
Sommertemperaturer har flere steder skubbet frygten for corona til side. I Nordhavn i København måtte politiet i går ligefrem skride til et forbud mod ophold, mens man andre steder holdt fin afstand. Foto: Per Munch
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M ens milliarder af kroner fra
hjælpepakker bliver pumpet
ud i danske virksomheder, be-

gynder anmeldelser om mulig svindel at
løbe ind til myndighederne.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk
Kriminalitet (SØIK) efterforsker lige nu 34
sager om mulig svindel for knap 16 milli-
oner kroner i relation til hjælpepakkerne,
og Hvidvasksekretariatet har modtaget
248 underretninger om mulig svindel.

Det er dog langt fra alle tilfælde af snyd,
som kommer myndighederne for øre.
Flere fagforbund fortæller om medlem-
mer, der bliver opmærksomme på, at de-
res arbejdsgiver opgiver forkerte oplys-
ninger i ansøgninger om lønkompensa-
tion, men ikke tør gøre myndighederne
opmærksomme på det.

»Vi har fået adskillelige henvendelser
fra medlemmer, der mistænker deres ar-
bejdsgiver for snyd med lønkompensa-
tionsordningen. Vi oplever, at medlem-

merne er meget i tvivl om, hvad de skal
gøre. De er bange for konsekvenserne for
dem selv og kollegerne, hvis de angiver
deres arbejdsplads«, siger Lone Engberg
Thomsen, forbundsformand i Teknisk
Landsforbund, som repræsenterer ansat-
te inden for byggeri, design og teknik.

En betingelse for at få støtte fra løn-
kompensationspakken er, at medarbejde-
ren ikke må arbejde under hjemsendel-
sen. Fagforbundene bliver dog kontaktet
af mange medlemmer, hvis arbejdsgivere
har søgt om lønkompensation, selv om
de har arbejdet under hjemsendelsen.

»Det er kun en mindre del af vores med-
lemmer, som arbejder i virksomheder,
der har ret til lønkompensation, men alli-
gevel får vi en del henvendelser fra med-
lemmer, som oplever, at deres arbejdsgi-
ver opgiver forkerte oplysninger«, siger
Hanne Lykke Jespersen, næstformand i
Prosa, som repræsenterer it-ansatte.

Folkebetinget besluttede i april, at pen-

gene fra lønkompensationspakken skulle
udbetales uden foregående kontrol for at
forhindre stribevis af konkurser 1. maj.
Når en virksomhed har søgt om lønkom-
pensation, sender Erhvervsstyrelsen et
brev til medarbejderen, som skal skrive
under på, at oplysningerne om hjemsen-
delsesperioden er korrekte. 

Folketinget skal torsdag hastebehand-
le et forslag om en whistleblowerord-
ning, som skal gøre det muligt anonymt
at indberette snyd med hjælpepakkerne. 

Faglig chef i HK, Kim Jung Olsen, vil ikke
konkludere, at der er tale om svindel,
men han kan konstatere, at HK-medlem-
mer også oplever, at deres arbejdsgivere
har oplyst, at de har været hjemsendt i pe-
rioder, hvor de reelt har arbejdet. 

»Så vi håber og tror på, at en whistleblo-
werordning kan være med til at skabe
tryghed for medlemmerne«.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
har stillet ændringsforslag til whistleblo-

werordningen, så en ansat, der fortæller
myndighederne om fusk, har ret til godt-
gørelse, hvis det får konsekvenser.

Hverken HK eller Teknisk Landsfor-
bund mener, at det er tilstrækkeligt. Iføl-
ge forslaget er det medarbejderen, som
skal løfte bevisbyrden for, at der sammen-
hæng mellem whistleblowning og efter-
følgende konsekvenser. Forbundene me-
ner, at der bør være omvendt bevisbyrde. 

»Lige nu løber du som whistleblower
en stor risiko, og det er hverken rimeligt,
eller noget vi som samfund kan være
tjent med«, siger Lone Engberg Thomsen.

Det har ikke været muligt at få en kom-
mentar fra erhvervsminister Kollerup. 

