
Debat:Erdit job
lidt for fedt?

Erdin e lle rssafas te»popo«efte rhanden
formet som en s tol,fordidu s idderfor meget
foran en skiErm-e lle rfordider bliverklllbtALT

for mange basserog kagerpa dit job?
Deltag ideba tten om UgensDilemma.

Sadangenkender
du en svindle r

MensSte inBagger-re tssagenfylder
sendefladenherhjemme,harde t amerikan-
skemagas inForbeslave ten lis teover,
hvordandu genkenderde syvtypiske

svindle r-typer.Viidu undga a t blive snydt.
sa liESwww.bus iness .dk

10 MESTLIES E
pa bus iness .dk i gar:

1.
Nationalbanken: Krisen s<fnker farten

2.
Uttenthal n<fgter at aflevere smykker til politiet

3.
Eksperter: Ut<fnkeligt med 12 ar til Bagger

4.
Pengene fosser ud af milliard<frs selskab

s.
Sverige far n0dlan fra ECB

6.
Overskuddet styrtdykker hos Mogens Palle

7.
Topadvokat k<fmper for frifindelse

8.
Revisorer dumper Jensbys katastrofe-regnskab

9.
Baggers sk<fbne afg0res fredag klokken 18

10.
Anklager kr<fver over 8 ar til Bagger

Redaktllr:LindaOvergaard-liov@berlingske .dk
Souschef:KimBove. kim@berlingske .dk
Dagchef:Pe te rWilla tzen

Fyringsrunderog socia ltansvar

AfAndersDre je r,professor,Aarhus
univers ite togHeleneTlllbllllDjurs ll,
direktllr iCareConsulting.

SYNSPUNIT
• SOCIALE HENSYN

Meget tyder pa . a t CSR- socia l
ansvarlighed. e r en de l a fm?Jg-
len tit b.::Eredygtigekonkurren-
eeforde le i virksomhederne .

DENFINANSIELLEKRISESmenta le dominoef-
fekte r bemrer mange mennesker.Nogle
miErker de t via masseafskedige lse rpa
arbe jdspladsen og er maske se lv i fa -
rezonen for en afskedige lse ,andre har
mis te t opsparinger e lle r kender nogen
der har.Fagar fri, og se lvs tore ve lkendte
firmaer er ude i masseafskedige lse r.
Mange mener, a t finanskrisen har

0de lagt virksomhedernes socia le hen-
syn - Corpora te Socia l Responsabillity
(CSR)- da krisen far ledere til a lene a t
fokusere pa den korts igtede perfor-

mance . Det er utvivlsomt korrekt, a t en de l
virksomheder skeererCSRfra som overfI0digt
fedt, men det gee lder iseer de virksomheder,
der har va lgt den mere traditione lle tilgang til
CSR.
De virksomheder, der har va lgt en s tra te -

gisk tilgang til CSR,ser CSRsom en made a t
skabe forre tning pa . De ser pa virksomhedens
performance pa langt s igt og be tragte r CSR
som en inves te ring i fremtiden - en inves te -
ring, der i de t lange 10bviI be ta Ie s ig hjem. Her
gennemflllres en n0dvendig afskedige lsespro-
ces med respekt og omhu over for de medar-
be jdere , der ska l forlade virksomheden.

GENERELTSESENmarkant viIje hos mange virksom-
heder til a t hjee lpederes opsagte medarbe jdere
videre i forbinde lse med massefyringer. Rigtig
mange virksomheder tilbyder efte ruddanne lse ,
outplacementprogrammer e lle r en lIlkonomisk
kompensa tion.
At virksomhedernes vilje til a t fyre med

omsorg for medarbe jderne har rykke t s ig
voldsomt gennem de senere ar skyldes ogsa ,
a t fIe re virksomheders image og troveerdig-
hed har lidt nogle geva ldige kneek efte r dar-
ligt handte rede fyringsrunder. Det skader
virksomhedens brand, og far maske kerne-
medarbe jdere , som man ikke kan undveere ,
til a t overve je deres job. Et darligt ry kan veere
fa ta lt for virksomheden, nar der igen ska l see t-
tes fuld kraft pa kedlen.
Tingene heengersammen. Virksomhederne

ska l huske a t teenke ansvarlighed ind i a ile
aspekte r - ogsa nar man »eendrer«s ine med-
arbe jderes s ta tus fra ansa tte tillivs lange am-
bassad0rer a f deres omd0mme.
Der er uden tvivl masser a f tilfee lde , hvor

afskedige lse r e r n0dvendige , men bruger man
nok tid pa a t overve je andre muligheder? Og
overve je r man omkostningerne pa bade kort
og langt s igt ved afskedige lse r?

