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Per havde regnet med
efterløn som 60-årig. 
Nu vil regeringen 
lave reglerne om. 
Mød 3F’ere der bliver 
ramt af regeringens
velfærdsudspil.

FAGFORENINGEN
KOMMER TIL DIG

LÆSESVAGE
MISTER HJÆLP

Fotoserie:

BETHS LIV MED NARKO

Interview:

FOLKETINGETS ARBEJDSMÆND

Faglig Aktiv:

PINGVIN-VENNEN SANDIE

Dagens ret:

KYLLING MED BØNNEPURÉ

Danmark Rundt:

BOYKOT KOSTER JOB

TEMA: FYRET OG ERSTATTET AF POLSKE VIKARER

SNYDT
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Ekspeditionsgebyr kr. 59,-. Kun inkl. slutrengøring. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Besparelsen er 
i forhold til hotellets vejledende normalpris – med forbehold for specialtilbud.

Kan kun bestilles hos DTF travel 70 23 14 10 eller på www.dtf-travel.dk 
Indtast annoncekoden Fagbladet i tekstfeltet til venstre på hjemmesiden og få rejsen + mange andre gode tilbud til specialpris!!

5 overnatninger
5 morgenbuffeter
3 to-retters middage/buffet  

Der findes et familieparadis midt i Danmark. Fra Kolding har I et godt udgangspunkt 

for udflugter. Her skal I bo på ★★★★ Comwell Kolding, som ligger tæt på byens 
seværdigheder med udsigt over smukke Kolding Fjord og Koldinghus. I bor i gåafstand 

til alle byens butikker og hyggelige caféer. Fra Kolding er der heller ikke langt til 

LEGOLAND® (40 km), Løveparken i Givskud (35 km) eller Sommerland Syd (75 km).

Ankomstdatoer:
Juni: 4. 14. 25. • Juli: 2. 7. 8. 9. 10. 17. 22. 27. • Aug.: 1. 6. 13. 27.

1 barn op til 6 år gratis i forældres seng. 2 børn op til 15 år halv pris i 
forældres værelse. Ved 2 betalende voksne.

5 overnatninger
5 morgenmad
4 to-retters middage/buffet 

Det smukke ★★★★ Steigenberger Stadt Hamburg med den smukke facade 
ligger helt centralt på den gamle Marktplatz i hansestaden Wismar. Hotellet er 
omkranset af smukke, gamle bygninger, og indenfor på hotellet har I de bedste 
rammer. Måltiderne nydes i den hyggelige restaurant, og aftenen fortsætter måske 
i baren eller med afslapning i saunaen.

Ankomstdatoer:
Juni: 8. 13. 18. 28. • Juli: 3. 18. 23. 28. • Aug.: 2. 7. 12. 17. 22. 27. • Sept.: 1.

1 barn op til 6 år gratis i forældres seng. 1 barn op til 14 år halv pris i 
forældres værelse. Ved 2 betalende voksne.

5 overnatninger
5 morgenbuffeter
5 to-retters middage/buffet 

Den hollandske by, Zoetermeer ligger omringet af de fire storbyer Haag, Rotterdam, 
Utrecht og Amsterdam. Det ★★★★ hotel NH Zoetermeer er en god base for 
familieoplevelser i Holland. På hotellet finder I masser af aktiviteter for børn - lige 
fra børnehjørne til VIP pakke. Og mon ikke mælketænderne vil løbe i vand ved 
tanken om gratis is og børnemenuer, specielt for børn! Hotellet har også sit eget 
underholdningsprogram for børn: Her bliver der bagt kager, malet ansigter og vist 
film om aftenen. Ikke langt fra hotellet finder I en herlig swimmingpool og en af 
Hollands fineste strande, Scheveningen.

Ankomstdatoer: 
Juli: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. • Aug.: 5. 10. 15. 20. 25.

1 barn op til 6 år gratis i forældres seng. 2 børn op til 16 år gratis i foræl-
dres værelse. Ved 2 betalende voksne.

7 overnatninger
7 morgenbuffeter
7 tre-retters middage/buffet  

Ved indgangen til den berømte dal, Zillertal, ligger landsbyen Strass. Her skal I bo 
lige midt i tyroleridyllen på det ★★★★ Gasthof Cafe Zillertal. Om dagen står 
programmet på gode, lange traveture og badeoplevelser i de varme badesøer, hvis 
vejret er til det. Om aftenen nyder I den østrigske kogekunst i hotellets restaurant 
- og senere åbner baren og hotellets diskotek, Zillertal Keller. Eller måske trænger 
I bare til at sidde på terrassen og se solen gå ned over de snepudrede alper. Prøv 
også det gamle damplokomotiv, som tøffer i røg og damp over Alperne - eller oplev 
Innsbruck, Tyrols egen hovedstad.

Ankomst: lørdage i perioden 22.04. - 21.10.2006.

1 barn op til 6 år gratis i forældres seng. 2 børn op til 14 år halv pris i 
forældres værelse. Ved 2 betalende voksne.

Bestil årets sommerferie nu – og spar op til 786,-!
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8 dage

kun kr. 2199,-   
pr. pers. i minidobbeltværelse 

6 dage
Du sparer kr. 396,-

kun kr. 1999,-   
pr. pers. i dobbeltværelse 

6 dage
Du sparer kr. 786,- 

kun kr. 1799,-   
pr. pers. i dobbeltværelse 

6 dage
Du sparer kr. 678,-

kun kr. 1799,-   
pr. pers. i dobbeltværelse   

Vind 1000 kr. hver dag!

Klik ind på www.dtf.nu/fagbladet

Bestil årets sommerferie nu – og spar op til 786,-!
Årets sommerbaskere – til varme priser!

Du sparer kr. 786,- 

 1799,- 1799,-

Romantisk 
sommer i Wismar

5 overnatninger

Du sparer kr. 396,-

 1999,-
Danmark dejligst

6 dage
Du sparer kr. 678,-

 1799,-

Nøøøj, 
det´ for børn

7 overnatninger
7 morgenbuffeter

8 dage

kun kr.kun kr. 2199,- 2199,-
pr. pers. i minidobbeltværelse 

Zillertal - 
landsbyidyl i Tyrol
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INTERVIEW:

Folketingets arbejdsmænd

Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Bent

Bøgsted (DF) er som 3F’ere

noget af et særsyn blandt akade-

mikerne på Christiansborg.   

TEMA:

Gartnerier i krise

Gartneribranchen er ramt af

globalisering. 3F’eres job ryger

som følge af konkurrence fra 

billige østarbejdere, høje energi-

priser og danskere, der foretræk-

ker discount frem for kvalitet.  

FOTOSERIE:

Narkomanen og fotografen

57-årige Beth har levet et hårdt

og trøstesløst liv som narko-

prostitueret. Fotograf Kent Klich

og hans kamera har fulgt hende

gennem årene..    
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Uretfærdigt velfærdsudspil

Mød en række 3F’ere, som bliver hårdt ramt på velfærden, 

hvis regeringens velfærdsudspil føres ud i livet.

Fra læsebesvær til læreplads

Murerlærlinge med læsebesvær har kurs mod læreplads og svende-

brev takket være et særligt hold på teknisk skole. Men nu skal der

spares.

Timeløn på tyve kroner

To polske bygningsarbejdere blev spist af med en tyver i timen og gik

til fagforeningen. 3F forbereder arbejdsretssag mod arbejdsgiveren.

Sig hej til din fagforening

Til maj tager valgte og ansatte i 3F rundt i Danmark for at møde

medlemmerne.

EU og Arbejdspladsen

Medarbejdere på den transnationale virksomhed Air Liquide opbygger

netværk og sætter EU på dagsordenen som led i et 3F-projekt.

VIND EN iPOD OG SPORTSPRÆMIER – LÆS MERE SIDE 47

FOLK HAR DYB SKEPSIS TIL FØDEVAREKONTROLLEN, MEN EN OVERRASKENDE POSITIV 

HOLDNING TIL ØGET TERROROVERVÅGNING, VISER EN UNDERSØGELSE.
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BETH OG RENÉ
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Der findes kun to historier i denne verden:
Dem man læser og siger “bare det var
mig”. Og de andre, hvor man skutter sig
lidt i hjørnesofaen og siger “godt det ikke
er mig”.

Beth og Renés historier (se side 48-55)
hører til den sidste kategori. Beth er i dag
på vej mod de 57, og 40 år af hendes liv er
levet i narkoens skygge. René var kun 13
år, da han fik smag for stoffer, men heldig-
vis er han nu - få år efter - clean, fordi der
blev hanket op i ham i tide.

Beth voksede op i et liv uden kærlighed,
et ensomt liv som narkoprostitueret. Men
undervejs mødte hun fotografen Kent
Klich, med hvem hun nu har haft et åre-
langt bekendtskab. Kent Klich har siden
levet med i Beths op- og nedture, som
hun ublufærdigt har ladet ham huske via
kamera og filmklip. For Kent Klich skal
historien om Beth fortælles for at vise os
alle sammen, at der bag fordomme og
etiketter findes almindelige og sårbare
mennesker.

Beth er født under en af de meget uhel-
dige stjerner, men at også små hverdags-
ting kan vælte læsset, vidner Renés
historie om. Han flyttes fra første- til 
andetholdet i fodbold, og det bringer ham
i selskab med “kammerater”, hvis fælles-
nævner er hash, speed, slåskampe og
indbrud.

For os, der er forældre, er både Beths og
Renés skæbne lærerig læsning. Det gæl-
der om at være ærlig og engageret over
for sine børn og at se faresignalerne, når
de dukker op. Kærlighed er også et vigtigt
ord. Beths mor var ikke som en mor skal
være, og det har været en livslang sorg. 

Men heldigvis er der nu dukket en per-
son op i hendes liv, der accepterer hende,
som hun er.

Og det handler det jo også om.

God læselyst,
Palle Smed

Ansv. redaktør
smed@3f.dk

r

i

Socialdemo-
kraternes 
velfærdsudspil

Venstres forslag
om at sætte 
hastigheds-
grænsen op på
landeveje

Jesper Nielsen, 19 år, arbejdsmand
Jeg synes ikke, det er i orden, at der er
nogen, som skal på halve dagpenge.
Folk skal jo have penge nok til at
kunne betale deres regninger. 

Jeg mener, at det mest rimelige er 
at fortsætte sådan, som det hele tiden
har kørt. 

Er det i orden, at unge mellem 

25 og 29 år kommer på halve dag-

penge, hvis de mister deres job?

“DEN FARLIGE SANDHED

“Fanatiske mennesker er overbeviste
om, at de har fundet sandheden.
Dermed har de sluppet tvivlen. Gør man
ikke, som de ønsker, lægger de bønne-
bogen og trækker sværdet.”

Leif Davidsen, forfatter

HVAD MENER DU

AF METTE BIRKVALD SØRENSEN

FOTO: HARRY NIELSEN

KÆRE LÆSER NYHEDER  WWW.3F.DK

TILFREDSHED MED 
NY ØSTAFTALE
3F tilfreds med at kun virksomheder, der er omfattet af en

kollektiv overenskomst, kan få forhåndsgodkendelse.

ØSTARBEJDERE: Overenskomstdækkede virksomheder får i frem-
tiden lettere ved at ansætte arbejdskraft fra de nye EU-lande. 

Det er en følge af den reviderede Østaftale, som regerings-
partierne har indgået med Socialdemokraterne, Det Radikale
Venstre og SF. 

Virksomheder, der har en overenskomst, kan fremover få for-
håndsgodkendelse, så hver enkelt ansøgning ikke skal behandles i
Udlændingestyrelsen. Derimod kom regeringspartierne ikke igen-
nem med et forslag om, at også virksomheder uden overenskomst
kan få en generel godkendelse til at ansætte østarbejdere.

- Det er vi meget tilfredse med. Vi har intet imod arbejdskraft fra
de nye EU-lande, når de ansættes på danske vilkår, og vi vil også
gerne gøre det administrativt lettere at få dem ansat. Derfor ser vi
ingen problemer i, at dem, der bekender sig til den danske aftale-
model med overenskomster, får en lettere adgang til at ansætte
borgere fra de nye EU-lande, siger Arne Grevsen, gruppeformand
for Den Grønne Gruppe i 3F.

Langt de fleste af de hidtil knap 8.500 arbejdstilladelser, der
hidtil er udstedt, er til arbejdspladser inden for landbrug og gart-
neri.

Den ny Østaftale er treårig og betegnes som en første udfasning
af overgangsordningerne. Med aftalen er skabt mulighed for at op-
hæve kravet om opholdstilladelse - eksempelvis inden for bran-
cher med særlige flaskehalsproblemer. Arbejdsmarkedets parter vil
blive inddraget i sådanne vurderinger.

AF TORBEN KRAGH TORBEN.KRAGH@3F.DK
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Per Stiigvad, 46 år, tømrer
Det er noget lort. Der er ingen
mennesker, der kan være tjent 
med det, og det er at straffe folk
unødigt hårdt. 

De unge mennesker har jo ikke
en chance, og arbejdsmarkedet er
ikke en gavebod, selvom regerin-
gen synes at tro det. 

Mia Kahia, 34 år, 
selvstændig erhvervsdrivende
Det er meget uretfærdigt, og det vil
absolut ikke hjælpe de unge i arbejde.
I stedet for vil det opfordre dem til at
udføre sort arbejde. Regeringen bør
lade satserne være som de er, og gå
mere aktivt ind i en måde at finde job
på i stedet for at sende folk ud på kur-
ser, som de ikke er interesserede i. 

Stine Hoffgaard, 24 år, 
arbejdssøgende
Jeg er næsten selv i målgruppen,
fordi jeg lige har været på barsel,
og det er ikke et rimeligt forslag, 
regeringen kommer med. Selv-
følgelig bør der være en grænse for,
hvor lang tid man kan gå på dag-
penge, for det er heller ikke i orden,
at folk går på dagpenge i to år. 