Ordningen med lønkompensation lø-
ber til 8. juli, men regeringen er klar til at
forlænge den ind i august. 
morten.skjoldager@pol.dk

Presset til at gøre noget ulovligt
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lønkompensation

Af frygt for at miste jobbet
tør ansatte, der har været
sendt hjem under krisen,
ikke anmelde fusk med
hjælpepakker. En whistle-
blowerordning er på vej 

Ansatte er bange for at fortælle
om snyd med hjælpepakker
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Krigsvideoer med popmusik er
blevet en del af krigsførelsen
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Trump optrapper racekonflikt
fremfor at skabe fred og ro

USA’s præsident Trump
er lig polarisering.

G eorge Floyd blev 46 år. Den
sorte amerikaner overleve-
de ikke mødet med den stat

og det politi, der ellers netop er sat i
verden for at passe på sine borgere. 

I George Floyds tilfælde blev det
hele vendt på hovedet i staten Min-
nesotas største by, Minneapolis:
Mens en kollega holdt chokerede
øjenvidner på afstand, trykkede en
hvid politibetjent i henved ni mi-
nutter sit knæ mod George Floyds
hals og kvalte langsomt livet ud af
ham, mens han lå og tiggede om
luft.

Uanset hvad jurister og anklagere
måtte finde på af gradbøjninger af
dette mord, så står en ting vel klart
for de fleste: George Floyd blev reelt
henrettet. 

Over 75 byer i USA har siden været
i oprør. 

Situationen, der lægger sig i køl-
vandet af både den seneste tids øko-
nomiske sammenbrud og en coro-
nakrise, som ikke mindst har ramt
USA’s sorte, kalder derfor på en præ-
sident, der træder i karakter. En præ-
sident, som i en svær tid kan lede og
samle sin nation. 

En sådan præsident har USA bare
ikke.

DONALD TRUMP er tværtimod leder
af et moralsk sammenbrud, der
spænder fra hans evindelige løgne
og angreb på demokratiske institu-
tioner til hans katastrofale håndte-
ring af coranakrisen, angrebene på
internationalt samarbejde og leflen
for internationale bødler samt – ik-
ke mindst – polariseringen af hans
egen befolkning.

I 2017 mente han, at der var »gode
folk« på begge sider, da neonazister
og racister i byen Charlottesville i
Virginia gik til angreb på demon-
stranter, som støttede fjernelsen af
sydstatssymboler fra offentlige ste-
der.

Her tre år efter truer præsidenten
med at sætte militæret ind mod sin
befolkning i et erklæret forsøg på at
skabe lov og orden. Den slags er ikke
set siden 1992, da amerikansk mili-
tær blev sat ind mod optøjer i Los
Angeles oven på politiets gennem-
bankning af den sorte Rodney King. 

Denne brutale sløjfe på historien
er samtidig en påmindelse om den
systemiske racisme, der fortsat gen-
nemsyrer vor tids USA, og som ikke
gik bort, blot fordi USA i otte år hav-
de en sort præsident i Barack Oba-
ma. 

Men hvor Obama forsøgte at sam-
le nationen, er Donald Trump i gang
med at splitte den ad. Det kommen-
de præsidentvalg bliver derfor ikke
bare et valg om de næste fire års le-
derskab, men også om selve den
amerikanske nations sjæl. (jarl-)

USA er i en
sjælskamp
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Borgmestre raser over, at
regeringen åbner for privat
ejerskab af affaldsforbrænding 



Derfor var hun også noget forbavset, da
hun for nylig modtog dokumenter fra Er-
hvervsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at
hendes arbejdsgiver har søgt om kom-
pensation for hendes løn i hele perioden. 

»Jeg synes, at det er svindel og humbug,
og det er udnyttelse af systemet. Det er vo-
res allesammens skattekroner, og det her
er grov udnyttelse«, siger hun. 

Medarbejdere, som har været hjem-
sendt med løn, skal skrive under på, at de-
res arbejdsgiver har oplyst det rette. 

Bekymret for konsekvenserne
Politiken kan ikke kontakte Annes ar-
bejdsplads, fordi det i sig selv vil afsløre
hendes identitet. Men hun har sendt
screenshots fra sin arbejdsmail, der doku-
menterer, at hun hele tiden har arbejdet
under coronakrisen. 