DERER10masser af skjulte omkos tninger ved a t
a fskedige .Omkostninger, som mange er enige
om ikke regis tre res ogje lle r flllrs t f01espa langt
s igt. Dermed giver korts igte t omkos tningsfokus
e t forkert billede afkonkurrencedygtigheden for
en organisa tion, og er man alene fokusere t pa
omkos tningsreduktion pa kort s igt - ofte ens-
be tydende med det nordmeendene ka lder for
nedbemanding - sa ris ikere r man at tabe kon-
kurrencekraft pa langt s igt. Det kos te r jo ogsa
en formue a t rekrutte re og opleere nye medar-
be jdere , nar den tid kommer.
Derfor er der meget, der tyder pa , a t CSR-

socia l ansvarlighed, i virke ligheden er en de l
a f n0glen til langvarige og beeredygtige kon-
kurrenceforde le .
Og hvorfor i grunden ikke - CSR handler

om at s tille a ile organisa tionens inte ressen-
te r tilfredse pa langt s igt, noge t der neeppe
er nyt. Maske viser krisen s ig a t veere en keer-
kommen le jlighed til a t finde frem til en mere
beeredygtig form virksomheds lede lse .

Synspunkt er abent for eksterne kommentatorer
om mandagen. Max 3.400 anslag sendes til busi-
ness@berlingske.dk

Lilestidligere synspunkter pa:
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), ...kandida te rnes holdning tit s .::Erligtf0devareomrade t har V.::Ere ta fg0rende for,
'Ihvem 44 pet. a f v.::EIgernehar give t deres s temme. Det er en god nyhed.

KALENDEREN DEl SKER I DAG: 12.06.2009

STATISTIK: Danmarks Sta tis tik er aktue l med
opg0re lsen over b0rnefamilieyde lse r og b0r-
ne tilskud 2008.

fremleeggeskl. 11.00.Bade den tyske og fran-
ske indus triproduktion for april har skuffe t,
men da vi har se tcUsseopg0re lse r,kan dagens
opg0re lse fra eurozonen neeppeoverraske .
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USA. STATlSTlK: F0rs te udgave af forbruger-
tillids indika toren fra Univers ity of Michigan
offentligg0res kl. 15.55,og her er en Iille for-
bedring til 69,5 fra opg0re lsen pa 68,7 i maj.
De senes te maneder har veeks tta llene over
en bred kam set fremgang efte r de eks tremt
lave niveauer i begyndelsen af are t. Forbru-
gertilliden (UoM) ramte e t lavpunkt pa 56,3
ifebruar.

EU. STATISTIK: Indus triproduktionen for april

EU. POLITIK: I Bruxe lles m0des energi- og
te leminis trene . Yderligere holder miIj0mini-
s trene m0de i Bruxe lles .

EU. TALE: Ved efte rmiddags tid ventes Den
Europee iske Centra lbankchef Jean-Claude
Triche t a t ga pa ta le rs tolen.

TYSKLAND. STATISTlK: Engrosprise rne for
maj samt de EU-harmoniserede forbruger-

Camilla Hersom Formandfor Forbrugerrdde t.Ijyllands-Pos ten.

prise r for maj preesente resinden abnings tid.

FRANKRIG. STATISTIK: Forbrugerprise rne for
maj offentligg0res kl. 8.45. Lige ledes offent-
ligg0res be ta lingsba lancen for april.

JAPAN. STATISTIK: Forbrugertillidsopg0re l-
sen for maj fremleeggesna tten til idag.Det er
vente t, a t forbrugertilliden gar frem til 34,0
fra 33,2 i april. Yderligere bliver den ende lige
indus triproduktionsopg0re lse for april pree-
sente re t.

INTERNATIONALT. POLITIK: I Lecce m0des
G8-landenes finans- og 0konomiminis tre .

Det e r vente t, a t den amerikanske finansmi-
nis te r Timothy Geithner viI ga pa ta le rs tolen.

INTERNATIONALT. POLITIK: I Washinton
m0des den amerikanske prees ident Barack
Obama med Zimbabwes premierminis te r
Morgan Tsvangira i.

INTERNATIONALT. VALG: Iran holder prees i-
dentva lg.

USA. STATISTIK: Import- og eksportprise rne
for maj offentligg0res kL 14.30.
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