selvstændige, der når at 

komme ind under fonden, vil få deres bar-

sel dækket af den, også selvom regerin-

gen skulle få Folketinget med på planerne 

om at lukke den. 

At regeringen nu dropper BUS, er end-

nu et tilbageslag på ligestillingsområdet. 

Øremærket barsel til fædre, som er et af 

Dansk Magisterforenings højest priorite-

rede områder, blev eksempelvis droppet 

af den forrige regering. Camilla Gregersen 

mener da heller ikke, at Danmark er nået 

langt nok på området. 

“Jeg må indrømme, at den manglende 

vilje på Christiansborg til at skabe lige-

stilling frustrerer mig voldsomt. Den ene 

regering efter den anden spilder mulighe-

derne for at rykke på et område, der giver 

fordele både for den enkelte og for virk-

somhederne”, siger Camilla Gregersen.

Hun mødes den 10. december med lige-

stillingsminister Ellen trane Nørby (V) og 

Venstres ligestillingsordfører Jane Heit-

mann. Her vil hun påpege, at der særligt 

er tre ting, regeringen bør arbejde med. 

Den skal mindske det kønsopdelte  

 

 

 

 

uddannelsesvalg og arbejdsmarked, fordi 

det mindsker fleksibiliteten på arbejds-

markedet og den enkeltes frie valg. Des-

uden bør regeringen lægge sig i selen for 

at overholde ligestillingsloven, så ligestil-

ling indarbejdes i al offentlig forvaltning. 

“For det tredje vil jeg sige til minister 

og ordfører, at selvom regeringen har 

meldt ud, at der ikke kommer lovgivning 

om mere barsel til fædre, så er det  

altså det primære værktøj til at sikre  

ligeløn, fædres ret til at være sammen 

med deres børn og til at modvirke diskri-

mination af kvinder og mænd på barsel”, 

siger magisterformanden.   

•	 	Alle	selvstændige	uanset	alder	og	 

køn opkræves årligt et bidrag til  

fonden, p.t. 328 kr.

•	 Bidraget	kan	trækkes	fra	i	skat.

•	 	Er	man	selvstændig	og	skal	på	barsel,	

kan man være berettiget til refusion 

fra fonden oven i barselsdagpengene.

•	 	Refusionsloftet	er	164,97	kr./timen	i	

op til 160 timer om måneden i maksi-

malt 31 uger for kvinder eller 27 uger 

for mænd inkl. barselsdagpengene.  

Der skal betales skat og arbejds- 

markedsbidrag på 8 % af beløbet.

•	 Der	er	ingen	karenstid	i	ordningen.

FAKtA om bArSelSFond  
For SelVStÆndige (bUS)

  Artikel fortsat fra forrige side

“Den ordning, der  
var blevet etableret  
under den tidligere  

regering, kunne  
ikke fungere”. 

Jørn Neergaard Larsen,  
beskæftigelsesminister 

“Det er bagstræberisk  
og helt forkert at droppe  
barselsfond til selvstændige”. 
Camilla Gregersen, formand i Dansk Magisterforening
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Nytårskur 2016

dm.dk/kalender

Fredagsstemning, underholdning, 
mad, vin og medlemmer er på  
programmet, når vi inviterer til 
nytårskur både i København og 
Aarhus i det nye år.

Spark året i gang med en herlig fredag aften i selskab med fag-

fæller og eksperter. Nytårskuren byder på interessante faglige 

oplæg, en god middag og nye netværksmuligheder i 2016.

Vi indfører dig i vinens verden. I produktionen af vinen, og 

hvorfor de smager så forskelligt, når professor Lars Hansen 

fortæller om mikrobiologiske processer, og hvordan han er  

ved at klarlægge aromaernes oprindelse.

Og adfærdsøkonomen Toke Fosgaard  indvier dig i, hvordan 

man foretager økonomiske beslutninger i praksis. Han tester 

gyldigheden af økonomiske teorier ved hjælp af psykologiske 

eksperimenter – også blandt publikum.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og vær med til at netværke  

og hygge i januar.