Anne er sikker på, at hendes arbejds-
plads ikke bare har misforstået reglerne.
Hun kender også til andre kollegaer, som
er blevet bedt om at arbejde under hjem-
sendelsen. 

»Jeg blev noget forbavset, da jeg så do-
kumentet fra Erhvervsstyrelsen. De har
endda søgt om kompensation for nogle
dage før nedlukningen, hvor jeg ikke en-
gang arbejdede hjemmefra, men stadig
sad fysisk på min arbejdsplads«, fortæller
hun. 

Men selv om Anne blev forarget, da hun
modtog dokumenterne fra Erhvervssty-
relsen, valgte hun ikke at fortælle myn-
dighederne, at oplysningerne ikke passer. 

»Jeg synes, at jeg bliver presset til at
medvirke til noget ulovligt, men jeg valg-
te ikke at reagere på det ved at rette hen-
vendelse til Erhvervsstyrelsen. For hvad
ville det betyde for mit job, hvis jeg havde
gjort det? Normalt er jeg typen, som kæf-
ter op, hvis jeg er utilfreds med noget,
men jeg er alenemor og enormt afhæn-
gig af min indkomst hver måned. Det tur-
de jeg simpelthen ikke gamble med«, si-
ger hun.

Anne var også bekymret for, hvad det
kunne have af konsekvenser for hendes
kollegaer, hvis hun havde sladret til myn-
dighederne. Den virksomhed, hvor hun
arbejder, er reelt meget hårdt ramt på
økonomien som konsekvens af corona-
krisen. 

»Det har ramt virksomheden hårdt
med masser af annullerede ordrer. Så jeg
kunne heller ikke lade være med at tænke
på, om det, at jeg sagde noget til myndig-
hederne, kunne få den konsekvens, at
nogle af mine kollegaer så ville blive fy-
ret«. 
morten.skjoldager@pol.dk

lønkompensation

Anne har arbejdet, lige
siden coronaen lukkede
landet, men alligevel har
hendes arbejdsgiver søgt
om lønkompensation,
som om hun har været
hjemsendt uden at
arbejde. Det forarger
hende, men hun er bange
for at anmelde det det. 

Jeg synes, at jeg bliver presset
til at medvirke til noget ulovligt
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D a statsminister Mette Frederiksen
(S) 11. marts fortalte, at regerin-
gen havde besluttet at lukke sto-

re dele af samfundet, vendte det med det
samme op og ned på Annes arbejdsliv.
Hun blev kontaktet af sin chef og fik be-
sked på, at hun ikke skulle komme på ar-
bejde næste dag. Det var dog ikke fordi,
hun bare kunne blive hjemme og holde
coronaferie. 

»Min chef sagde til mig: Du må ikke ar-
bejde hjemmefra under hjemsendelsen,
men det er du nødt til at gøre alligevel«,
fortæller Anne.

I virkeligheden er hendes navn et an-
det, men Politiken har valgt at anonymi-
sere hende, fordi hun ellers frygter at mis-
te sit job. Anne har nemlig fundet ud af, at
hendes arbejdsgiver stik imod reglerne
har søgt staten om kompensation for
hendes løn under coronakrisen.

I et forsøg på at forhindre massefyrin-
ger i samfundet har Folketinget vedtaget
flere hjælpepakker, blandt andet en ord-
ning, hvor virksomheder kan søge om
løntilskud til hjemsendte medarbejdere. 

Hvis en virksomhed kan dokumentere,
at den står til at skulle afskedige 30 pro-
cent af medarbejderstaben eller 50 ansat-
te, kan virksomheden få 30.000 kroner
om måneden til at dække lønomkostnin-
gerne for en hjemsendt medarbejder. 

Det er dog en forudsætning for støtten,
at medarbejderne ikke arbejder under
hjemsendelse.

