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I krig mod alderskriteriet 

I dag står tusindvis af seniorer 50+ uønsket uden jobs. Op til 50 % af dem, som søger job, bliver med det 
samme ”frasorteret” udelukkende på grund af deres alder. Siden 2004 har det i Danmark været ulovlig at 
diskriminere pga. alder jf. Forskelsbehandlingsloven. Alligevel foregår der dagligt i det offentlige og private 
erhvervsliv en automatiseret frasortering af jobansøgere udelukkende på grund af deres alder. En række 
fordomme om seniorer florerer også blandt ledere og HR-folk, som alene på alderskriteriet fravælger senior-
arbejdsstyrken. En gruppe borgere og en headhunter er derfor nu gået sammen om at forsøge at skabe en 
debat om denne diskriminering og har også indsendt et konkret borgerforslag.  

 
Senior-arbejdsstyrken vil ikke længere stiltiende se på, at de frasorteres i deres jobansøgninger pga. deres alder. Det 
virker som om, at alderen alene bortkvalificerer dem som ikke egnede til at få jobs. Det opgør har udmøntet sig i en 
meget aktiv persongruppe med en blanding af senior borgere og en headhunter, som arbejder på at komme dette 
fænomen til livs. Mød gruppen i ”Adgang til arbejde for alle” på LinkedIn og Facebook. 
 

Kommende stor mangel på arbejdskraft 
Ifølge nye tal forventes det alene i kommunerne, at 46.000 medarbejdere inden for de næste fem år vil gå på pension 
– 100.000 er væk i 2030. Indsatser for at fastholde medarbejdere i job er en god idé, men det vil på ingen måde være 
nok til at dække fremtidens behov for arbejdskraft der. Derfor må og skal indsatserne også målrettes at få ufrivilligt 
arbejdsløse seniorer i job.  

Fordommene florerer 
I 2019 kom en Seniortænketank med 20 anbefalinger om bedre vilkår for et langt seniorarbejdsliv. Det giver god 
mening. Problemet er bare, at der reelt skal ske en holdningsændring i de offentlige og private virksomheder om 
seniorerne, hvis de skal have en effekt. Der florerer nemlig en lang række alvorlige fordomme om, hvad seniorer 
magter eller reelt ikke kan kvag deres alder: De kan ikke lære nyt, de mestrer ikke ny teknologi m.m. er blot nogle få af 
disse fordomme. Læs analysen om fordommene i relation til senior arbejdsstyrken i denne artikel og via links nedenfor 
https://pov.international/fordommene-om-aeldre-star-i-ko-pa-arbejdsmarkedet/ 
 
Nyt borgerforslag 
Borgerforslaget handler kort om generelt at fjerne alderskriteriet i alle automatiserede søgemaskiner i forbindelse med 
jobsøgning: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06922 
  
Bo Sandberg fra headhunterfirmaet, S1Management, udtaler: ”Det er ikke nok gennem borgerforslaget at fjerne 
automatiseringen. Det er vigtigt også bredt at få virksomhedsledere og HR-folket i tale. Der er tale om en 
holdningsbearbejdning i selve anskuelsen af seniorarbejdskraften. Seniorer har ikke ”særlige behov” i forhold til et job. 
De er hverken mere rustne eller rynkede indeni, fordi de har rundet de 50 år. Derfor har vi hos os fjernet 
alderskriteriet”, siger Bo Sandberg. Også flere andre jobportaler og headhuntere har taget skridtet fuldt ud og meddelt 
sine kunder, at de har fjernet den automatiserede søgemaskinefunktion vedrørende alder i deres CV- og 
jobsøgningsbaser. 
 
En lang møderække 

Gruppen har gennem de seneste måneder haft en lang række møder med fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer 

og ikke mindst det politiske liv (se bilag). Næsten samstemmende erkender man problemet vedrørende senior-

arbejdskraften, hvor mange mennesker bliver ramt på deres levevilkår og livskvalitet gennem ufrivillig arbejdsløshed. 

Stigende opmærksomhed og opbakning 

Gruppen oplever en stigende interesse og opbakning med mange historier fra det virkelige liv i SoMe grupperne. Mød 

f.eks. 61-årige Finn Hammer her https://www.facebook.com/lone.t.nordby/videos/10158836165443966 

Kontakt: Presserådgiver Susanne Louw på 3150 9031 / susanne@kommunikate.dk for yderligere information. 

Kilder om emnet: 

https://ballisager.com/e-bog-seniorer-paa-arbejdsmarkedet/ 

https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2019/03/08/plus-50-masser-af-fordomme-om-de-aeldste-paa-arbejdspladsen 

https://lnkd.in/eBGpUPP - Bo Sandberg: Er Danmark en bananrepublik…. 
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