“ “ “

VOGNMÆND
SØGER “ØST”-
CHAUFFØRER
ØSTAFTALEN: Jubelen vil 
ingen ende tage hos vognmæn-
dene i DTL - Dansk Transport og
Logistik. Her kalder direktør Erik
Østergaard lempelsen i østafta-
len for et skridt i den rigtige ret-
ning og lader via DTL’s hjemme-
side sine medlemmer blandt
danske vognmænd vide, at det
nu er muligt at bruge “østchauf-
fører” på danske biler.

3F’s Transportgruppe undrer
sig over arbejdsgivernes mel-
ding.

- Vi har kun fået en håndfuld
henvendelser til vores afdelinger
om mangel på hænder til et rat
de seneste måneder, og der er
fortsat flere hundrede ledige
danske chauffører. Det ville
klæde vognmændene at tilbyde
dem et job, før glæden flyder
over, siger Jørgen Aarestrup
Jensen, der er forhandlingssek-
retær i 3F’s Transportgruppe. HC

1.MAJ OVER HELE
LANDET
KAMPDAG: Ledelsen i 3F skal
på farten, når arbejderbevægel-
sens internationale kampdag
traditionen tro løber af stablen 1.
maj.  Forbundsformand Poul
Erik Skov Christensen taler hos 3F
Kbh. Lager, Post og Service og 3F
Nordøstsjælland, mens næstfor-
mand Steen Andersen besøger
LO-skolen i Helsingør.

Næstformand Jane Korczak
taler blandt andet ved landets
største arrangement i Fælled-
parken under årets parole, som
er velfærd, tolerance og inter-
national solidaritet. pet

MASSER AF FYRINGER
PÅ GARTNERIER
Tomatgartnerierne er kastet ud i en

kamp for overlevelse. Det koster mange

3F’ere jobbet.

ARBEJDSMILJØ: Mange 3F’ere, der arbejder
på gartnerier i Danmark, risikerer at miste
jobbet. Hvis de ikke allerede har gjort det.

Sådan lyder den triste konklusion på en
rundspørge, som Fagbladet 3F har lavet til de
største gartnerier i landet. 

Særligt tomatgartnerierne er hårdt ramt. For
eksempel skal Masnedø Gartnerierne i år kun
ansætte 60 3F’ere i modsætning til 100 sidste
år. 

Og Gartneriet Alfred Pedersen & Søn på Fyn
forventer i år kun at skulle bruge 50 3F’ere i
modsætning til 75 sidste år. 

- Hvis udviklingen fortsætter, varer det ikke
længe, før der slet ikke er noget gartneri-
erhverv i Danmark, siger tomatavler Mads
Pedersen fra Alfred Pedersen & Søn.

Det er den hårde konkurrence fra billige
østarbejdere i lande som Tyskland og Holland,
stigende energipriser på olie og gas samt
danske forbrugeres manglende lyst til at købe
danske kvalitetsgrøntsager, der har tvunget
branchen i knæ.

Arbejdsgiverne i GLS-A peger på bedre
muligheder for at hyre billig arbejdskraft fra
Østeuropa som midlet til at redde branchen.
Men den metode køber 3F ikke.

- Det er ingen tvivl om, at det ser skidt ud
for branchen. Og jeg synes selvfølgelig, at det
er dybt beklageligt, når gartnerier lukker, og
3F’ere mister deres job. Men løsningen kan
aldrig være at dumpe lønnen, siger Arne
Grevsen, formand for 3F’s Grønne Gruppe.

AF PETER KEIDING  PETER.KEIDING@3F.DK.

FOTO RIKKE MADSEN

II  tteemmaaeett  ppåå  ssiiddee  1122--1177  kkaann  dduu  llææssee  mmeerree  oomm  kkrriisseenn  

ii  ggaarrttnneerriibbrraanncchheenn..
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MARIANNE JELVED, 
DET RADIKALE VENSTRE:

De Radikale kan ikke og
skal ikke holde et andet
parti oven vande. Det er
fuldstændig misforstået at
tildele et parti en særlig
rolle som hjælper for et

andet parti. Jeg ved ikke, om det nogen-
sinde før er set i danmarkshistorien. Vi
vil i hvert fald ikke være de første. S må
finde plasteret frem. S må gå i træning -
måske kunne man sige genoptræning.

VILLY SØVNDAL, 
SOCIALISTISK FOLKEPARTI:

Som altid er det umuligt
at få klare svar fra De
Radikale. De ved ikke, om
de hører til på højrefløjen
eller venstrefløjen og i det
omfang, partiet ved det,

vil det ikke fortælle det til vælgerne.

HENRIK SASS LARSEN,
SOCIALDEMOKRATERNE:

Det er ingen hemmelig-
hed, at der på centrale 
områder har været knaster
mellem S og R. Og her er
De Radikales melding, da
også et frihedsbrev for os.

Det betyder nemlig, at vi nu kan melde
kraftigere ud om vores politik på områ-
der, hvor vi tidligere for alt i verden
skulle finde et kompromis. 

- om De Radikales skilsmisse fra Socialdemokraterne

3 MENINGER

NYHEDER L Æ S M E R E P Å W W W . 3 F . D K

BARSEL BESKYTTER MOD FYRING
En person på barsel kan ikke fyres uden videre - heller ikke selv om kvin-
dens job bliver nedlagt, mens hun er på barsel. For så skal hun tilbydes
andet arbejde, før en eventuel fyreseddel kan komme på tale. Det viser en
principiel dom fra Randers. Sagen handler om en levnedsmiddelkandidat
fra Tulip Food Company. Kvinden arbejdede i Tulips udviklingsafdeling i
Aalborg, og den blev nedlagt, mens hun var på barsel. Kvinden blev fyret,
men det var ikke i orden, siger retten.

OVERSKUD HOS ISS
Den danske servicekoncern ISS nærmer sig et overskud på
en milliard kroner efter skat. Driftsoverskuddet steg 17
procent til små 2,7 milliarder kroner, mens nettooverskud-
det voksede fra 837 millioner kroner i 2004 til 948 millio-
ner kroner i 2005. Rengørings- og serviceselskabet fik sid-
ste år nye ejere i form af kapitalfondene EQT og Goldman
Sachs Capital Partners.

Pengene fra indsamlingen skal 

bruges til værested for ofrene for 

kvindehandel. 

KVINDEHANDEL: Succeskriteriet for 3F’s
underskriftsindsamling mod kvindehandel
lyder på minimum 100.000 underskrifter.
For hver underskrift går der en krone til
Reden, det københavnske fristed for pro-
stituerede, og det rumænske kvindekrise-
center “Reaching Out”.
Underskriftindsamlingen er nu oppe på
50.632 opgjort tirsdag 18. april. 

De 100.000, fagforeningen vil donere, er
dermed rykket et skridt nærmere modta-
gerne, og Dorit Otzen, forstander på Reden,
fortæller, at planen er at oprette et sted,
hvor ofre for kvindehandel kan opholde sig
i sikkerhed over en periode og har lejlighed
til at overveje deres muligheder, så de ikke
bliver tvunget til at gå tilbage i armene på
dem, der har udnyttet dem.

- Det gør, at de får en refleksionsperiode
uden, at der er politi eller andet indblan-
det. Vi vil altså gerne etablere en form for
krisecentre for de her kvinder, siger Dorit
Otzen. 

Specielt kvinder fra de nye EU- lande har
svært ved at slippe væk fra et liv som pro-

stituerede i Danmark, fordi det offentlige
ikke betaler for EU-borgeres hjemsendelse,
og derfor er mange af kvinderne nødt til at
blive i landet. 

AF METTE BIRKVALD SØRENSEN METTE.SOERENSEN@3F.DK

FOTO: CLAUS BIE

50.000 UNDERSKRIFTER 
MOD KVINDEHANDEL

SKRIV UNDER PÅ STOPKVINDEHANDEL.NU

04-11 fagbladet nr8  18/04/06  14:46  Side 3



7

F
A

G
B

L
A

D
E

T
 

N
U

M
M

E
R

 
0

8
 

2
0

0
6

KOMMENTAR

Mon ikke vi alle kender det: Vi hører et nyt ord i en forsamling,
som vi har brug for at slå op og finde ud af, hvad betyder. Det er
dog sjældent, at vi har brug for at slå ord op, som vi i mange år
har brugt, og som vi troede, vi kendte betydningen af. 

Ikke desto mindre var det, hvad der skete for mig, da regeringen
for nyligt fremlagde sit udspil til fremtidens velfærdssamfund. 
Et udspil, som blandt andet vil betyde forringelse af efterlønnen,
pisk over for ledige under 30 år, og stramninger i forhold til alders-
gruppen 55-59-årige. Alt sammen elementer, som ikke stemmer
overens med min forståelse af ordet “velfærd”.

Derfor slog jeg ordet op i Politikens Nydansk Ordbog, og her står: 
“velfærd - det at trives på baggrund af en tryg og materielt god

tilværelse”. 
Nu er det ikke første gang, at regeringen omgås sandheden lem-

fældigt, men jeg synes ærlig talt, at det er en hån over for de
mennesker, hvis trivsel og tryghed kommer
til at lide skade med regeringens forslag, at
det ligefrem skal kaldes velfærd.

Hvis regeringen får held med at gen-
nemføre forslaget om halve dagpenge for
unge mellem 25 og 29 år, betyder det, at et
ungt par, der har været så uheldige at
miste deres job, kan få revet tæppet væk
under sig, fordi de har lagt deres økonomi
an på, at de vil være dækket ved arbejds-
løshed. Det samme gælder for de personer
under 50 år, som først kan gå på efterløn,
når de er 63 år, men som allerede nu 
begynder at mærke nedslidningen på deres
krop. For dem og mange andre er en tryg

og materielt god tilværelse i hvert fald ikke lige om hjørnet.
Jeg frygter virkelig, at regeringen er i gang med at underminere

det velfærdssamfund, vi har kæmpet så hårdt for igennem mange
år. Et velfærdssamfund, hvor folk rent faktisk trives på baggrund af
en tryg og materielt god tilværelse. Vi skal være stolte af, at vi har
et samfund, der bygger på tryghed for alle, og hvor man kan føle
sig sikker på hjælp, hvis man af den ene eller anden grund har
brug for det. 

Det virker endda endnu mere grotesk, at forslaget kommer på et
tidspunkt, hvor vi nærmest oversvømmes af samfundsforskere fra
hele verden, som er interesseret i at lære af den danske samfunds-
model, fordi vi klarer os så godt. Mange af dem har netop oplevet
fra deres egne lande, at utryghed og ulighed ikke skaber velstand i
et samfund. Tværtimod.

Måske et af disse kloge hoveder kunne forklare statsministeren,
hvad ordet velfærd betyder, inden det er for sent. Ellers må vi
andre jo gøre det.  

Jeg frygter virkelig,

at regeringen er i

gang med at under-

minere det velfærds-

samfund, vi har

kæmpet så hårdt for

igennem mange år.

150.000 FOR ULOVLIG 
BORTVISNING

VELFÆRD BETYDER

VELFÆRD

AF FORBUNDSFORMAND POUL ERIK SKOV CHRISTENSEN

VOLDGIFT: Virksomheden Skjern Trikotagefarveri
skal betale 155.000 i godtgørelse og erstatning til en
sikkerhedsrepræsentant, der blev uretmæssigt bort-
vist. Det har en faglig voldgift med højesteretsdom-
mer Poul Søgaard som opmand afgjort.

Sikkerhedsrepræsentanten fik 7. december en
advarsel - uberettiget, mente hun selv. Det rystede
hende så meget, at hun forlod arbejdspladsen af
helbredsmæssige årsager.

Hun var altså i sin gode ret til at gå hjem. Men
det undersøgte virksomheden ikke, inden den skred
til bortvisning. Og det var en forsømmelse - ikke
alene mod reglerne, men mod ånden i den danske
model. Ifølge tilkendegivelsen burde virksomheden
have undersøgt årsagen til sikkerhedsrepræsentan-
tens fravær, før den skred til bortvisning - for ek-
sempel ved at forhøre sig hos tillidsrepræsentanten.

pan

HJÆLP TIL AT SKODDE
RYGESTOP: Regeringens planer om et totalt ryge-
forbud er allerede virkelighed på sygehusene i
Fredericia og Kolding. Holder man ikke op med at
ryge i arbejdstiden, bliver man nemlig fyret. Derfor
har ledelsen etableret samarbejde med rygestop-
eksperten Christian Olsen, der arbejder med ryge-
stopkurser uden hjælpemidler som nikotinplastre
etcetera.

PSST... Vidste du, at de
fleste taske- og lommetyverier
begås mod kvinder? Af knapt
26.000 taske- og lommetyve-

rier i 2005 gik to tredjedele ud
over kvinder.

FLERE ARBEJDSULYKKER

Antallet af arbejdsulykker på det private arbejds-
marked er stigende. Det viser nye tal fra Dansk
Arbejdsgiverforening (DA). Ulykkesfrekvensen, der
måler antallet af arbejdsulykker pr. en million
arbejdstimer, er steget fra 28,0 i 2004 til 30,4 året
efter. Stigningen varierer fra branche til branche,
men fordelt på hovedbrancher er den størst inden
for handel, transport- og servicevirksomhed, efter-
fulgt af fremstillingsvirksomhed og med bygge- og
anlægsvirksomhed i bund med den laveste stig-
ning.
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LÆSEPROBLEMER: Fra august strammes
reglerne for tildeling af it-hjælpemidler til
unge med læsebesvær på erhvervsuddan-
nelserne, så man skal være dokumenteret
ordblind med en test for at få den vigtige
it-hjælp. Det vil ramme lærlinge med
læse-stave besvær.