TId Og STed
Nytårskur i Aarhus

22. januar kl. 16-21 for privat- og offentligt ansatte

Nytårskur i København

29. januar kl. 16-21 for privatansatte

TILmeLdINg
det er gratis at deltage for medlemmer

Se program og tilmeld dig på dm.dk/kalender
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er du for nylig blevet dimittend og i arbej-

de, så er der en god chance for, at din løn 

stiger mere end dine kollegaers. Blandt de 

højtuddannede får de nyeste kandidater 

nemlig de højeste lønstigninger. 

Kandidater fra årene 2011 til 2014 er så-

ledes steget 6-9 procent i løn i perioden 

september 2014 til september 2015. Det er 

op til fire gange så højt som kandidater, 

der har været færdige i 20 år, har oplevet i 

samme periode. Det viser seneste lønsta-

tistik over privatansatte medlemmer af 

Dansk Magisterforening (DM), hvor 1.876 

personer har medvirket.

“Det er dejligt at se, at de nyuddanne-

de hurtigt stiger i løn, for det viser, at de 

allerede i løbet af deres første år på  

arbejdsmarkedet får vist, at de har  

kompetencer, som virksomhederne kan  

bruge”, siger nyvalgt formand for DM 

 og formand for DM’s privatsektor  

Camilla Gregersen.

Hun forklarer, at mange nyuddannede 

privatansatte starter på en relativt lav 

løn set i forhold til, hvor meget de bidra-

ger med. Magisterformanden er derfor 

ikke overrasket over udviklingen, at  

de nyere uddannede privatansatte  

magistre stiger gennemsnitligt set  

så meget i løn.

“Sådan plejer det at være. Selvom stig-

ningstakten er øget markant, er vi stadig 

et stykke fra de stigningsprocenter, vi så 

for denne gruppe, da lønstigningerne på 

arbejdsmarkedet var højest for 6-8 år si-

den”, siger Camilla Gregersen.

positiv udvikling

Den gennemsnitlige lønudvikling det 

seneste år blandt privatansatte, som er 

Unge stiger mest i løn
Personer med det nyeste 
kandidatbevis i hånden ople-
ver de største lønstigninger. 
De unge har kompetencer, 
som virksomhederne er klar 
til at honorere, påpeger  
magisterformand. 

gennemSnitSløn i Kroner 

Sådan ser gennemsnitslønnen ud for  

de enkelte kandidatårgange på det  

private arbejdsmarked

Kandidat- 
årgang

Antal 
gennem-
snitsløn

-1991 316 60607

1992-1994 106 57620

1995-1996 76 57250

1997 36 54746

1998 53 52458

1999 49 50463

2000 69 49484

2001 64 48819

2002 67 50367

2003 69 48727

2004 64 48149

2005 92 44121

2006 101 45756

2007 78 43735

2008 76 40635

2009 96 40338

2010 80 39080

2011 80 38241

2012 78 35636

2013 95 34801

2014 92 32691

2015 39 33254

Uoplyst 0

i alt 1876

det betaler sig at skifte arbejde. I hvert fald 

kan det ofte mærkes på bankkontoen. Og 

særligt hvis man er nyuddannet. Dimitten-

der fra 2011 til 2015, som har skiftet arbejde 

inden for de seneste år, har nemlig haft en 

gennemsnitlig lønfremgang på 12 procent. 

Det er dobbelt så højt som for hele gruppen 

af personer, der har skiftet arbejde inden-

forde seneste år. De har typisk opnået en 

lønfremgang på lidt over seks procent. 

“De unge søger i høj grad hen i de job, 

hvor deres kompetencer bliver værdsat også 

lønmæssigt. For de ældre generationer er 

billedet, at mange har opnået et lønniveau, 

som tilfredsstiller behovene, så det ikke kun 

er lønstigning, de lægger vægt på ved an-

sættelse et nyt sted”, siger formand i Dansk 

Magisterforening (DM) Camilla Gregersen. 

