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Når unge mellem 13 og 17 år knok-
ler løs i den lokale grillbar eller
kiosk, mener de selv, at de er mere
populære end deres jævnaldren-
de, der ikke har et fritidsjob, skri-
ver Avisen.dk.

Det viser en endnu ikke offent-
liggjort undersøgelse fra LO, fore-
taget af Center for Ungdomsforsk-

ning med 545 unge respondenter.
LO mener, det er meget positivt,

når undersøgelsen viser, at et fri-
tidsjob, ud over gode lommepen-
ge, også giver de unge mere selv-
tillid og en større tro på egne ev-
ner.

– Det er et rigtig godt udgangs-
punkt for de unge, når de om få år

skal ud på det »rigtige arbejdsmar-
ked«, siger LO-sekretær Ejner K.
Holst.

Samme opfattelse har Pernille
Tanggaard Andersen, der er socio-
log ved Syddansk Universitet.

–Det hænger sammen med aner-
kendelse. De unge gør nytte og fø-
ler sig værdsat i samfundet. Det gi-

ver status, også i forhold til deres
fremtid på arbejdsmarkedet, siger
hun til Avisen.dk.

Middel til socialt liv
Men et fritidsjob er ikke kun vejen
til at blive populær. Det er også en
adgangsbillet til modetøj og ens
sociale liv.

– Det er i høj grad middelklas-
sens børn, der får job. Det er et
middel til det sociale liv, for aktivi-
teter med ens venner koster altså
penge, siger Niels-Henrik Møller,
der er adjunkt ved Center for Ung-
domsforskning på Aarhus Univer-
sitet.

Unge ser ned på venner uden job
STATUS: Unge kæmper i øjeblikket med hinanden om få fritidsjob. Og det kan få konsekvenser for de unge, der får afslag på at
grille pølser i den lokale grillbar. 

Hans Gammeltoft-Hansen
vil ikke trække sig fra po-
sten som Folketingets Om-
budsmand, selvom det nu
er kommet frem, at han var
anonym kilde til historier
om Tamil-sagen i Weekend-
avisen tilbage i 1990.

– Jeg fortryder, at jeg sag-
de de ting videre. Jeg var ik-
ke påpasselig nok dengang,
men jeg vil ikke drage andre
konsekvenser end at ind-
rømme, at det var en fejl,
som jeg så beklager, lyder
det fra Hans Gammeltoft-
Hansen.

Det sker efter, at Dansk
Folkeparti har meldt ud, at
Ombudsmanden bør træk-
ke sig på grund af sagen.

Venstre mener, at Hans
Gammeltoft-Hansen »må
overveje med sig selv«, om
han fremover kan blive i em-
bedet, mens SF kalder sagen
»meget skidt«.

Hans Gammeltoft-Hansen
fodrede i sin tid Weekend-
avisen med oplysninger
om, hvad embedsmænd i
Justitsministeriet forklare-
de bag lukkede døre til den
undersøgelsesret, der gran-
skede tamil-sagen.

Oplysningerne gav ifølge
Ombudsmanden et mere
korrekt billede af, hvad der
egentlig var foregået i Ju-
stitsministeriet under da-
værende justitsminister
Erik Ninn-Hansens ledelse.

Oplysningerne om, at Erik
Ninn-Hansens gentagne
gange var blevet advaret
mod hans håndtering af Ta-
mil-sagen havde Hans Gam-
meltoft-Hansen fra private
sammenhænge med invol-
verede embedsmænd. RB
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Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen var anonym kilde
til historier om Tamil-sagen i 1990. Foto: Scanpix

Ombudsmand
afviser at
trække sig
AFSLØRING: Hans Gammeltoft-Hansen
afviser at trække sig, fordi han i 1990 var
kilde til historier om Tamil-sagen.

»
Det var en presset si-
tuation for embedet
dengang. Og det med,
at ministeren var ble-
vet advaret internt,
stod i modsætning til,
hvad pressen skrev på
det tidspunkt. 

Hans Gammeltoft-Hansen,
Ombudsmand