- Tidligere kunne læse-stave besværede
også få it-hjælp. Men vi føler, vi er blevet
lidt misbrugt, hvor det har været et spørgs-
mål om, hvor god en ansøgning studievej-
lederen kunne skrive, siger konsulent Knud
Møller, SU-styrelsen. 

Det afviser koordinerende vejleder
Benedicte Stokkeby Koch fra Københavns
Tekniske Skole. Skolen har særlige hold for
murer- og tømrerlærlinge, der er ordblinde
eller har læse-stave besvær.

- Hvorfor skal unge med læse-stave 

besvær ikke have samme it-hjælp? De slås
jo med de samme problemer. Uden særlig
hjælp var hovedparten af eleverne faldet
fra, siger hun.

Uddannelseskonsulent i 3F Flemming
Jensen er enig:

- Unge med læsebesvær klarer sig kun,
hvis de får den rette hjælp. Stramningerne
harmonerer ikke med regeringens mål om,
at 95 procent af de unge skal have en ung-
domsuddannelse inden 2015, siger han.

Selvom stadig flere unge søger om hjælp,
beskæres puljen for tildeling af hjælpe-
midler samtidig med tre millioner, så den i
år er på 46 millioner kroner.

AHE

LLææss  ssiiddee  2222..

SKU’ DET GØRE DET BEDRE?

“Forholdene på de danske asylcentre er
rystende ringe og uværdige. Det kan vi
ikke være bekendt at byde andre menne-
sker, og jeg vil derfor arbejde på at få
forbedret forholdene hurtigst muligt.”

MF for de konservative Henriette Kjær

INGEN IT-HJÆLP VED
LÆSEBESVÆR

ØSTARBEJDERE:  Mulighederne for at
udstationere arbejdskraft fra et EU-land
til et andet udnyttes til plat, svindel og
underbetaling. Derfor skal der gøres en
ekstra indsats for at forhindre social
dumping i forbindelse med EU’s udsta-
tioneringsdirektiv, der giver mulighed
for at udstationere arbejdskraft over
landegrænserne.

Det har EU-Kommissionen netop
meddelt de 25 medlemslande.
Myndighederne i værtslandet har pligt
til at sikre, at direktivets bestemmelser
om arbejds- og ansættelsesvilkår reelt
også anvendes. Det nævnes, at værts-
landet kan kræve af udenlandske tje-
nesteydere, at de underkaster sig en vis
kontrol. Kommissionen kræver et tæt
samarbejde mellem landene, og at
oprindelseslandet skal “samarbejde
loyalt med myndighederne i værtslan-
det og give dem alle de oplysninger, de
har brug for, for at kunne udøve deres
kontrolopgaver og bekæmpe ulovlig
praksis”. tk-

BEDRE KONTROL MED
UDSTATIONERING

KVINDEHANDEL:  Fagforbundet Fag
og Arbejde, FOA, har givet 20.000 kroner
til kampagnen stopkvindehandel.nu

Pengene, der bliver samlet ind under
kampagnen, går ubeskåret til krisecen-
teret Reden i København og til krise-
centeret Reaching Out i Rumænien.
Foreløbig er der indsamlet 195.000 kro-
ner.

På Reaching Out i Rumænien er den
16-årige Carmen nu i sikkerhed. Hun
blev i december 2005 købt af Fagbladet
3F’s journalist, der udgav sig for at
være sexkøbmand fra Danmark.

- Vi synes, at det er ganske horribelt,
at der foregår så omfattende kvinde-
handel her i 2006, siger næstformand i
FOA Mona Striib om baggrunden for
støtten. mh

20.000 FRA FOA TIL 
STOP KVINDEHANDEL

NYHEDER L Æ S M E R E P Å W W W . 3 F . D K

GRÆNSER FOR KRÆFT I ARBEJDSMILJØET
Hverken Danmark eller en lang række andre europæiske lande har grænseværdier for
kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet. Det er for dårligt, mener Dansk Metal, som
nu vil kæmpe for at få indført fælles grænseværdier for hele Europa, når det europæ-
iske arbejdsmiljødirektiv om kræftfremkaldende kemikalier snart skal revideres.
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85 procent af 3F’s medlemmer frygter

flere stramninger af dagpengene

under den nuværende regering.

OPGØR:  3F’s medlemmer er skeptiske over
for regeringens hensigter, når det gælder
dagpengene.

85,6 procent tror, der vil komme flere
stramninger af dagpenge-reglerne under
den nuværende regering.

Det fremgår af en undersøgelse i
Fagbladets Webpanel, som er gennemført i
perioden 11-18. april. Over 1.000 3F-med-
lemmer har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen er gennemført på bag-
grund af regeringens velfærdsudspil tidli-
gere på måneden. Her lægger regeringen
blandt andet op til at halvere dagpengene
for arbejdsløse mellem 25 og 29 år, der ikke
har en kompetencegivende uddannelse.

Kun 4,7 procent af deltagerne i webpane-
let tror ikke, der vil komme flere stramnin-
ger, mens 9,7 procent har svaret “ved ikke”.

- Jeg tror, svarene er udtryk for, at folk på
mange punkter opfatter velfærdsudspillet
som løftebrud fra regeringens side.
Regeringen lovede, at den ikke ville røre
dagpengene, men kommer så med et for-
slag om at halvere dagpengene for ledige
25-29-årige. Derfor stoler folk heller ikke
på, at der ikke vil komme lignende forrin-
gelser i fremtiden, siger Morten Kaspersen,
leder af 3F’s Akasse, om sin fortolkning af
medlemmernes svar.

Han deler i øvrigt medlemmernes opfat-
telse.

- Men det kan godt være, at regeringen vil
vente med nogen af stramningerne til efter
et valg i håb om at få et endnu større flertal
bag sig, siger Morten Kaspersen.

AF LENE PETERSEN

PSST... Vidste du, at dan-
skerne er det folk i EU, der
arbejder mest hjemmefra? 
I 2005 havde 24 procent af
alle beskæftigede danskere
en hjemmearbejdsplads, 
viser tal fra Danmarks
Statistik.

MEST LÆSTE NYHEDER PÅ 3F.DK

1. 155.000 for ulovlig bortvisning.
2. 3F: Fogh vil kvæle efterlønnen langsomt.
3. 3F har sorte tal på bundlinjen.
4. Over en milliard retur til 3F’erne.
5. Salg af ledige meldes til myndighederne.

DET SKER 21.04.06 - 05.05.06
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TTiirrssddaagg  ddeenn  2255..aapprriill:: Nordisk Råd holder møde om handel med kvinder i
Stockholm.

MMaannddaagg  11..  mmaajj: Arbejdernes Internationale festdag.

LLøørrddaagg  66..  mmaajj: Socialdemokraterne samler underskrifter mod kvindehandel i
flere byer landet over.

MÆRSK AFVISER 
FORSLAG OM ARBEJDER-
RETTIGHEDER
INTERNATIONALT: Forbud mod
børnearbejde, forbud mod race og
kønsdiskrimination, og ret til med-
lemskab af fagforening og fri forhand-
linger. Sådan lyder nogle af de kon-
ventioner for arbejdstagere, der er
vedtaget af FN’s arbejdsorganisation
ILO.

Danmark har skrevet under på kon-
ventionerne, og nu vil en af aktionæ-
rerne i A.P. Møller Mærsk have reg-
lerne gjort til en del af
adfærdsreglerne i den internationale
danske gigant.

Aktionæren er den amerikanske
fagforening Teamsters, og forslaget er
indsendt til behandling på A.P. Møller
Mærsks generalforsamling 20. april.
Det bekræfter dagsordenen til gene-
ralforsamlingen. Men her står samti-
dig, at bestyrelsen for A.P. Møller
Mærsk ikke kan støtte forslaget.

Nyhedsbrevet 3F har spurgt A.P.
Møller Mærsk, hvorfor bestyrelsen ikke
kan støtte forslaget. Men eneste kom-
mentar er følgende ord i en e-mail fra
koncernens presse-afdeling og kom-
munikationsmedarbejder Rikke Fabian
Jensen:

“Tak for din henvendelse - bestyrel-
sen vil tage stilling til emnet under
behandling af dagsordenpunktet til
generalforsamlingen den 20. april.” 

HC

%

3F’S MEDLEMMER
FRYGTER DAGPENGE-
STRAMNINGER

Regeringens forslag om at skære i dagpengene for 25-29-årige uden uddannelse har fået mange

3F’ere til at frygte yderligere stramninger af dagpengene.
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PSST... Vidste du, at
200.000 indvandrere og  

efterkommere har dansk 
statsborgerskab? 

Det svarer til 43 procent
af de i alt 463.000 indvan-

drere og efterkommere,
som bor i Danmark.

Syge får helt eller delvist 

ret i mere end hver tredje

klage over kommunernes 

afgørelser om sygedag-

penge, viser ny under-

søgelse fra Ankestyrelsen. 

SYGEDAGPENGE: Det ram-
mer hele familien hårdt, både
økonomisk og menneskeligt,
når enten mor eller far mister
sine sygedagpenge og stadig er
syg. Men selv om det typisk
tager mere end 100 dage at få
sin sag behandlet i amtets 
sociale nævn, kan det betale sig
at klage over kommunens afgø-
relse. Det viser ny undersøgelse
fra Ankestyrelsen.

Styrelsen har gennemgået
samtlige 4.432 klagesager over
sygedagpenge i 2004. Og i 34
procent, eller mere end hver

tredje sag, har kommunerne
begået fejl. I halvdelen af afgø-
relserne tvinges kommunerne
til igen at udbetale sygedag-
penge og i resten, lyder beske-
den, at det er en om’er, fordi
der er lavet fejl i sagsbehand-
lingen.

- Tallene viser, at der sker alt
for mange fejl, hvor hver eneste
sag vidner om et uskyldigt
menneske, der er kommet i
klemme, siger næstformand i 3F
Jane Korczak.

Samtidig viser undersøgelsen
fra Ankestyrelsen, at reglen om
sygedagpengestop efter 52 uger
ikke alene er det, der rammer
syge hårdest, men også er det
enkeltområde, hvor kommu-
nerne laver allerflest fejl. I 21
procent eller cirka hver femte
sag fik klageren helt eller del-
vist ret.

Den regel er der nu politisk

vilje til at ændre i forbindelse
med en moderniseret sygedag-
pengelov. Ikke mindst efter
indtryk fra Jack Brunsbjerg, hvis
sag tidligere har været omtalt i
Fagbladet 3F. Kort før påske
mødte han op i Folketingets
Arbejdsmarkedsudvalg og
fortalte om næsten at være
ovenpå efter en svær depres-
sion, da sygedagpengene røg.
Og om skyldfølelsen ved nu i
flere måneder ikke at kunne
bidrage til familiens forsørgelse.

- Vi lever på bankens nåde
og skændes om penge, så det
brager. Jeg får igen mere medi-
cin, men kan alligevel ikke sove
om natten. Jeg tænker konstant
på, hvad det her skal ende
med, fortalte han.

AF JOHANNES H. NØRGÅRD JOHANNES@3F.DK

FOTO: HARRY NIELSEN

STRIBEVIS AF FEJL I SAGER
OM SYGEDAGPENGE

NYHEDER L Æ S M E R E P Å W W W . 3 F . D K

PENSIONSFORSLAG RAMMER KVINDER
Danskere, der overvejer skilsmisse, skal tage sig i agt for et lovfor-
slag fra regeringen, der typisk vil stille kvinder dårligere, fordi det
lægger op til, at rate- og kapitalpensioner ikke længere skal deles i
tilfælde af skilsmisse. Efter planen skal forslaget skal træde i kraft
1. januar 2007, og det vil berøre mange, da godt 40 procent af alle
ægteskaber ender med skilsmisse.

FÆRRE SORTE TIMER
Over de seneste fire år er mængden af sort arbejde faldet i Danmark
med 54 millioner sorte arbejdstimer. I kroner og øre svarer det til et
fald i markedsværdien på fire milliarder, så det sorte arbejde nu har
en værdi på 46 milliarder kroner. Det har Rockwool Fondens
Forskningsenhed fundet frem til på baggrund af interview med
knap 1.000 danskere. Undersøgelsen viser desuden, at hver anden
18-19-årig arbejder sort, mens det er hver tredje 20-29-årig.

BUD 

OVERFALDET
VOLD OG JOB: En
buddreng blev kort før
påske overfaldet og fra-
røvet sin rygsæk med
32.000 kroner - to dages
omsætning fra Øresunds
Apotek på Østerbro. 

Pengene var med
buddet på vej til ban-
ken, da røveren – ifølge
Ritzaus Bureau - pas-
sede buddet op og væl-
tede ham omkuld med
et knytnæveslag og stak
af med pengene.

- Det er uansvarligt,
når arbejdsgivere lader
unge under 18 håndtere
så store pengebeløb og
derved gør dem til
oplagte mål for røverier,
siger faglig sekretær i 3F
Lager Post og Service
København Caja Bruhn.

HC

Jack Brunsbjerg, socialrådgiver i 3F Karin Petersen og næstformand i 3F Jane Korczak (til venstre) på vej til møde

med Folketingets arbejdsmarkedsudvalg.
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Måske var det en gave til Socialdemokraterne, da De
Radikale forleden brød ud af flere end ti års politisk
parløb. For med Marianne Jelveds frieri til regerings-
partierne står Helle Thorning-Schmidt tilbage som
oppositionens ubestridte leder.

Det radikale brud kommer ikke som nogen over-
raskelse. Rollen som opposition bekommer grundlæg-
gende ikke radikale politikere vel, og da de radikale
politikeres selvtillid er steget proportionalt med par-
tiets meningsmålinger, måtte vejene skilles.
Spørgsmålet er, om ikke meningsmålingerne er steget
De Radikale til hovedet - og om Marianne Jelved og
hendes partifæller formår at omsætte målinger til
mandater.