Også nyuddannede, som ikke har skiftet 

arbejde det seneste år, stiger 7,2 procent i løn 

mere end alle andre – men altså dog betyde-

ligt mindre end de nyuddannede, som har 

fundet ny arbejdsplads. Den gennemsnitlige 

lønstigning blandt privatansatte det sidste 

år, som ikke har skiftet arbejde, er på 3,1 %. 

nye muligheder

En lønstigning på 12 procent for de nyud-

dannede er historisk set høj. Det viser, at 

jobskifte ofte betaler sig – særligt for unge 

og nyuddannede, forklarer medlem af  

DM’s lønudvalg Jens Groth Andreasen.

“Ved lønforhandling med en ny i virk-

somheden kan arbejdsgiveren jo tilbyde 

en god løn til en person og er ikke bundet 

af at skulle tilbyde det samme til flere. Der 

er desuden gode chancer for, at man kan 

få sine kompetencer fra tidligere job hono-

reret ved at skifte job”, siger Jens Groth An-

dreasen, som også er tillidsrepræsentant i 

it-virksomheden CSC. 

Han pointerer, at når man skifter ar-

bejde, opstår der også gerne nye mulig-

heder for at sætte et nyt lønniveau.  

Men det er nemmere at få en god eller 

endda endnu bedre løn i et nyt job, hvis 

man også kommer fra et job med et  

godt lønniveau.

Jobskifte betaler sig 
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lønUdViKlingen i procent

Sådan ser lønudviklingen ud i procent 

for de enkelte kandidatårgange på det 

private arbejdsmarked

Kandidat- 
årgang

Antal  
svaret

Stigning  
i %

19 394 1,53

1997 24 4,38

1998 38 3,84

1999 28 4,09

2000 43 2,64

2001 40 2,72

2002 50 2,95

2003 41 4,12

2004 38 4,60

2005 55 4,28

2006 53 3,95

2007 48 3,30

2008 44 4,15

2009 58 4,37

2010 42 5,36

2011 46 6,21

2012 39 7,55

2013 37 8,84

2014 15 9,25

i alt 1133 3,52

Kilde: Dansk Magisterforenings  
privatlønstatistik 2015

medlemmer i DM, ligger på 3,52 procent. 

til sammenligning ligger den kommuna-

le pris- og lønudvikling ifølge Økonomi- 

og Indenrigsministeriets opgørelse i maj 

2015 på 1,3 procent fra 2014 til 2015. 

Gennemsnitslønnen for kandidatår-

gangene 2012-2015 på lidt over 34.000 

kroner er dog stadig langt fra de ældre 

kandidaters gennemsnitsløn, som svin-

ger fra 45.000-60.000 kroner.

Der er dog god grund til at glæde sig 

over lønudviklingen blandt de unge. 

Også for de ældre. Det er nemlig tegn 

på, at udviklingen på arbejdsmarkedet 

er positiv. Det forklarer medlem af DM’s 

lønudvalg Jens Groth Andreasen. Han på-

peger, at de unges lønstigninger er tegn 

på, at vi herhjemme er ved at være tilba-

ge på det tocifrede niveau i lønudviklin-

gen, som vi havde før finanskrisen. 

“Lønniveauet for de yngste kandidat-

årgange har fået en fin stigning, og stig-

ningsprocenterne er ved at være tilbage 

ved det niveau, vi så nogle år tilbage. Det 

er tegn på, at krisen er ved at være over-

stået, og det trækker lønnen op”,  

siger Jens Groth Andreasen, som også er 

tillidsrepræsentant i it-virksomheden CSC.

Første løn vigtig

Han påpeger dog, at den høje arbejdsløs-

hed blandt dimittender fortsat spiller en 

stor rolle for lønudviklingen.  

“Den betydelige dimittendarbejdsløshed 

har nok stadig indflydelse. De personer,  

der har sværest ved at få job, starter også 

i et vist omfang med et job på en lavere  

løn, end vi synes er rimeligt”, siger Jens 

Groth Andreasen.

Han forklarer, at den første løn på ar-

bejdsmarkedet er vigtig. Er man først 

blevet indplaceret lavt, så er det svært at 

rette det op igen på kortere tid – i særlig 

grad på samme arbejdsplads. 