Anne har arbejdet hver eneste dag, si-
den landet lukkede for 2½ måned siden. Tegning: Mette Dreyer 

F olketinget skal i denne uge hastebe-
handle et forslag om at indføre en
whistleblowerordning rettet mod

folk, der har kendskab til svindel med de
hjælpepakker, som skal få virksomheder

og foreninger gennem coronakrisen med
det økonomiske skind på næsen. 

»Erhvervsstyrelsen har, siden kompen-
sationsordningerne blev etableret, mod-
taget et stort antal borgerhenvendelser
vedrørende mistanke om forsøg på svin-
del med ordningerne«, som der står i be-
grundelsen for lovforslaget.

Erhvervsstyrelsen har dog også oplevet,
at en del borgere, som henvender sig med
mistanke om svindel, ikke ønsker at stå
ved deres anmeldelse, når de får at vide, at
loven ikke tillader Erhvervsstyrelsen at
holde anmelders navn hemmeligt.

Erhvervsministeriet har derfor fremsat
et forslag om, at det skal være muligt for

borgere at henvende sig anonymt som
whistleblowere. Forslaget blev førstebe-
handlet i Erhvervsudvalget i sidste uge,
og mandag i denne uge stillede erhvervs-
minister Simon Kollerup (S) så ændrings-
forslag om, at whistleblowere også skal
beskyttes med mere end anonymitet. 

Hvis arbejdsgiver alligevel finder ud af,
hvem der har fortalt Erhvervsstyrelsen
om urigtige oplysninger, må det ikke få
arbejdsmæssige konsekvenser for den på-
gældende medarbejder. Hvis denne alli-
gevel bliver fyret, skal virksomheden be-
tale en godtgørelse. 

Flere fagbund mener, at ændringsfor-
slaget er et skridt i den rigtige retning,

men de mener ikke, at forslaget sikrer
whistleblowere tilstrækkeligt. 

Kim Jung Olsen, faglig chef i HK, mener,
at ordningen bør inkludere samme be-
skyttelse som i Ligebehandlingsloven. 

»Hvis en virksomhed opsiger en gravid
kvinde eller en medarbejder på barsel, så
er der omvendt bevisførelse, hvis det
kommer til en retssag om godtgørelse. Så
er det arbejdsgiver, der skal bevise, at op-
sigelsen ikke har sammenhæng med det.
Der bør være den samme beskyttelse af
whistleblowere«, siger han. 

Lone Engberg Thomsen, forbundsfor-
mand i Teknisk Landsforbund, mener hel-
ler ikke, at det er godt nok, at whistleblo-

werodningen lægger op til, at det er med-
arbejdernes opgave at bevise, at vedkom-
mende blev fyret for at blæse i fløjten. 

»Hvis en virksomhed opsiger en whist-
leblower, så skal det være sådan, at de skal
bevise, at opsigelsen alene skyldes saglige
forhold og ikke whistleblowingen. Sådan
bliver reglerne, hvis der whistleblowes
om EU-midler, og sådan skal det selvfølge-
lig også være, når der snydes med danske
penge«, siger hun. 

Det har ikke været muligt at få en kom-
mentar fra erhvervsminister Simon Kolle-
rup (S) til kritikken. 

Enhedslistens erhvervsordfører, Victo-
ria Velasquez, har presset på for at få ind-

ført whistleblowerordningen, og hun er
tilfreds med, at beskyttelsen vil blive udvi-
det. Velasquez vil gerne have selskaberne
til at løfte bevisbyrden, men hun siger, at
det ifølge ministeren vil blive betragtet
som aftalebrud, hvis det skal ændres i den
konkrete aftale. Derfor arbejder hun for,
at det skal ændres generelt:

»Jeg synes, det er oplagt med den om-
vendte bevisbyrde, da det kan være meget
svært for medarbejderen at dokumentere
årsagen til fyringen. Jeg har derfor i ud-
valget appelleret til, at vi skal tage alle, ik-
ke kun denne whistleblowerordning, un-
der luppen og se, hvordan vi kan beskytte
medarbejderen bedre«. 

Folketinget vil beskytte
folk, som fortæller om
snyd med hjælpepakker.
Forbund er ikke tilfredse. 

Fagforbund efterlyser bedre beskyttelse af whistleblowere
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