Med De Radikales afsked har Helle Thorning-
Schmidt fået al den plads, hun kan ønske sig, til at
markere sit alternativ til den borgerlige regering.
Velfærdsforhandlingerne bliver en afgørende test.
Socialdemokraternes nye udspil til mere og bedre vel-
færd til danskerne er blevet godt modtaget, både i
egne rækker, og blandt de mange iagttagere i medie-
verdenen, der ellers længe har dømt Helle Thorning-
Schmidt ude.

Klar politisk forskel

Det socialdemokratiske velfærdsudspil markerer en
klar distance til regeringens bud på en velfærds-
reform. Socialdemokraterne afviser
forringelser i dagpenge og kontant-
hjælp. Derudover rummer udspillet
en lang række konkrete forslag. Der
skal bygges flere og billigere fami-
lieboliger til udlejning, så ejendoms-
prisernes himmelflugt i storbyerne kan
bremses. 

Daginstitutionerne skal tilgodeses, folke-
skolen skal have bedre rammer og vilkår, lige-
som der skal investeres i forskning, i ungdoms-
og efteruddannelse og i arbejdsmiljø.

Mens Anders Fogh Rasmussens velfærdsreform er et
traditionelt borgerligt udspil, der som altid rammer
lønmodtagerne, og de grupper, der i forvejen har det
svært, satser Helle Thorning-Schmidt på at investere i
mere velfærd og mere i mennesker - også i dem som
ikke har så let ved at finde fodfæstet. For det er nu
engang et fattigt samfund, der lægger de største byr-
der på dem, der har det sværest.

Helle Thorning-Schmidt har klart markeret, at der
skal forandringer til, også i efterlønsordningen, men
at der også er plads og råd til forbedringer. Viljen til

reformer svækker kritikken fra modstanderne, som i
stedet har kastet sig over udspillets finansiering. Men
Socialdemokraternes udspil er såmænd lige så godt
finansieret, som regeringens egne valgløfter. For var
det ikke Anders Fogh Rasmussen, der selv opfandt
begrebet ”økonomisk råderum”, da han skulle finde
pengene til sin 24 milliarder kroner dyre ønskeseddel.

Og i en tid hvor pengene nærmest fosser ind i stats-
kassen og udlandsgælden er forduftet, så bliver det
mere end vanskeligt for regeringen at overbevise væl-
gerne om, at der ikke er råd til lidt mere velfærd, men
derimod mindre, fordi pengene i stedet skal gå til
skattelettelser.

Skattelettelser eller velfærd

Da Anders Fogh Rasmussen i 2001 vandt regerings-
magten var det først og fremmest fordi det lykkedes
ham at overbevise vælgerne om, at han ikke ville
skære i den offentlige service. Men ved siden af Helle
Thorning-Schmidts velfærdspakke bliver det vanskeli-
gere for statsministeren at gentage den påstand. 
Nu har vælgerne for første gang i lang tid noget at
vælge imellem. Ønsker de nye skattelettelser eller
bedre kvalitet i fællesskabets service og større indsats
mod den stigende ulighed. Eller som det forleden blev
formuleret i en politisk kommentar: ”Fogh betyder
velfærdsstop og skattelettelser, 
mens Thorning-Schmidt er 
lig med skattestop og 
velfærdsforbedringer.”
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til regeringen og
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ternes nye 
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for alvor givet

vælgerne noget at

vælge imellem.

Helle Thorning-

Schmidt er igen et

klart alternativ til

en borgerlig

regering.
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KOLDT I DANSKE DRIVHUSE
Nu rammer globaliseringen for alvor gartneribranchen.

Hård konkurrence fra billige østarbejdere i Tyskland og Holland,
danske forbrugere som foretrækker discount-tomater fra Spanien
og rekordhøje priser på gas og olie har kastet branchen ud en
kamp for overlevelse. Det koster mange 3F’ere jobbet. 

I dette tema kan du læse om, hvordan Egehøj Champignon har
fyret danske medarbejdere og erstattet dem med billige polske
vikarer. Hvordan arbejdsgiverne efterlyser bedre muligheder for at
hyre billige østarbejdere. Og hvorfor 3F afviser enhver form for
dumping af lønnen som løsning på branchens krise.
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TEMA

Manglende afsætning. Med det påskud har ejeren 
af Egehøj Champignon på Fyn fyret 14 fastansatte
danskere. Samtidig har gartneriet hyret 38 
polske vikarer til fast arbejde på landets største
champignongartneri.

ene Kampmann og fire andre danske champignonplukkere fik
stukket en fyreseddel i hånden på kontoret af chefen. Forkla-

ringen i fyringsbrevet fyldte lige godt en linje: 
“Grundet manglende afsætning ser vi os nødsaget til at opsige

dig pr. dags dato med sidste arbejdsdag d. 19/3 2006.”
Et kvarter senere i kantinen fortalte chefen, at han havde ansat

ti polske vikarer, som skulle starte dagen efter. 
- Jeg ville ikke være sur og skuffet over at blive fyret, hvis der ikke

var noget at lave på virksomheden. Men polakkerne kommer hver
dag og arbejder nøjagtig ligesom os andre. De er kun vikarer på
papiret, og det er mærkeligt, at de bliver ansat, inden vi er fyret,
bemærker 40-årige Lene Kampmann, som har haft millioner af
små paddehatte mellem fingrene i de seneste knap ti år på Egehøj
Champignon på Nordfyn. Det er butikker som Irma og ISO, der
sælger champignon fra Egehøj.

- Ja, vi var ikke engang væk, før polakkerne var der. Vi føler os

L

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

FYRET

AF MORTEN HALSKOV    FOTO: RIKKE MADSEN

OG ERSTATTET 
AF POLSKE 
VIKARER

Lene Kampmann, Anita Jauert og

Kattia Thomsen blev fyret 

fra Egehøj Champignon “på grund

af manglende afsætning” - samme

dag rykkede polske vikarer ind på 

deres arbejdsplads.

GARTNERIER I KRISE

12-17 fagbladet nr8  12/04/06  10:12  Side 2
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simpelthen røvrendt, tilføjer jævnaldrende
Anita Jauert, som også har mistet sit job på
landets største champignongartneri. 

I alt har 14 fastansatte danske plukkere
fået en fyreseddel siden 19. januar i år. Men
samtidig har bestanden af polske vikarer
med fast arbejde på gartneriet i Veflinge
knopskudt, så der nu arbejder 38 yngre
polske mænd og kvinder.

Medgørlige medarbejdere

De første fyringer fandt sted lige efter, at de
ansatte på gartneriet valgte en tillidsrepræ-
sentant for første gang i mange år.

Den faglige repræsentant blev udpeget,
fordi champignonavler Kent Stenvang fra
nytår havde dikteret lønnen sat ned med næ-
sten ti kroner - i timen. 

- Stenvang siger, at gartneriet har brug for
fleksibel arbejdskraft. Men vi har været me-
get fleksible og gjort en stor indsats, siger
41-årige Kattia Thomsen, der døjer med
store smerter i ryggen, fordi hun for knap
to år siden gled i en svamp på gulvet i gart-
neriet. 

De to andre nikker.
- Selv om vi blev lovet mellem 30 og 32 ti-

mer om ugen ved ansættelsen, har vi altid
bare fået fri, når vi var færdige med at plukke
- lige meget om klokken var ti om formidda-
gen eller fem om eftermiddagen, forklarer
Lene Kampmann. 

I et par måneder var medarbejderne sågar
villige til kun at arbejde og få betaling for
15 timer om ugen, fordi der var sygdom i
svampene. Kent Stenvang nægtede at give de
ansatte en frigørelsesattest eller følge fagfor-
eningens forslag om fordeling. 

Til gengæld har han skrevet udtalelser til
nogle af de fyrede, blandt andet til Lene
Kampmann:

“Lene er pligtopfyldende og udviser gode
samarbejdsevner. Lene er fleksibel og er
tjenstvillig til at yde en ekstra indsats, når
det er påkrævet. Herfra giver vi Lene vor bed-
ste anbefaling”, skriver Kent Stenvang
blandt andet i brevet.

Har selv sagt op

De tre 3F’ere fortæller, at det psykiske
arbejdsmiljø på Egehøj Champignon er
alvorligt forringet siden fyringerne.

Ti danske plukkere har valgt selv at sige
op og dermed frivilligt sagt ja til tre ugers
karantæne uden dagpenge fra a-kassen bare

for at komme væk. På gartneriet arbejder
der nu kun 12 plukkere, der taler dansk,
mod hen ved 50 for et års tid siden. 

- Faktisk er det os, der er fyret, som er hel-
dige, konstaterer Lene Kampmann tørt,
mens skuffelsen lyser ud af øjnene bag bril-
lerne.

De tre ufaglærte kvinder føler sig sikre på,
at champignonavleren har hyret polak-
kerne, fordi han kan betale dem en lavere
løn. For ingen af de fyrede danskere har fået
tilbud om at fortsætte som vikar.

- Der må være noget skjult med lønnen.
Det er det eneste argument, for vi er hurti-
gere til at plukke end polakkerne, siger de
tre kvinder i munden på hinanden.

ø

“Vi var ikke engang væk,

før polakkerne var der.

Vi føler os simpelthen

røvrendt.”

ANITA JAUERT, TIDLIGERE ANSAT.

Billig arbejdskraft er ifølge
formanden for 3F Nordhøjfyn den
eneste logiske forklaring på, 
at polske vikarer erstatter danskere
på Egehøj Champignon. 

Selvom de nye polske gartnere på
Egehøj Champignon officielt er ansat
fuldt lovligt på overenskomst med 3F, er
Egon Pedersen, formand for 3F
Nordhøjfyn, ret sikker på, at de er i rea-
liteten er billigere i drift end deres dan-
ske kolleger. 

- Det er altså noget svineri at fyre tro-
faste medarbejdere, som har været me-
get loyale over for virksomheden. Jeg er
overbevist om, at de polske vikarer kun
er blevet ansat, så Egehøj kan spare ud-
gifter til lønnen. Hvorfor skulle man el-
lers fyre trofaste medarbejdere, som har
været på gartneriet i mange år, spørger
han. 

Egehøj Champignon afviser Egon
Pedersens anklager om, at polakkerne
skulle være blevet ansat for at spare
penge på lønudgifter. 

- Jeg har ikke fået noget som helst
indtryk af, at polakkerne ikke skulle få
den løn, der er aftalt, siger Kent
Stenvang, direktør for Egehøj
Champignon. Han har lavet en aftale
med vikarbureauet, der leverer polak-
kerne til Egehøj, og er således ikke
direkte involveret i at aflønne dem. 

Han forklarer i stedet fyringen af faste
danskere og hyringen af polske vikarer
med et øget behov for fleksibel arbejds-
kraft.  

- Vi har valgt at afskedige faste med-
arbejdere, fordi vi er kommet i en situa-
tion, hvor ordrerne svinger virkeligt me-
get. Så vi har skåret ned i den faste stab
i forhold til, hvad vi har basisordrer til.
Og så kan vi klare de variable ordrer
med vikarer, som vi kan have fra time til
time i modsætning til danskerne, siger
han.

Trods Egehøj-direktørens afvisning af,
at der skulle være urent trav i ansættel-
sen af de nye polakker, fastholder Egon
Pedersen sine udtalelser. 

- Hvis Kent Stenvang mener, at jeg
lyver, så må han jo slæbe mig i retten
for injurier, siger 3F-formanden.

3F-FORMAND: 
SVINERI AT FYRE 
DANSKERE

AF MORTEN HALSKOV OG PETER KEIDING     PETER.KEIDING@3F.DK 
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or nylig var Mads Pedersen, der ejer
Gartneriet Alfred Pedersen & Søn, et

smut i Holland for at hilse på kolleger i bran-
chen. Her mødte han næsten kun polakker i
de gartnerier, som han besøgte.

- For fem-seks år siden var det stort set kun
hollændere, som arbejdede i gartnerierne. I
dag er deres job i det store hele overtaget af
polakker, som kun skal have syv-otte euro
(50-60 kroner, red.) i timen. Det er meget kon-
kurrenceforvridende for os, siger Mads
Pedersen. 

Årsagen til den store forskel i lønningerne

er, at Danmark har andre regler end lande
som Tyskland og Holland for, hvor meget ar-
bejdere fra Østeuropa skal have i løn. 

I Danmark skal polakker nemlig normalt
ansættes til danske lønninger. Det vil på gart-
neriområdet sige en løn på typisk 120-130
kroner i timen plus feriepenge, pension og
diverse andre tillæg.

Skrækscenarium

Den store forskel i udgifter til lønninger har
haft den konsekvens, at Mads Pedersen i
denne sæson kun regner med at ansætte om-

kring 50 3F’ere i sit gartneri i modsætning
til 75 sidste år. 

Og han frygter, at det kan blive nødvendigt
at skære yderligere i medarbejderstaben de
kommende år. Det betyder, at der bliver
længere mellem de kendte Katrines &
Alfreds Tomater i butikker som Brugsen,
Kvickly og Fakta.

- Udgifter til løn er en meget stor post for
os, og vi kan ikke udlicitere vores produk-
tion. Vi kan ikke bare sende en tomatplante

F

TEMA

AF PETER KEIDING    PETER.KEIDING@3F.DK FOTO: NIELS LUND PEDERSEN

DEN SIDSTE TOMAT

Lave lønninger i andre europæiske lande, stigende energipriser og forbrugernes ringe lyst til at købe
kvalitetsfødevarer har tvunget den danske gartneribranche i knæ.

Færre forbrugere køber danske kvalitetstomater fra blandt andet Gartneriet Alfred Pedersen & Søn. Udviklingen truer nu hele branchen på livet.

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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vis bare vi får lov til at hyre billige øst-
arbejdere i et par år, skal vi nok skabe

vækst og udvikling i gartneribranchen - og
dermed på langt sigt også masser af nye job
til 3F’erne. 