“Når man får sit første job, eller når 

man skifter arbejde, så er det derfor  

meget vigtig at få forhandlet lønnen på 

plads på et fornuftigt niveau fra starten 

af. Det handler ikke kun om at få foden  

indenfor, for det afgørende lønniveau  

bliver ofte sat fra starten af”, siger  

Jens Groth Andreasen.   

Lønchecken stiger, når man skifter arbejde. Særligt de unge og nyuddannede  
oplever store lønhop ved jobskifte, viser ny lønstatistik for privatansatte magistre. 

HAr dU SKiFtet ArbejdSplAdS  
inden For det SidSte år?

I alt 1.857 personer har svaret på dette 

spørgsmål. 358 personer har svaret ja, 

og 1.499 personer har svaret nej. 

 
dimittendår

ja
lønstigning

 
nej

-1995 3,0 1,6

1996-2000 1,5 3,2

2001-2005 8,9 2,9

2006-2010 6,3 3,7

2011-2015 12,0 7,2

total 6,4 3,1

Blandt de lidt ældre årgange er billedet 

lidt mere blandet. Kandidater fra perioden 

før 1995 og op til år 2000 er kun steget mel-

lem 1,5 og 3 procent i løn ved jobskifte. 

“Det handler om, at der ofte er flere ufri-

villige jobskifter indblandet. Her kan den 

enkelte måske føle sig lidt mere presset til 

at tage et job, hvor lønnen ikke er væsentlig 

højere eller måske endda lavere end i det 

forrige job”, siger Jens Groth Andreasen. 

planlæg aktivt

Om et jobskifte er godt for karrieren og 

størrelsen på lønchecken, afhænger dog 

meget af mulighederne i den enkelte virk-

somhed. Der findes virksomheder, som er 

meget bevidste om at give muligheder for 

karriere og kompetenceudvikling. Her kan 

man måske skifte job og få højere løn, uden 

at man nødvendigvis skal skifte virksom-

hed. planlægger man sin karriere aktivt og 

gør opmærksom på sine ønsker, hvor man 

er ansat, kan der også opstå nye karriere-

muligheder, uden at man nødvendigvis be-

høver at skifte arbejdsplads, påpeger Jens 

Groth Andreasen.

“Andre gange kan det være, at man efter 

flere år på arbejdsmarkedet og den samme 

arbejdsplads går mere efter nye typer af 

arbejdsopgaver eller et brancheskift, hvor 

lønstigninger derfor betyder lidt mindre 

end nyt indhold”, siger han.   

Kilde: Dansk Magisterforenings  
privatlønstatistik 2015
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 Ældre diskrimineres  
på arbejdsmarkedet
Personer over 55 år har typisk meget dårlige muligheder for at finde arbejde 
eller blive opkvalificeret. Når det gælder ældres jobmuligheder, halter Danmark 
langt efter lande som Island, Sverige og Norge. 

danmark er langt dårligere til at bevare de 

ældre på arbejdsmarkedet end vores na-

bolande. Især er mulighederne for jobskif-

te dårlige, jo ældre man bliver. Og mister 

man sit arbejde, når man er mere end 55 

år, er det næsten umuligt at finde et nyt ar-

bejde. Det viser udviklingen over beskæfti-

gelsesraten for 55-64 årige i OECD-landene. 

Her er Danmark i andet kvartal 2015 med 

en rate på 65,2 procent bare placeret på en 

tiendeplads blandt de 34 lande. 

“Visse grupper af ældre arbejdere halter 

langt bagefter på arbejdsmarkedet. Der 

er absolut ingen grund til ikke at prøve at 

optimere mulighederne for, at de kan fort-

sætte med at arbejde, hvis de ønsker det. 

