
Aftryk

e økonomiske hjælpepakker 
under coronakrisen kommer 
ikke alle til gavn. Det gælder 
blandt andre foreningen 

Coding Pirates, der med 60 afdelinger over 
hele landet laver it-kreative værksteder 
for de 7-17-årige, hvor de kan lære at 
programmere, bygge robotter og være 
kreative med ny teknologi.

Coding Pirates har hidtil været en over-
vældende succes med lange ventelister 
i de mest befolkningstætte områder af 
Danmark, men coronakrisen truer med at 
give foreningen et stort hul i pengekassen. 
Det skyldes, at hjælpepakkerne til 
foreningslivet kun omfatter lokalforeninger. 
Dermed kan Coding Pirates ikke få dækket 
udgifter til husleje og to ansatte på sit 
sekretariat, der står for administration, 
kommunikation og udviklingsprojekter.

Derfor har PROSAs lokalafdelinger 
besluttet at donere sammenlagt 67.500 
kroner til Coding Pirates. Nyheden 
blev overbragt inden jul og vakte stor 
begejstring hos Coding Pirates på Twitter:

”Vi har modtaget en fantastisk nyhed 
her op til jul. PROSA har, på tværs af deres 
organisation, indsamlet 67.500 kroner og 
doneret til Coding Pirates. Vi takker mange 
gange for den flotte donation og glæder os 
til de fremtidige samarbejder”.

PROSA har i flere år haft et godt 
samarbejde med Coding Pirates og 
har også tidligere støttet foreningen 
økonomisk.

Både PROSA/ØST, PROSA/VEST, 
PROSA/Offentlig, PROSA/STUD og 
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PROSA donerer
67.500 kroner til 
Coding Pirates

Vi takker mange gange for den 
flotte donation og glæder os 
til de fremtidige samarbejder
— Coding Pirates på Twitter

HJÆLP UNDER CORONA
Den langvarige coronakrise gør ondt på både 

lønmodtagere og arbejdsgivere, som kæmper for at 
opretholde både forretning og arbejdspladser under den 
hårde nedlukning af store dele af det danske samfund.

Trods kritik af langsommelige udbetalinger fra de 
statslige hjælpepakker, så viser tal fra Erhvervsstyrelsen, 

at der ved årsskiftet var godkendt i alt 194.802 
ansøgninger på tværs af kompensationsordningerne 

fra samlet set 131.435 virksomheder. Yderligere 8.405 
ansøgninger var under behandling.

26,7
Staten havde den 4. januar 2021 udbetalt sammenlagt 

26,7 milliarder kroner under samtlige Covid-19 hjælpepakker. 
Heraf er 12,7 milliarder kroner udbetalt som lønkompensation, 
mens 5,9 milliarder er udbetalt til selvstændige og 7,7 milliarder 

kroner til faste omkostninger.
KILDE: ERHVERVSSTYRELSEN

PROSABLADET
februar 20218



Udtryk

Vi har ifølge Peter Lauritsen brug for et 
mere nuanceret begreb om overvågning, 
hvis vi skal kunne gennemskue den og 
handle kvalificeret i forhold til den. Det 
nytter ikke, at overvågning kun diskuteres 
af fløje præget af enten naiv optimisme 
eller overdreven pessimisme. 

Derfor forsøger Peter Lauritsen i sin 
bog at nuancere, hvad overvågning er, 
hvordan den fungerer, hvorfor den er 
skrøbelig og ikke mindst, hvad den kan 
bruges til. Dermed bidrager bogen ifølge 
forlaget med et afgørende element i den 
danske overvågningsdebat.

’Hvordan får vi et bedre overvågnings-
samfund?’ udgives som en del af 
Informations Forlags serie Moderne 
Ideer, der handler om vor tids store 
udfordringer. I serien findes også 
titler som ’Hvordan ser fremtiden ud 
med kunstig intelligens?’ af Thomas 
Bolander, og ’Hvordan bliver vi digitalt 
dannede?’ af Vincent F. Hendricks og 
Camilla Mehlsen. 

M

Et bedre overvågningssamfund?
<BIG BROTHER>

Tekst > 
Stine Nysten

”We are living Orwell’s 1984”, blev der 
flittigt tweetet, da præsident Trump blev 
udelukket fra Twitter. En nyoversat udgave 
af den 72 år gamle bog udkom 7. januar. 
Forlaget bag oversættelsen, Lindhardt & 
Ringhof, beskriver bogen som ”et stærkt 
forsvar for tankens frihed”.

Peter Lauritsen
’Hvordan får vi et bedre 
overvågningssamfund?’
68 sider
49,95 kroner
Informations Forlag

forretningsudvalget har sagt ja til at 
støtte Coding Pirates denne gang.

– I år har vi valgt at give en stor 
julegave til Coding Pirates for at sikre 
deres eksistens fremadrettet. Vi synes, 
deres arbejde er vigtigt for, at de unge 
kodepirater får en god start på it-
verdenen, siger Henrik Jakobsen, der er 
forbundssekretær i PROSA/VEST.

Også PROSAs formand Niels 
Bertelsen er begejstret for det frivillige 
arbejde, som Coding Pirates udfører for 
at bringe ny teknologi ud til børn og unge 
på en uformel og legende facon.

På den måde løfter Coding Pirates en 
stor samfundsopgave ved at give børn 
og unge redskaberne til ikke blot at være 
forbrugere af teknologi, men også skabere 
af teknologi, mener Niels Bertelsen.

Senest har Coding Pirates lanceret 
Piratskibet, som er et onlineunivers med 
kodning og leg.

– Vi støtter Coding Pirates, fordi de er 
med til at give alle børn på tværs af alder, 
køn, kultur og evner en indsigt i kodning. 
Dermed er Coding Pirates med til at 
klæde børnene bedre på til den digitale 
verden – og det er jo noget af det, PROSA 
også arbejder på med de voksne, siger 
Niels Bertelsen.  

Tekst > 
Ole Hoff-Lund

Vi støtter Coding 
Pirates, fordi de er 
med til at give alle 
børn på tværs af alder, 
køn, kultur og evner en 
indsigt i kodning
— Niels Bertelsen, forbundsformand

ed halvanden million 
overvågningskameraer i 
 Danmark, nye teknologier 
som ansigts- og stemme-

genkendelse og ikke mindst techgigan-
ternes indflydelse på det almindelige 
menneskes hverdag er der ingen tvivl:  
Vi får mere og mere overvågning, og den 
bliver mere og mere sofistikeret.

I bogen ’Hvordan får vi et bedre over-
vågningssamfund?’ fra Informations 
Forlag giver professor Peter Lauritsen et 
bud på, hvordan vi skal forholde os til den 
stigende overvågning i samfundet. Peter 
Lauritsen er professor MSO i overvågning 
ved institut for informations- og medie-
videnskab på Aarhus Universitet, og han 
har tidligere skrevet ’Big Brother’.
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