Sådan lyder argumentet fra arbejdsgiverne
i GLS-A (Gartneri-, Land- og Skovbrugets
Arbejdsgivere), når de skal forklare, hvorfor
deres branche skal åbne for, at polakker, li-
tauere og andre østarbejdere kan komme til
Danmark og arbejde for 80 kroner i timen. 

- Hvis vi kunne spare udgifter til løn, ville
branchen få et tiltrængt pusterum. Det ville
give os mulighed for at investere i ny tekno-
logi, siger godsejer Gerner Wolff-Sneedorff,
formand for GLS-A.

Han har dog svært ved at give konkrete ek-
sempler på, hvilke former for teknologi der
kunne være tale om. 

Arbejdsgiverne har flere forskellige mere el-
ler mindre kreative forslag til, under hvilke
ordninger østarbejderne kunne arbejde i
Danmark. 

En af dem hedder entreprisemodellen. Her
køber en dansk gartneriejer en ydelse af en
mellemmand, der så sender et hold østarbej-
dere til Danmark i en afgrænset periode, hvor
de får en løn langt under den danske. Denne
model vurderede Udlændingestyrelsen som
ulovlig tidligere på året, hvilket fik GLS-A til
at klage til ombudsmanden uden held.

En anden metode er at lave en ny overens-
komst med 3F, der gør det muligt at ansætte
sæsonarbejdere fra Østeuropa til en særlig lav
løn på for eksempel 80 kroner i timen. 

3F bekymret for branchen

Gruppeformand i 3F’s Grønne Gruppe Arne

H

Det er dybt beklageligt, at 3F’ere
mister job, når gartnerierne 
lukker. Men det er alligevel en 
rigtig dårlig idé at dumpe lønnen,
lyder det fra 3F.

AF PETER KEIDING    PETER.KEIDING@3F.DK

til Polen. For os er det enten-eller, siger han. 
35-40 procent af Mads Pedersens omsætning

går til lønninger. 
- Hvis udviklingen fortsætter, så varer det

ikke længe, før der slet ikke er noget gartneri-
erhverv i Danmark. Det er ikke bare et skræk-
scenarium, siger gartneriejeren.

De fleste gartneriejere er på linje med Mads
Pedersen, der peger på de høje danske lønnin-
ger som hovedproblemet. 

Når Egehøj Champignon som omtalt andet
steds forsøger at spare på lønningerne ved at
ansætte billige, polske vikarer, afspejler det
altså en branche, der er havnet midt i en
veritabel overlevelseskamp. 

Lidl-effekten

Men lønningerne er dog langt fra det eneste,
som presser gartneribranchen for tiden. 

De stigende udgifter til energi - som de høje
markedspriser på olie og gas har skabt - er også
med til at presse gartnerierne, der skal bruge
meget energi til at varme deres drivhuse op
her i kolde Danmark.

Og så tales der i branchen meget om den så-
kaldte “Lidl-effekt”. 

Den er opkaldt efter den tyske discount-
kæde Lidl, som åbnede med en masse butik-
ker i Danmark sidste år, og nu udnytter dan-
skernes store interesse i at bruge så få penge
som muligt på fødevarer - på trods af at privat-
forbruget generelt stiger. Forbrugerne vil bare
hellere bruge pengene på et nyt køkken, en ny
bil eller et nyt stereoanlæg. 

En anden af Danmarks største tomatprodu-
center, Masnedø Gartnerierne, har direkte
mærket Lidl-effekten. Gartneriet har nemlig
mistet en af Lidls hovedkonkurrenter på det
danske marked, Netto, som kunde. 

- Netto var skræmte over, at Lidl kom til
Danmark med deres billige grøntsager, som
de køber i udlandet. Så de valgte at droppe vo-
res tomater, der åbenbart var for dyre, siger
Ole Olsen, der ejer Masnedø Gartnerierne. 

Den mistede ordre fra Netto betyder, at
Masnedø Gartnerierne i år kun skal ansætte
60 3F’ere til sæsonarbejde i forhold til 100 sid-
ste år. Altså næsten en halvering.

- Vi taber det hele, hvis ikke vi kan forklare
de danske forbrugere, at hvis de vil have sunde
produkter, så bliver de også nødt til at købe
dansk producerede grøntsager, siger Ole Olsen.

Han tør ikke give et bud på, hvor længe det
er rentabelt at producere tomater på Masnedø.

ø

NEJ TIL AKAMP FOR
OVERLEVELSE
Fra 2003 til 2005 fik gartne-
rierne i Danmark halveret
deres driftsresultat, som
endte på det dårligste i 20
år. De seneste år er der luk-
ket 25-30 gartnerier om
året. Og i år forventes den
danske tomatproduktion at
falde med 15-20 procent. 

Det betyder også, at
mange af de 6.000-7.000
3F’ere i branchen risikerer
at miste jobbet - hvis ikke
de allerede har gjort det.
Ifølge en rundspørge, som
Fagbladet 3F har lavet til de
største gartnerier i
Danmark, er flere af dem
nemlig godt i gang med at
reducere i medarbejdersta-
ben.

- Det er dybt bekla-

geligt, når gartnerier

lukker, og 3F’ere

mister job. Men en

løsning kan aldrig

være at dumpe 

lønnen, siger 

gruppeformand 

Arne Grevsen.
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Grevsen har meget svært ved at købe arbejds-
givernes forslag om at åbne for billige sæson-
arbejdere fra Østeuropa. I det hele taget afvi-
ser han alle former for dumping af lønnen. 

- Jeg har endnu ikke forstået, hvorfor ar-
bejdsgiverne på et senere tidspunkt skulle
ansætte danske arbejdere til overenskomst-
mæssig løn, hvis de først får muligheden for
at hyre billige østarbejdere. Hvis man får

muligheden for at ansætte dyr eller billig ar-
bejdskraft, så vælger man selvfølgelig den
billige, siger Arne Grevsen. 

Han deler dog bekymringen blandt gart-
neriejerne og arbejdsgiverne for branchens
fremtid.

- Der er ingen tvivl om, at det ser skidt ud
for branchen. Og jeg synes selvfølgelig, at
det er dybt beklageligt, når gartnerier luk-

ker, og 3F’ere mister deres job. Men en løs-
ning kan aldrig være at dumpe lønnen. Det
er jo heller ikke specielt morsomt for de
mange industriarbejdere, der mister jobbet,
når deres virksomheder flytter til Kina. Men
her er der ingen, der taler om at dumpe dan-
ske lønninger. Sådan er vilkårene nu en-
gang, når vi lever i en globaliseret verden,
siger Arne Grevsen. ø

TEMA

Billige østarbejdere

I lande som Tyskland og

Holland kan gartnerier

hyre polakker og litauere

til 50-80 kroner i timen.

I Danmark skal en

gartner have en

timeløn på 120-

130 kroner.

Høje energipriser

De stigende olie- og gaspriser har gjort

det meget dyrere at varme drivhusene op de

senere år.

Derfor er gartneribranchen i krise

Lidl-effekten

Danske forbrugere vil hellere købe billige,

udenlandske grøntsager end danske

kvalitetsgrøntsager.

L AT DUMPE LØNNEN
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- Hvis muligheden for efterløn som 60-årig forsvinder, vil mange kun have invalidepensionen tilbage, siger Per Hansen.
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Jeg valgte at betale til ordningen med de betingelser, der var. Det kan man ikke bare lave om, 
siger tagdækker Per Hansen, 42 år. Han er i tvivl om, hvorvidt kroppen holder.

AF LENE PETERSEN   FOTO: NILS LUND PETERSEN

er Hansen er 42 år. Men 22 års arbejde som tagdækker har sat
sine spor i kroppen. Det gør ondt i knæ, albuer, underarme,

ryg og fingre, især om vinteren. 
Per Hansen kom på arbejdsmarkedet som 16-årig.
- Det er meget uheldigt, at regeringen vil hæve efterlønsalderen.

Når man er begyndt så tidligt som jeg, og har haft hårdt fysisk ar-
bejde i mange år, kan kroppen ikke holde til den bliver 60. I hvert
fald ikke med det arbejde, siger Per Hansen.

- For os, der har arbejdet i så mange år, burde efterlønsalderen
snarere sænkes til 55 år med mulighed for fleksibel tilbagetræk-
ning, mener han.

Per Hansen synes, det er urimeligt at lave reglerne om for folk,
der allerede er i ordningen. 

- Vi valgte at betale til ordningen med de betingelser, der var. Det
kan man ikke bare lave om. Den generelle efterlønsalder på 60 år

bør bevares, og man skal stadig have ret til efterløn i fem år.
Men politikerne siger, at det har samfundet ikke råd til?
- De tænker kun på økonomien, men tager ikke menneskelige

hensyn. De ved ikke, hvordan det er for eksempelvis bygningsarbej-
dere, siger han.

Per Hansen bor med sin kone og deres to døtre på 11 og 14 år ved
Ringe på Fyn.

Lige nu lægger han og kollegerne tag på en ny fabrik ved
Middelfart.

- Det er hårdt fysisk arbejde med mange tunge løft. I år har vi ar-
bejdet på tagene hele vinteren, og vinterbyggeri tager ekstra hårdt
på folk. De fleste går rundt med dårlig ryg om vinteren, jeg kan jo
også se det på kollegerne. Hvis muligheden for efterløn som 60-årig
forsvinder, vil der være mange, som kun har invalidepensionen til-
bage, pointerer Per Hansen. ø

EFTERLØN

P

Jeg havde regnet
med efterlønnen

URETFÆRDIGT
4. april fremlagde regeringen sit velfærdsudspil.

Men det er meget svært at få øje på forslag i udspillet, der
forbedrer velfærden, mener 3F.

Tværtimod indeholder det en række stramninger og ned-
skæringer af blandt andet efterløn og dagpenge.

Det rammer blandt andet de ældre og de yngre ledige, og
mange af 3F’s medlemmer vil ikke kunne få gavn af efterløn-
nen, hvis efterlønsalderen sættes så drastisk op.

Fagbladet 3F sætter fokus på konsekvenserne af regeringens
udspil.

“ “
DDEETT  VVIILL  RREEGGEERRIINNGGEENN::
• Hæve efterlønsalderen fra 60 til 63 år.
• Forkorte efterlønsperioden fra fem til fire år.
• Forhøje efterlønsbidraget med 667 kroner om året.
• Efterlønsbidraget skal fremover betales i 30 år mod 25 år i dag.
• Give præmie for at framelde sig efterlønsordningen.

DDEETT  MMEENNEERR  33FF::
Regeringen er reelt ude på at afskaffe efterlønnen. En efterlønsalder på 63 år og forhøjet efterlønsbidrag vil betyde, at en stor del af 3F’s
medlemmer ikke kan få gavn af ordningen i fremtiden. 90 procent af 3F’s efterlønnere går i dag på efterløn før de fylder 63 år. 3F tager
skarpt afstand fra regeringens planer.

FFAAKKTTAA:: I dag betaler 118.000 3F-medlemmer under 50 år efterlønsbidrag.
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eg synes, jeg kan så meget. Det er svært at
forstå, at ingen har brug for mig.

3F’er Ingrid Margrethe Bitsch på 59 år har
gjort alt det rigtige. Videreuddannet sig ef-
ter et liv på fabrik og søgt masser af job, men
forgæves.

Står det til regeringens velfærdsudspil,
skal hun nu på kontanthjælp. Så ryger øko-
nomien og huset. Det vil slå hende ud.

- Jeg bliver så gal på politikere, der snak-
ker om, at det grå guld skal blive på arbejds-
markedet. Hvad med os, der er udenfor og
utrolig gerne vil ind?, spørger hun.

Hun har spurgt beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen i et brev, men fik et
slapt svar retur.

- Jeg bliver så gal. Han lever ikke i den vir-
kelige verden, hvor vi er, siger hun med et
fnys.

Efter 19 års fabriksarbejde skiftede hun
spor og tog HF, derefter it-supporter-uddan-
nelsen i 2000 og siden en lang række it-kur-
ser oveni. Hun har, siden hun kom på dag-
penge for otte år siden, søgt mange, mange
job og søger stadigvæk. Inden for alle bran-
cher, da ønskejobbet inden for it ikke var
der.

Men hun har været i aktivering og på dag-
penge før og efter uddannelsen, og det hjæl-
per ikke, at hun tilbyder sin arbejdskraft gra-
tis på prøve.

I dag bruger hun sin ret til forlængede dag-

penge indtil hun fylder 60, hvor hun går på
efterløn.

- Jamen, efterløn vil jeg da helst være fri
for. Jeg har bare ikke valget, siger hun.

Hun bor med samleveren Finn, forhenvæ-
rende smed på efterløn, i et parcelhus i
Vamdrup, og de har lige til dagen og vejen.

Det vil de ikke have, hvis regeringens for-
slag i velfærdsudspillet om at ophæve retten
til forlængede dagpenge vedtages.

- I dag er jeg ikke slået ud, men de nye reg-
ler vil ødelægge vores økonomi og liv. Det vil
betyde farvel til huset, som ellers skulle
holde vores tid ud. Vi har ikke ekstra reser-
ver at tage af. Det er en vanvittig klapjagt på
os, siger hun. ø

J

55-59-ÅRIGE LEDIGE
DDEETT  VVIILL  RREEGGEERRIINNGGEENN::
• Fjerne muligheden for forlængede dagpenge til 55-59-årige.
• Fjerne muligheden for at fritage 58-59-årige for aktivering.

DDEETT  MMEENNEERR  33FF::
Hvis muligheden for at forlænge dagpengeperioden for de ledige 55-59-årige fjernes, vil mange af 3F’s medlemmer i aldersgruppen miste
dagpengeretten. De vil være henvist til det sociale system eller til at blive forsørget af deres ægtefælle. 3F synes også, det er urimeligt at
afskaffe muligheden for at fritage 58-59-årige for aktivering. Det har karakter af meningsløs anbringelse og fører ikke til ordinært arbejde.