Men der sker en diskrimination af ældre, 

fordi ældre anses for at være for tæt på 

pensionen”, siger Anne Sonnet fra OECD’s 

direktorat for beskæftigelse, arbejdskraft 

og sociale anliggender. Hun er leder af pro-

jekt for Ældre Arbejdere i OECD og står bag 

rapporten “Længere Arbejdsliv”. Hun var 

desuden en af oplægsholderne på en SFI-

konference i oktober måned, hvor der blev 

sat fokus på netop de ældres tilknytning 

til arbejdsmarkedet i OECD. Og konklusio-

nen er ifølge hende klar: I alle OECD-lan-

dende finder ældre sjældnere arbejde end 

yngre aldersgrupper. Det er derfor også ri-

sikabelt for ældre at skifte arbejde. 

Med en rate på 65,2 procent er Danmark 

næsten 20 procentpoint dårligere end Is-

land, der med en beskæftigelsesrate for 

ældre på 83,6 procent er det absolut bed-

ste land til at beskæftige den ældre del af 

befolkningen. I Sverige og Norge er raten 

henholdsvis 74,3 og 72,3 procent.

“Arbejdsgivere foretrækker at ansætte 

yngre frem for ældre arbejdere, selvom  

ældre arbejdstagere har mere erfaring. 

Derfor er der grund til at se på, hvordan  

regeringerne i højere grad kan indføre 

hjælpeforanstaltninger som fx seniorjob”, 

siger Anne Sonnet. 

Uddannelses betydning

Der er dog også internt blandt ældre stor 

forskel på graden af tilknytning til arbejds-

markedet. Danske ældre med en højere 

uddannelse har således en beskæftigel-

sesrate på 75 procent, mens ældre med en 

gymnasial baggrund eller lignende ligger 

på 62,6 procent. Blandt ældre uden uddan-

nelse er derimod kun gennemsnitligt 48,1 

procent i arbejde. 

Kigger man på beskæftigelsesfrekvensen 

for alle danskere i både slutningen af 2014 

og starten af 2015, så ligger 35-54-årige i Dan-

mark på omkring 84 procent, mens 25-34-åri-

ge ligger lidt lavere på mellem 75 og 78 pro-

cent. Det viser tal fra Danmarks Statistik. 

At Danmark halter bag efter mange lan-

de, vi ellers sammenligner os med, når det 

gælder de ældres tilknytning til arbejds-

markedet, skyldes ifølge Anne Sonnet bl.a., 

at lovgivningen i Danmark er kompleks.

“Det er svært at blive veloplyst om mu-

lighederne for at fortsætte med at arbej-

de, eller fx hvordan man kan kombinere 

arbejde og pension. I Sverige er systemet 

langt mere transparent. Når personer 

nærmer sig pensionsalderen, er de derfor 

mere klar over deres rettigheder og mulig-

heder. Det samme er tilfældet i Norge”, si-

ger Anne Sonnet.  

Flere ældre

Selvom beskæftigelsesraten blandt ældre 

er steget de seneste knap 10 år, også lidt 

i Danmark, så er den stadig lav. Anne Son-

net påpeger, at en stigende del af arbejds-

tagerne desuden er ældre. Derfor er der 

brug for mere langsigtede løsninger, der 

gør det så nemt som muligt for ældre at 

finde arbejde. 

“Mange arbejdsgivere finder ikke, det er 

økonomisk holdbart at investere i opkva-

lificering af ældre ansatte, fordi de måske 

snart stopper. Men det er vigtigt for hele 

samfundet at gennemføre livslang uddan-

nelse og opkvalificering”, siger Anne Sonnet.

Finanskrisen medførte, at der mange 

steder blev færre muligheder for at opnå 

førtidspension og andre sociale ydelser. 

De mange, som mistede deres arbejde un-

“Der sker en 
diskrimination af 
ældre, fordi ældre 

anses for at være for 
tæt på pensionen”. 

Anne Sonnet, OECD
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Overenskomster og klubnyt

DSV
Akademikerklubben i DSV har op-
løst sig selv. Klubben blev dannet 
i januar 2015. Nogle måneder efter 
meddelte ledelsen, at klubben ikke 
havde ledelsens opbakning, og at 
der ikke måtte holdes møder i DSV. 
Klubformanden og IDA forsøgte at 
formulere et “neutralt” oplæg om 
klubbens formål og virksomhed, 
men det blev afvist.

