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Udbytte
Få indsigt i din rolle som leder samt ledelsesmetoder, 
der med sikkerhed styrker dig i dit daglige arbejde. På 
vores lederuddannelser får du relevant teori og helt nye 
redskaber, så du kan agere effektivt i forhold til fx 1-1 
kommunikation, teamledelse og strategisk udvikling af 
organisationen.
 

Udvalg af lederuddannelser
  Systemisk ledelse (12 dage)
  Den professionelle leder (24 dage)
  Ledelse i kompleksitet (6 dage) 
  Ledelsesbaseret coaching (6 dage) 
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ØKONOMI

N æste gang du som passager skal
ud at flyve, skal du tænke dig
godt om, advarer formanden

for de danske piloter, Lars Bjørking.
For kommer EU’s luftfartssikkerheds-

agentur, Easa, igennem med et nyt re-
gelsæt for piloters arbejdstid, er Lars
Bjørking ikke i tvivl om, hvad konse-
kvensen er.

»Så bliver det farligere at flyve, fordi
risikoen for ulykker vil stige«, siger han.

Lars Bjørking og hans pilotkolleger i
resten af Europa er fortørnede over, at
Easa har valgt at ignorere anbefalinger
fra tre uafhængige eksperter, som Easa
selv havde udpeget til at sikre, at de nye
arbejdstidsregler hviler på et videnska-
beligt og sikkerhedsmæssigt forsvar-
ligt fundament. Piloterne beskylder Ea-
sa for at have bøjet sig for pres fra
trængte flyselskaber, som ifølge piloter-
ne nu mere tænker på at tjene penge
end på at sikre flysikkerheden.

Som Politiken tidligere har beskre-
vet, arbejder piloter i dag i så mange ti-
mer og på så skæve tidspunkter af døg-
net, at de ofte bliver så trætte, at de be-
gynder at begå alvorlige og potentielt
livsfarlige fejl. Da Easa skulle til at udar-
bejde nye regler for piloters arbejdstid,
lyttede Easa til kritikken og bad derfor
tre søvneksperter svare på en række
spørgsmål, som skulle klarlægge, hvor
meget piloter må arbejde, før det bliver
sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. 

Men efterfølgende har Easa på afgø-

rende punkter valgt at se bort fra eks-
perternes indstillinger.

For eksempel anbefalede eksperter-
ne uafhængigt af hinanden, at piloter
højst må arbejde i 10 timer i træk, hvis
der er tale om en natteflyvning. Eksper-
terne henviste til videnskabelige studi-
er af virkningen af nattearbejde. 

Alligevel lægger Easa i sit udspil op
til, at piloterne som udgangspunkt kan
arbejde i 11 timer om natten med mulig-
hed for op til en times forlængelse i sær-
lige tilfælde. I dag må piloter maksi-
malt arbejde 11 timer og 45 minutter
om natten.

»Selv efter kort tid bliver piloter på
natteflyvning trætte. Hvis de arbejder
mere end 10 timer, øger det risikoen for,
at de begår fejl, som kan føre til ulyk-
ker«, siger Mick Spencer, som er en af de
tre eksperter, Easa havde bedt om anbe-
falinger. Han er uforstående over for Ea-
sa’s fremgangsmåde.

»Easa har ignoreret de fleste af anbe-
falingerne i min rapport. I særlig grad
har Easa ikke anerkendt de problemer,
der opstår ved flyvning om natten«, si-
ger Mick Spencer.

En talsperson for Easa, Savina
Zakoula, ønsker ikke at svare på, hvor-

for Easa ikke har fulgt anbefalingerne. 
»Vi er i gang med en proces, og vi vil

først senere på året fremlægge vores
endelige forslag, som så skal forhand-
les af EU’s transportministre. Men vi vil
ikke gå på kompromis med flysikkerhe-
den«, siger hun.

Hvis ikke I vil gå på kompromis med fly-
sikkerheden, hvorfor ignorerer I så anbe-
falinger fra de eksperter, I selv har bedt om
at vurdere grænsen for, hvor meget piloter
må arbejde?

»Jeg kan kun gentage, at vi er i gang
med en proces«, siger hun.
claus.blok.thomsen@pol.dk

Piloter frygter flere ulykker
EU forbereder nye regler,
der vil tillade, at piloter
arbejder i flere timer, end
eksperter – som EU selv har
udpeget – finder forsvarligt. 

CLAUS BLOK THOMSEN

MODVIND.
Europæiske piloter
havde håbet på
skrappere regler
for, hvor længe de
må flyve. Men et
nyt forslag ser ud
til at gå imod dem.
Piloterne på
billedet er ikke
direkte involveret 
i sagen. Arkivfoto:
Finn Frandsen

dødtrætte piloter

Det er noget fuldstændig galt i Danmark,
når man er nødt til at overbevise en araber
om, at hans evne til at tale et vigtigt sprog
faktisk er penge værd. Michael Jarlner Side 2

I samarbejde med