FFAAKKTTAA::  1.300 ledige 3F-medlemmer i alderen 55 år til 59 år har fået forlænget deres dagpenge.

Ingen har brug for mig“

AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN    ASGER.HAVSTEIN@3F.DK FOTO: NIELS ROSENVOLD

59-årige Ingrid har gjort alt for at få job. Nu starter regeringen klapjagt på ledige som hende.

“
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Hvis jeg kommer på halve dagpenge igen, må vi formentlig finde et andet sted at bo, siger 26-årige
René Hasselstrøm, der er arbejdsløs.

AF LENE PETERSEN  

FOTO: HANNE LOOP

vis jeg kommer på halve dagpenge
igen, vil det først og fremmest nok

betyde, at vi må finde et andet sted at bo.
Det kniber allerede med at få pengene til at
række, når jeg er på dagpenge. Vi kører ikke
så meget i bilen for at spare på benzinen, og
lader være med at gå så meget ud i byen. Vi
bruger kun de penge, som er nødvendige, si-
ger René Hasselstrøm.

Han er 26 år og bor sammen med sin ring-
forlovede Louise og deres to hunde i et hus
ved Køge.

René Hasselstrøm har prøvet at være på
halve dagpenge i en periode, nemlig før han
fyldte 25 år. 

- Det var svært, for der var ikke penge nok

til de faste udgifter. Vi måtte låne til husle-
jen, siger Réne Hasselstrøm.

Han har arbejdet som tagdækker i flere
år, men har også været ledig flere måneder
hvert år. 

Da han var ledig sidste år, tog han køre-
kort til lastbil, og i år er han netop blevet
færdig med at tage et truckkort, i håbet om
at det kan hjælpe ham til at få noget andet
arbejde.

René Hasselstrøm synes det er urimeligt,
hvis også 25-29-årige ledige uden kompeten-
cegivende uddannelse skal på halve dag-
penge efter seks måneders ledighed.

- Jeg ved ikke, hvad jeg så skal leve af.
Problemet er, at når arbejdsgiverne for

eksempel søger en chauffør, skal man helst
have mindst fem års erfaring. Jeg synes, man
skulle give os unge en chance for at vise,
hvad vi kan, mener han. ø

25-29-ÅRIGE LEDIGE

H

DDEETT  VVIILL  RREEGGEERRIINNGGEENN::
• 25-29-årige ledige, der ikke har en erhvervsuddannelse, ryger ned på halve dagpenge efter et halvt års ledighed. 

Det svarer til 1.670   kroner om ugen.

DDEETT  MMEENNEERR  33FF::
3F mener, at alle skal have en uddannelse, der sikrer dem en plads på arbejdsmarkedet. 
Forslaget vil især ramme alle dem, der ikke har kompetencegivende uddannelse. Det er uden saglig begrundelse, 
og man får ikke folk i arbejde ved at tage pengene fra dem.

FFAAKKTTAA:: Cirka 1.000 3F’ere uden kompetencegivende uddannelse i alderen 25 til 29 år har for øjeblikket været ledige i mere end et halvt år.

Jeg bliver tvunget til at flytte“ “
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DE VANDT OVER 
BOGSTAVERNE

folkeskolen sad de på bageste række 
med knæk og mindreværd. Stemplet

som ubrugelige på grund af læsevanske-
ligheder. Nick Spuur og Stefan Christen-
sen, begge 17 år, blev opgivet og gav op. 

Hvis ikke de havde trukket i murertøjet
på Københavns Tekniske Skole, havde det
set sort ud. Skolen har nemlig oprettet
særlige hold for lærlinge, der er ordblinde
eller har læsevanskeligheder. Og i dag
viser Nick og Stefan glade deres murer-
arbejde frem, nu hvor grundforløbet lige
er afsluttet.

- Jamen, det er gået godt fremad med
læsningen, siden jeg startede på teknisk
skole. Jeg er glad for murerfaget og har al-
lerede fundet en læreplads, siger Stefan
stolt.

- Mine læseproblemer betød ikke noget.

Mester synes bare, det er fint, jeg vil være
murer, siger Stefan, der først blev testet
for ordblindhed på teknisk skole.

Nick er ikke decideret ordblind, men
har læse- og staveproblemer.  Han kedede
sig jammerligt i skolen og blev smidt ud
for ballade.

- Der var nul hjælp til læsning. Den fik
jeg først, da jeg kom på efterskole i 10.
klasse, siger Nick.

Lige siden “Legoklodsalderen” har han
kunnet lide at bygge, så murerfaget lå lige
for. Han har haft stor glæde af læseunder-
visningen, computeren og de andre tekni-
ske hjælpemidler, som de unge får. 

- Skolen gør meget ud af det, og ja, det
havde sgu nok været svært at klare sig
uden, siger Nick, der er på vej til en sam-
tale om læreplads. ø

ET GODT TILBUD
Københavns Tekniske Skole til-
byder særlige hold til unge 
ordblinde eller unge med læse- 
og stavevanskeligheder i et
samarbejde med Københavns
Kommune og Hovedstadens
Ordblindeskole. 

Der er hold inden for murer- og
tømreruddannelsen, og det sjette
hold på 16 unge har lige afsluttet. 

Ordningen kører med et årligt
tilskud fra Københavns Kommune
på 500.000 kroner samtidig med,
at der søges støtte til hjælpemid-
ler i Undervisningsministeriet. 
De unge får en it-startpakke 
med blandt andet bærbar pc 
og scanner.

Fra august 2006 ændrer
Undervisningsministeriet reg-
lerne, så kun unge, der er testet
ordblinde, kan få it-hjælp. Det vil
sige, at Stefan Christensen ville
kunne få hjælpemidler, men ikke
Nick Spuur. 

Det ærgrer Benedicte Stokkeby
Koch, der er koordinerende vej-
leder på skolen.

- Det er helt i skoven, at unge
med læse-stave-vanskeligheder
bliver sorteret fra, siger hun.

LÆSEPROBLEMER Stefan Christensen var ordblind og 
Nick Spuur læsesvag. Nu er de på vej mod svendebrev takket være 
et særligt hold på teknisk skole. 

Nick Spuur (tv.) og Stefan Christensen overvandt læseproblemerne, og nu står lærepladserne for døren.

AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN

ASGER.HAVSTEIN@3F.DK

FOTO: HARRY NIELSEN

I

22-23 fagbladet nr8  11/04/06  14:19  Side 1



23

F
A

G
B

L
A

D
E

T
 

N
U

M
M

E
R

 
0

8
 

2
0

0
6

SNYDT To polske bygningsarbejdere blev spist af med en timeløn på 20 kroner og gik til 
fagforeningen. 3F forbereder retssag mod arbejdsgiveren.

ariusz Glibowski, 30, og Sebastian
Zurkiewicz, 27, var blevet lovet 58

kroner i timen, men fik kun godt 20. 
Da de to polske bygningsarbejdere gik til

fagforeningen, fik de at vide, at de var om-
fattet af en kollektiv overenskomst og skulle
have over 112 kroner i timen.

Polakkerne var begge ansat i det polske
firma Adrian, der i sommeren 2005 indgik
overenskomst med 3F Nordøstvendsyssel
efter få dages blokade af en ombygning af
det tidligere Aalbæk Hotel.

Det er netop den arbejdsopgave, som de
to polakker og et skiftende antal kolleger
har været beskæftiget med. De begyndte 17.
august og blev fyret for et par måneder si-
den, da de havde henvendt sig til den lokale
fagforening.

- Det var vi ikke helt trygge ved, men vi har
fået et godt indtryk af de danske fagforenin-
ger. Vi håber, de kan hjælpe os, så vi og
andre ikke bliver snydt, siger de to unge
bygningsarbejdere.

Adrian i Arbejdsretten

De er tilbage i Danmark, dels fordi de har
fået arbejde igen i en dansk overenskomst-
dækket virksomhed, dels fordi 3F er ved at
forberede en arbejdsretssag mod Adrian.

3F og TIB samarbejder om sagen og har på
baggrund af de polske arbejderes løn- og
timeopgørelser beregnet, at en halv snes
polske arbejdere tilsammen har knap en
million kroner til gode hos Adrian, fordelt
med 440.000 kroner fra Aalbæk og 480.000
kroner fra en renoveringsopgave i Nakskov.

Adrian benægter og beskylder visse af ar-
bejderne for at have beholdt de andres løn.
Firmaet har imidlertid ikke kunnet doku-
mentere sine påstande og er blevet væk fra
et lokalt mæglingsmøde. Derfor forberedes
sagen nu for Arbejdsretten.

- Vi håber, vi kan få sagen berammet hur-
tigt, for man kan frygte, at Adrian vil stikke
af fra regningen. Det virker desværre som
om, firmaet sidste sommer indgik overens-
komsten med os på skrømt og for at få fred.
Derfor er det ekstra vigtigt at få statueret et
eksempel og få dømt firmaet og sikre fol-
kene deres tilgodehavende, siger faglig
sekretær i 3F Nordøstvendsyssel Bent H.
Pedersen, der indgik overenskomsten med
Adrian.

ø

M

POLAKKER FIK 
EN TYVER I TIMEN

AF TORBEN KRAGH  TORBEN.KRAGH@3F.DK FOTO: HARRY NIELSEN

Faglig sekretær i 3F Nordøstvendsyssel Bent H. Pedersen (tv.) og John Andersen (th.) fra TIB Vendsyssel håber at sikre den lille million, som Mariusz

Glibowski og Sebastian Zurkiewicz (midten) og deres kolleger har til gode.
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KAMPAGNE I starten af maj tager valgte og ansatte i 3F rundt i hele landet for at møde
medlemmer. Det sker under overskriften “Fælles Ansvar.”

u kommer fagforeningen ud til dig.
Det sker under overskriften “Fælles

Ansvar - en aktivitet, der synliggør 3F” og lø-
ber at stablen 2., 3. og 4. maj. 

Her skal valgte og ansatte i 3F på gaden
for at møde medlemmer - og potentielle
medlemmer - i hele landet. 

- Vi har ikke i tilstrækkelig grad priorite-
ret at kommunikere i øjenhøjde, og det gør
vi nu noget ved, siger forbundssekretær Per
Christensen som begrundelse for initiativet. 

- Blandt andet skal vi lytte til de proble-
mer, som medlemmerne oplever. Vi skal
blive inspireret af, hvad der rører sig på ar-
bejdspladsen og afmystificere 3F. Rigtigt
mange ved ikke, hvad de faktisk får for de-
res kontingent, siger han.

Arrangementerne spænder fra spontane
aktioner på uorganiserede arbejdspladser
over besøg på uddannelsesinstitutioner til
deltagelse i torve- og gadearrangementer. 

I tilknytning til Fælles Ansvar kører der
også i april og maj en annon-
cekampagne for 3F med ra-
diospot, avisannoncer og
outdoor-reklamer. 

På høje tid

Ifølge professor Jørgen Steen
Madsen fra Sociologisk In-
stitut på Københavns Uni-
versitet er det på høje tid, at
3F sætter turbo på at hverve
flere medlemmer. 

- Det virker som om, at fag-
bevægelsen nu er begyndt
at indse, at medlemmerne
ikke længere kommer af sig
selv, og at de forsvinder, hvis
ikke man gør en aktiv ind-
sats. Det vil være godt at
vende tilbage til udgangs-
punktet, hvor fagbevægel-
sen gjorde et kæmpe arbej-
de for at hverve medlem-

mer og bygge organisationerne op, siger
han.

Ifølge Jørgen Steen Madsen går øvelsen
lige så meget ud på at fastholde medlem-
merne som at tiltrække nye. Det handler
blandt andet om at forhindre, at alt for
mange medlemmer forsvinder over til de
“gule” fagforeninger, som Kristelig Fag-
bevægelse, 2B eller Fagforeningen Dan-
mark, der lokker med billige kontingenter. 

Selvom det skulle lykkes at fastholde og
tiltrække mange medlemmer, vil 3F dog un-
der alle omstændigheder uforskyldt blive
ved med at miste medlemmer, vurderer
Jørgen Steen Madsen.

- Mindre ungdomsårgange, udflytning af
ufaglærte job og højere uddannelsesniveau
er faktorer, som 3F ikke kan gøre så meget
ved, siger han. 

Pas på de røde pølser

En særlig stor udfordring for fagbevægelsen

i disse år handler om at få de unge til at
melde sig ind. 

I 3F Ungdom er lærlingekonsulent Mat-
tias Tesfaye i det store hele godt tilfreds med
initiativet. 

- Det er rigtigt tænkt. Så længe det ikke en-
der i envejskommunikation, men som en
samtale mellem mennesker. Hvis bare man
kommer med ti røde pølser og en indmel-
delsesblanket og ikke er klar til at lytte til de
problemer, som folk har, så nytter det ikke
noget, siger han. 

Om Fælles Ansvar bliver en succes, mener
han dog i høj grad handler om den rette ind-
stilling fra de valgte og ansatte i 3F.

- Jeg kan godt frygte, at nogle vil fokusere
for snævert på at hverve medlemmer. Hvis
man kommer hjem med ti nye medlemmer,
er det fint. Men hvis man kommer hjem
med fem faglige sager eller en overens-
komst, er det også godt. Desværre har vi en
tendens til at fokusere meget på det første,

som umiddelbart giver ud-
slag. Men det andet er mere
langsigtet, siger Mattias
Tesfaye.

For lærlingekonsulenten
er det afgørende at se de tre
dage i starten af maj ikke
som en isoleret kampagne,
men som nogle dage, der
kan sparke nyt liv til det
daglige arbejde i afdelin-
gerne. 

- Det er vigtigt, at man
ikke bare bruger tre dage til
noget helt ekstraordinært
og så ellers går tilbage til
hverdagen på kontoret,
men at dette opsøgende ar-
bejde forplanter sig til at
blive en del af hverdagen,
siger han.