DIN Forsyning A/S
Der har været tilpasningsforhand-
linger vedrørende overgangsvilkår 
for medlemmerne på Varde Forsy-
ning til lokalaftalen på DIN Forsy-
ning (tidligere Esbjerg Forsyning). 
KL-overenskomsten på Varde Forsy-
ning var blevet frasagt i forbindelse 
med fusionen (VOL).

VERDO (tidligere Energi Randers) 

Der har været medlemsmøde, hvor 
der er blevet valgt en tillidsrepræ-
sentant, og hvor man drøftede de 
kommende forhandlinger i forlæn-
gelse af, at ledelsen har opsagt 
overenskomsten.

der krisen, var derfor i stor risiko for lang-

tidsledighed, fordi de skulle stå til rådig-

hed for arbejdsmarkedet, men ofte ikke 

kunne finde et job, fordi de bliver betrag-

tet som værende for gamle. 

“Selvom det går fremad, så er det en lang-

som proces. Arbejdsgivere og arbejdstagere 

skal stadig tilpasse sig forandringerne. Selv-

om Danmark har foretaget ændringer. ligger 

I langt bag efter de bedste lande som Island, 

New Zealand og Sverige”, siger Anne Sonnet.

Den typisk eneste mulighed, ældre 

har for jobskifte, er, hvis de besidder en 

helt bestemt ekspertise. Derfor har især 

mange lavtuddannede ældre endnu  

færre muligheder på jobmarkedet.  

“Det gælder om hele tiden at udvikle hele 

arbejdsstyrkens kompetencer, også de 

ældres, så det stemmer overens med  

behovene på arbejdsmarkedet”, siger 

Anne Sonnet.   
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nedskæringerne på udviklingsbistanden, der omtales i dette 

sektornummer, føjer sig konkret ind i et efterhånden fast  

mønster. Gennem mere end et årti er “godhedsindustrien”  

blevet angrebet først af Anders Fogh Rasmussen og nu af  

Lars Løkke Rasmussen. 

politisk er det et udtryk for en småtskåren og hyklerisk politik, 

der på den ene side taler meget om “mere hjælp i nærområderne” 

og “støtte til opbygning af velfungerende civilsamfund”, men som 

på den anden side underminerer netop de faglige miljøer i ngo’er-

ne, der med deres erfaring, netværk og kontakter, bygget op over 

årtier, ville være i stand til at føre politikken ud i livet.

Havde denne politik i det mindste været sammenhængende  

og fx handlet om at prioritere vækstlande eller lignende.  

Det gør den bare ikke jf. de kritikere, der har kaldt den en  

“blandet landhandel”. 

Ergo fremstår nedskæringerne primært som en kortsigtet hov-

saløsning frem for en langsigtet udviklingspolitik, hvad enten 

sidstnævnte prioriterer demokratisering og bæredygtighed eller 

“emerging markets” for danske eksportvirksomheder.

Resultatet gavner hverken de fattigste eller virksomhederne 

og slet ikke de etablerede fagmiljøer, der ellers historisk har stået 

stærkt i et land som Danmark med tradition for at prioritere  

global udvikling. 

Den traditionelle danske førerposition ser dermed ud til at 

være forbi. Det sker på et tidspunkt, hvor både flygtningesituatio-

nen, stigende social ulighed og klimaforandringer ellers indtræn-

gende kalder på netop fremsyn og faglig indsigt fra både firmaer, 

politikere og eksperter.

Nu er besparelserne på udviklingsbistanden i den foreslåede 

finanslov blevet til virkelighed. Dermed bliver det op til de reste-

rende DM’ere og deres kolleger i ngo’erne på udviklingsområdet 

at redde stumperne efter, hvad de selv kalder for “en massakre 

på dansk udviklingsbistand”.

For os i DM gælder det om at støtte vores medlemmer maksi-

malt både før, under og efter dette angreb. Det skal selvfølgelig 

kombineres med et globalt udsyn, der rækker længere end vores 

egen snævre, nationale og småtskårne næsetip.
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“Politisk er det et udtryk  
for en småtskåren  

og hyklerisk politik”. 
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