ø

N

3F kommer til dig

AF PETER KEIDING   PETER.KEIDING@3F.DK
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TI GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 3F
• Overenskomster på alle offentlige og næste alle private arbejdspladser.
• Over en milliard kroner tilbage til medlemmerne i erstatning om året.
• Personlig rådgivning om uddannelse og karriere. 
• Danmarks bedste a-kasse.
• Individuel rådgivning og advokathjælp.
• Over 8.000 sikkerhedsrepræsentanter er vagthunde over for arbejdsmiljøet.
• Understøttelse, hvis man kommer i strejke eller konflikt.
• Rabatter via LO Plus-kortet.
• Medlemsdemokrati.
• Gruppelivsforsikring.
Fagligt Fælles Forbund - 3F - er landets største fagforening med godt 360.000 medlemmer.
3F blev dannet 1. januar 2005 ved en fusion af KAD og SiD.

LÆS MERE
Du kan læse mere om kampag-

nen og 3F på www.3f.dk 

Her kan du også finde link til 

din lokale 3F-afdeling.
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AIR LIQUIDE DANMARK
Virksomheden er en del af den verdensomspændende koncern,  
Air Liquide, der har aktiviteter i mere end 70 lande. Det er verdens
største producent og leverandør af industrielle og medicinske gasser. 

Der er cirka 30.000 beskæftigede inden for koncernen, heraf cirka
270 i Danmark og 67 på fyldestationen i Horsens. 

Sidste år havde koncernen en omsætning på 10.435 millioner euro
hvoraf Air Liquide Danmarks omsætning lå på 427 millioner kroner.
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er er store, der er mindre, der er små.
De er grå, hvide, blå, grønne, gule og

røde. Gasflasker i alle størrelser og farver
med et utal af forskellige luftarter.

- Vi har over hundrede forskellige flaske-
typer, fortæller Søren Rasmussen fra gasfa-
brikken Air Liquide i Horsens.

Lige for tiden er der dog andet end flasker
og gasser, der optager Søren Rasmussen tan-
ker. Han og virksomheden deltager nemlig
i et 3F-projekt, der skal give luft under vin-
gerne på idéerne og forestillingerne om
EU’s fremtid. Projektet hedder “Europas
fremtid - set med arbejdspladsens øjne” og
går ud på at samle arbejdere fra fem forskel-
lige transnationale virksomheder til en

snak om EU og samarbejde internt i virk-
somhederne på tværs af landegrænser. 

- Da jeg blev kontaktet af 3F i forhold til
projektet, tænkte jeg, at det kunne være
sjovt, siger Søren Rasmussen, der ud over at
passe gasflaskerne på Air Liquide også er
medlem af koncernens europæiske samar-
bejdsudvalg (ESU). 

På tværs af grænser

Sammen med Søren Rasmussen skal også
tillidsrepræsentanten Michael Sørensen og
tre medarbejdere fra den franske del af Air
Liquide deltage i projektet. 

- Normalt er der ikke særlig meget sam-
arbejde internt udover det Europæiske

D

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

GASFLASKEN 
SKIFTES 
UD MED 
SNAK OM EU

EU OG ARBEJDSPLADSEN Normalt tilbringes arbejdsdagen

på fabrikken Air Liquide sammen med alskens luftarter og 

tilhørende flasker. For en stund skal luft og flasker nu skiftes ud 

med opbygning af netværk og snak om EU’s fremtid.

EUROPÆISK
SAMARBEJDSUDVALG

AF METTE BIRKVALD SØRENSEN     METTE.SOERENSEN@3F.DK FOTO: HENRIK BJERREGRAV

Det Europæiske Samarbejdsudvalg er
en følge af et EU-direktiv, som blev
vedtaget ved lov i Danmark i 1996.
Udvalget skal forbedre medarbejder-
nes ret til information i virksomheder,
der har aktiviteter i mere end to EU-
lande.

Tillidsrepræsentanterne Michael

Sørensen og Søren Rasmussen og

virksomheden Air Liquide er 

med i 3F-projekt, der skal sætte

gang i EU-debatten.
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Samarbejdsudvalg. Jeg har for eksempel al-
drig snakket med nogle af de andre tillids-
repræsentanter, så jeg er meget spændt på
projektet, siger Michael Sørensen. 

De ser begge frem til at suge til sig af de
udenlandske kollegers erfaringer. 

- Jeg håber på, at vi kan udveksle erfarin-
ger med tillidsrepræsentanterne fra både
Frankrig, Belgien og Tyskland, for det kan
godt være, at fagbevægelsen ved, hvordan
tingene foregår dernede, men på tillidsre-
præsentants-niveau har vi ikke de erfarin-
ger. Derfor vil det være nyttigt at kunne op-
snappe det gode fra de andre, siger Søren
Rasmussen. 

Han er overbevist om, at et samarbejde
kan komme alle medarbejderne til gode.

- Hvis vi får et bedre samarbejde på tværs
af landegrænser, så vil medarbejderne stå
stærkere i forhold til ledelsen. Det er en af
de ting, jeg savner, vi har, siger han og bak-
kes op af Michael Sørensen.   

- Det vil være rart, hvis vi kan holde mere
sammen og udveksle vores erfaringer.

Medarbejderne på fabrikken i Horsens vil
også gerne dele ud af deres erfaringer, spe-
cielt når det gælder EU, men de er af den
mere kritiske slags. 

Kritiske medarbejdere

EU er nemlig for mange af arbejderne mere
luftigt end de gasser, de omgiver sig med til
daglig, derfor er flere også skeptiske over for
storebror i Bruxelles. 

- Man kan undre sig lidt over, hvad de la-
ver i EU, siger specialarbejder Jens Georg
Jensen, og sikkerhedsrepræsentant Hans
Henrik Christensen er mindst lige så skarp
i sin kritik:

- Jeg synes, EU er noget skrammel, og at
de, der sidder dernede, skal bestemme så lidt
som muligt over os. 

Selvom både Søren Rasmussen og Michael
Sørensen heller ikke er overvældende posi-
tive over for Danmarks medlemskab af EU,
så er holdningen dog klar. Man bliver nødt
til at sætte sig ind i tingene, hvis man vil
gøre en forskel. 

- Det er svært at rumme alt det, der kom-

mer fra EU. Men direktiverne griber ind i ens
hverdag, og hvis man kun ser tv-avisen, så
får man ikke rigtig den nødvendige viden
om, hvad der sker. Man er nødt til at læse
aviser og selv gøre en indsats, siger Søren
Rasmussen, og det er lige præcis det, han og
Michael Sørensen har tænkt sig at gøre. 

Overskrifter på snakken

Helt præcist, hvordan det hele kommer til
at forløbe, er de to tillidsrepræsentanter
dog stadig i tvivl om, men de kan begge to
sætte overskrifter på det, de gerne vil disku-
tere. 

- Jeg tror, at noget af det, vi vil snakke om,

er harmoniseringen, altså hvordan man la-
ver samme regler for alle i Europa. Der-
udover så vil jeg gerne slå fast, at der ikke er
nogen EU-lande, der skal have lov til særlige
lempelser i forbindelse med arbejdsmiljøet,
siger Søren Rasmussen. 

- Jeg synes, at EU skal arbejde for nemmere
handel på tværs af grænserne, og jeg kan se
det smarte i en fælles valuta, men lovmæs-
sigt synes jeg, at de blander sig for meget,
supplerer Michael Sørensen.

Derudover står lige rettigheder, sikkerhed
generelt og en god snak med de franske
repræsentanter højt på de to mænds dags-
ordener. ø

JENS GEORGE JENSEN, 26 ÅR PÅ
AIR LIQUIDE, SPECIALARBEJDER:

- EU skal arbejde for ens vil-
kår for alle. Når der kommer
udenlandsk arbejdskraft til lan-
det, så får de ikke den løn, vi
får, og det er med til at ned-
bryde, hvad vi har her. 

PER NIELSEN, TRE MÅNEDER PÅ
AIR LIQUIDE, PÅFYLDER:

- Jeg synes, at sikkerhed er
noget af det, der skal diskute-
res, og som EU skal arbejde for.
I EU burde det være sådan, at
man skal være enige om alting,
for der er ikke nogen parter, 
der skal bestemme mere end
andre. 

MEDARBEJDERNES MENING OM, HVAD EU SKAL ARBEJDE FOR
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HER SNAKKER DE EU
Tillidsfolk fra disse koncerner deltager i 3F’s projekt
“Fremtidens Europa - set med arbejdspladsens øjne.”

ISS
Selskabet er en af verdens største servicevirksomheder inden
for blandt andet rengøring og catering.

ISS har over 330.000 ansatte i 43 lande på verdensplan.
ISS havde i 2004 en omsætning på 2,38 milliarder kroner.

Air Liquide
Selskabet producerer blandt andet gasser til brug i olie-
industrien, papirindustrien, elektronikbranchen og sund-
hedsvæsenet.

Koncernen har 30 datterselskaber i 70 lande og i alt 36.000
ansatte.

Selskabet omsatte for 70,1 milliarder kroner i 2004.

Grundfos
Grundfos producerer ti millioner pumper hvert år.

Selskabet er verdens største producent af cirkulationspum-
per med omkring 50 procent af verdensmarkedet.

Grundfos havde en omsætning på 12,1 milliarder kroner i
2004.

Selskabet har 12.586 ansatte på verdensplan.

Blumøller og Sara Lee
Blumøller laver produkter inden for vask, rengøring og per-
sonlig pleje.

Virksomheden står for mærker som Zendium, Neutral,
Bio-tex og Ambi-Pur.

Blumøller i Danmark beskæftiger 150 ansatte og havde i
2004 en omsætning på 545 millioner kroner.

Virksomheden er en del af den globale koncern, Sara Lee,
der har mere end 137.000 ansatte i 58 lande og en omsæt-
ning på 103 milliarder kroner. Sara Lee er en af verdens 
førende leverandører af dagligvarer.

HANS HENRIK CHRISTENSEN,
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT,
FEM ÅR PÅ AIR LIQUIDE:

- EU skal arbejde for arbejds-
miljø. Der er mange, der bliver
udnyttet rundt omkring i andre
lande. Jeg synes også, EU skal
arbejde for bedre sundhed. Og
så synes jeg, at der skal føres en
ens politik i alle lande, så kan
de ikke skændes om det. 

PETER OLESEN, PÅFYLDER, 
14 ÅR PÅ AIR LIQUIDE:

- Jeg kunne godt tænke mig,
at diskussionerne i EU drejede
sig mere om sikkerhed, løn og
arbejdsmiljø. Og så synes jeg, at
alle lande skal have den samme
politik om at passe på miljøet. 

bbbbbb

bbbbbb

bbbbbb

bbbbbb

AF PETER RASMUSSEN

Europas politikere har prokla-
meret en folkelig debat om EU’s
fremtid 

Nu tager tillidsfolk fra multi-
nationale selskaber i flere
lande handsken op. De mødes i
slutningen af april i Danmark
for at diskutere Europas frem-
tid, set fra arbejdspladserne.

Men det handler i lige så høj
grad om at styrke netværket
mellem tillidsvalgte inden for
de multinationale koncerner.

Der er et stort ønske om at
lære hinanden bedre at kende
og have en mere kontinuerlig
kontakt. 

- Der er en række tiltag,
både fra EU og inden for kon-
cernen, som har konsekvenser
for ansatte i hele Europa. Lige
nu er der store konflikter i
Frankrig. Det kunne være
spændende at høre kollegernes
version af konflikten og ikke
kun pressens, siger Søren Otto
Rasmussen, der er medlem af
det europæiske samarbejds-
udvalg i virksomheden Air
Liquide.

Tillidsfolk fra Grundfos,
Blumøller/ Sara Lee, Air Liquide
og ISS deltager i projektet.

Besøget afsluttes med tre
dages seminar på Metalskolen i
Jørlunde i Nordsjælland, arran-
geret af 3F.

De involverede tillidsfolk
kommer blandt andet fra
Holland, Tyskland og Frankrig.
3F offentliggør debattens kon-
klusioner umiddelbart før EU’s
rådsmøde i juni.

TILLIDSFOLK PÅ
TVÆRS 
AF GRÆNSER

- Det vil være rart,

hvis vi kan holde

mere sammen 

og udveksle vores 

erfaringer.
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FORTSÆTTES SIDE 32

ØO”TILLYKKE, BENT! DET SER UD TIL,

AT DU ER BLEVET VALGT IND”.

Vi skruer tiden tilbage til 21. november
2001. Specialarbejder Bent Bøgsted er ta-
get til bankospil i idrætsforeningens klub-
hus i Skæve, og selv om han har vundet et
fad koteletter ved aftenens spil, sidder skuf-
felsen over ikke at få en plads i Sæby Byråd
ved gårsdagens valg stadig i den politiske
debutant fra Dansk Folkeparti.

Men i en pause siger en bekendt, at han
lige har hørt, at Bent vist nok er blevet valgt
til Folketinget, hvor han også var opstillet.

- Så da spillet gik i gang igen, kunne jeg
slet ikke koncentrere mig om numrene,
men det kunne min kone. Hun gik i hvert

FOLKETINGETS ARBEJDSMÆND

INTERVIEW  De tilhører

hver sin fløj i dansk politik og

krydser tit klinger på Folketingets

talerstol. Men Enhedslistens Jørgen

Arbo-Bæhr og Dansk Folkepartis

Bent Bøgsted har noget til fælles,

der adskiller dem fra de andre

politikere: De har begge tilbragt

det meste af deres arbejdsliv 

på fabriksgulvet. 

AF THOMAS SÆHL

THOMAS.SAEHL@3F.DK

FOTO: TINE HARDEN

FIRE 3F’ERE PÅ BORGEN

Jørgen Arbo-Bæhr og Bent Bøgsted er ikke de
eneste 3F’ere på Christiansborg. Også den 
tidligere arbejdsminister Jytte Andersen (S) er
medlem af 3F. Det samme gælder SF’s gruppe-
formand Ole Sohn, der har en fortid som 
SiD-formand i Horsens.
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fald derfra med en kvart gris, husker Bent
Bøgsted med et grin.

Skiller sig ud fra flokken

Bent Bøgsteds bekendte havde hørt rigtigt.
Fintællingen sendte den tidligere værfts-
arbejder, landmand og våbenmekaniker
direkte ind i magtens korridorer, og job-
bet med at lave akrylplader på Repsol i
Brønderslev blev skiftet ud med samråd, af-
stemninger og dynger af papir. Samme
skæbne overgik ved det efterfølgende valg
Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr, der efter 20
år som støber på de store københavnske por-
celænsfabrikker i dag kan skrive MF’er på
visitkortet.

Med deres arbejderbaggrund skiller de sig
ud fra flokken af akademikere, der sidder så
tungt på magten i Folketinget. Faktisk er an-
delen af akademikere på Christiansborg ti
gange højere end i befolkningen som helhed
- og intet tyder på, at den udvikling har top-
pet. For nylig viste en undersøgelse, at stats-
kundskabs-studerende har sat sig på ledel-

sesposterne i de politiske ungdomsorgani-
sationer.

Farligt for demokratiet

Selv om Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr og
Dansk Folkepartis Bent Bøgsted tilhører hver
sin politiske fløj, så er de enige om, at den
udvikling er usund for demokratiet:

- Det bliver let meget indspist, når der er
en stor overvægt af økonomer og folk med
en uddannelse i statskundskab. Politikerne
har mere til fælles med hinanden end med
dem, der har valgt dem. Det betyder, at hold-
ningerne bliver klumpet sammen om nogle
gængse synspunkter inde på midten, siger
Jørgen Arbo-Bæhr.

- Det er sundt at have politikere, der kom-
mer ude fra arbejdspladserne. Mange af
cand.mag.’erne og økonomerne har en
masse teoretisk viden, men jeg ved noget om,
hvordan man oplever tingene i praksis ude
på gulvet, supplerer Bent Bøgsted.

Han er i dag arbejdsmarkedsordfører for
Dansk Folkeparti og har tidligere imponeret

sin partileder, Pia Kjærsgaard, med en om-
fattende viden om arbejdsmarkedsforhold:

- ”Hvor har du dog læst alt det, Bent”,
spurgte hun engang. Pointen er, at det ikke
er noget, jeg har læst, men noget jeg har op-
levet, siger Bent Bøgsted.

Benene dirrede på talerstolen

Bent Bøgsted tog skiftet direkte fra fabriks-
gulvet til magtens korridorer. Han havde
aldrig været med i et politisk parti, før han
i 1997 meldte sig under Pia Kjærsgaards
rød-hvide faner, og den politiske erfaring
begrænsede sig til et par år som formand for
den lokale vælgerforening.

Hvordan var det at komme på Christians-
borg?

- Det var en kæmpe omvæltning. Simpelt-
hen! Når man er arbejdsmand er det her jo
en kolos at komme ind i. Man kan sagtens
føle sig lidt fortabt i starten. Men heldigvis
fungerer Dansk Folkeparti jo som en stor fa-
milie, hvor vi hjælper hinanden, siger Bent
Bøgsted.

Mødet med Christiansborg blev ekstra
voldsomt, fordi der den første tid hverken var
et kontor eller en computer til den nyvalgte
nordjyde. Men trods de uvante omgivelser
var Bent Bøgsted ikke nervøs for, om han
kunne leve op til kravene:

- Sådan noget med at gå og have nerver lig-
ger ikke til min natur. Jeg tog det stille og
roligt. Men da jeg første gang skulle gå de
der tre trin op på Folketingets talerstol, der
kunne jeg da godt mærke, at det dirrede
noget i benene, fortæller Bent Bøgsted.

Det handler om mennesker

For Jørgen var omvæltningen mindre. Han
blev fagligt aktiv i SiD allerede midt i
1970’erne og har brugt utallige timer på po-
litisk arbejde først i Socialistisk Arbejderpar-
ti og siden i Enhedslisten.

- Men jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle
være folketingsmedlem. Jeg var opstillet i en
kreds, der aldrig nogensinde har givet valg
til Enhedslisten, så det var først fire dage før
valget, at jeg første gang tænkte den tanke,

at jeg kunne risikere at blive valgt, fortæller
Jørgen med et grin.

Hvordan mærker du, at din baggrund er an-
derledes end de fleste andre folketingsmedlem-
mers?

- Jeg påstår ikke, at akademikere ikke ken-
der noget til virkeligheden, men de tænker
nok mere i kasser og systemer, end jeg gør.
Det tror jeg har noget med uddannelse at
gøre. Debatten i folketingssalen handler alt
for tit om økonomiske teorier og ikke om de
mennesker, der berøres af lovgivningen. Når
man for eksempel snakker efterløn, så hand-
ler det mest om økonomi og alt for lidt om
de nedslidte arbejdere, der er afhængige af,
at efterlønsalderen er 60 år og ikke 62 år,
siger Jørgen Arbo-Bæhr.

Men også når der er uddannelsespolitik på
Folketingets dagsorden, bliver det tydeligt:

- Politikerne er meget interesserede i at dis-
kutere gymnasier og videregående uddan-
nelser, for det er noget, de selv har prøvet på
deres egen krop. Der er ikke mange, der in-
teresserer sig for de tekniske skoler. De er
fuldstændigt oversete og arbejdsmarkeds-
uddannelserne får jo bare lov til at forfalde,
mener Jørgen.

Bent Bøgsted har heller ikke svært ved at
komme på eksempler, hvor han kan mærke,
at han er anderledes end mange af de øvrige
MF’ere. En forskel, han nogen gange kan gøre
brug af i det politiske arbejde:

- Jeg var med til at ændre arbejdsmiljølo-
ven, så en virksomhed skal have ti ansatte,
før der skal være en sikkerhedsrepræsen-
tant, i stedet for fem. Der brugte jeg min
erfaring, for jeg ved, hvor svært det kan være
at finde en ordentlig sikkerhedsrepræsen-
tant på en lille arbejdsplads. Det bliver tit
kun på skrømt, og så er det ikke noget værd,
siger Bent Bøgsted.

Ikke klædt ordentligt på

Ingen af de to 3F-politikere er dog blege for
at indrømme, at der findes mange dygtige
folketingsmedlemmer med lange uddannel-
ser, som er inde i sagerne - også i andre par-
tier end deres eget.

Har I nogen gange svært ved at følge med de
politikere, der har en lang videregående uddan-
nelse?

Jørgen Arbo-Bæhr trækker for en gang
skyld lidt på det, inden svaret falder.

- Jaeh, der er nok nogle debatter, som jeg
er krøbet udenom. Når økonomerne begyn-
der at begive sig ind på de langsigtede natio-
naløkonomiske virkninger af det ene eller
andet, så står jeg af. Det bliver tit sort tale,
og så arbejder de inden for nogle økonomi-
ske tankegange, som jeg ikke vil acceptere,
siger Jørgen Arbo-Bæhr.

Også Bent Bøgsted medgiver, at der er ste-

Jørgen Arbo-Bæhr:

- Jeg påstår ikke, at akademikere ikke kender noget

til virkeligheden, men de tænker nok mere i kasser og

systemer, end jeg gør.
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der, hvor han ind imellem halter lidt bagef-
ter.

- Akademikerne har jo et forspring, når det
handler om de økonomiske og juridiske
spidsfindigheder. Men jeg har på intet tids-
punkt følt mig mindreværdig, heller ikke
selv om der er enkelte politikere, der har op-
ført sig nedladende over for mig, siger Bent
Bøgsted. ø

Bent Bøgsted:

Første gang jeg skulle gå de der tre trin op på

Folketingets talerstol, der kunne jeg da godt mærke,

at det dirrede noget i benene.

BLÅ BOG

BENT BØGSTED

Bent Bøgsted er 50 år og bor i
Dybvad ved Frederikshavn.
Bent er uddannet maskinarbej-
der og har tidligere arbejdet
som våbenmekaniker i
Forsvaret, på Ørskov Værftet i
Frederikshavn og har også haft
en kort karriere som land-
mand.

Før Bent Bøgsted blev valgt
til Folketinget, var han special-
arbejder på Repsol i Brønder-
slev, hvor man laver akryl-
plader.

Gift med Hanne. Tilsammen
har parret syv børn, så fritiden
går med familieliv - og en
omgang petanque i ny og næ.

BLÅ BOG

JØRGEN ARBO-BÆHR

Jørgen Arbo-Bæhr er 50 år og
har arbejdet 20 år som støber på
Den Kongelige Porcelænsfabrik
og Bing & Grøndahl. Før det
arbejdede Jørgen som taxa-
chauffør og lagerarbejder, og de
seneste fem år som arbejdsmar-
kedssekretær i Enhedslisten.

Jørgen har været fagligt aktiv
som sikkerhedsrepræsentant og
som medlem af bestyrelsen i sin
gamle SiD-afdeling. Derudover
har han været med i støttekomi-
teen for Ri-Bus-chaufførerne i
Esbjerg og i arbejdet med at
samle penge ind, da havne-
arbejderne i Liverpool kom ud i
en lang arbejdskamp.

Bor i Valby sammen med Janni
og datteren Katja. Fritiden bru-
ges til fodbold - både som spil-
ler og som inkarneret Frem-fan.
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DEBAT

Farvel til gule ærter

FAGLIGT TALT 3F Høje-Taastrup gør op med traditionerne og holder generalforsamling en lørdag, 
hvor hele familien inviteres med.

Arbejdsministeriet til os, da de 
skulle "sælge" os den ny efter-
lønsreform i 1999. 

Når man nu i dag taler om at 
fjerne ovenstående særregel, er 
jeg dybt forbløffet. Det er jo 
BEDRAGERI. Ovenstående punk-
ter var jo med til, at vi takkede 
ja til den, på trods af forringel-
serne ved den.

Kan det virkelig passe, at det 
er lovligt at være kriminel, når 
blot man er folkevalgt?

Ove Skov

Højbjerg

VIKARTIMER KAN IKKE 
BRUGES TIL EFTERLØN
Jeg har optjent 4.760 timer som 
vikar i perioden december 2001 
til 10. marts 2006. Men timerne 
kan ikke bruges til noget ud 
over, at jeg bliver genindsat i 
en ny delperiode. Det er jeg 
blevet to gange - sidste gang i 
september 2005.

Det kan godt tirre mig, at vi-
karjob ikke regnes for et fast 
arbejde, når man som jeg altid 

har været ved samme firma. 
Men ifølge 3F kan der ikke tages 
hensyn eller på anden måde 
gøres brug af mine vikartimer i 
forbindelse med min efterløn.

I februar 2001 blev jeg fyret 
efter 14 år i samme firma. 
Måneden efter fik jeg job i et 
andet firma, hvorfra jeg blev 
fyret i november 2001. Samme 
dag som jeg meldte mig ledig 
hos KAD og AF, henvendte jeg 
mig også til et vikarbureau. 
Ifølge KAD ville jeg få det dårlig-
ste arbejde og den dårligste løn, 
hvis jeg blev vikar. Men sådan 
gik det ikke mig. Jeg har altid 
været glad for mit vikarjob.

Men nu hvor jeg har valgt at 
gå på efterløn som 60-årig, kan 
jeg ikke bruge mine vikartimer 
til at få beregnet efterløn ud 
fra. Det er da surt. (Forkortet af 
redaktionen).

Marna Rasmussen

5540 Ullerslev

DET SVÆRE DANSKE SPROG
For at blive dansk statsborger 
skal udlændinge i dag bestå 
danskprøve tre og de, der arbej-
der med problemerne, siger, at 
det svarer til en studentereksa-
men og vil udelukke omkring 70 
procent af samtlige flygtninge og 
indvandrere fra at få statsbor-
gerskab.

Det danske sprog er nemlig en 
svær én og med danskundervis-
ning i kun tre år, hvorefter du 
selv skal betale, er det svært at 
bestå. Og det er da helt umuligt, 
hvis du tilhører gruppen af tor-
turofre og andre traumatiserede 
flygtninge og har indlæringsvan-
skeligheder. Her er der ingen 
chance for at bestå. Hverken 
danskprøven eller prøven i dan-
ske samfunds- og kulturforhold, 
og du kan ikke søge dispensa-
tion. 

Men hvad hvis du både er ord-
blind og indvandrer? 

Jeg har lige hørt om en ord-
blind afrikansk kvinde, der har 
levet mange år i landet på for-
længet opholds- og arbejdstilla-

FOGHS BEDRAGERI 
Da jeg i 1999 skulle beslutte, om 
jeg ville tilmelde mig den ny 
efterlønsordning, downloadede 
jeg fra Arbejdsministeriets hjem-
meside "Klar besked om efter-
lønnen". Der var blandt andet et 
afsnit, "Hvis du bliver arbejds-
løs", som indeholdt to punkter:

1) Som arbejdsløs har du ret til 
dagpenge i fire år. Hvis din dag-
pengeret udløber, efter du er 
fyldt 55 år, kan den forlænges, 
frem til du fylder 60 år, hvorefter 
du kommer på efterløn. 

2) UNDTAGELSE for de 50-54-
årige. Hvis din dagpengeret 
udløber, når du er fyldt 50 år, 
men endnu ikke er fyldt 55 år, vil 
dagpengeretten ikke blive for-
længet. Men selv om du ikke kan 
få dagpenge, bevarer du retten 
til at gå på efterløn som 60-årig, 
hvis du fortsætter med at betale 
a-kasse- og efterlønsbidrag. Det 
gælder også, selv om du ved 
overgangen til efterløn ikke har 
ret til dagpenge.

Ovenstående kundgjorde 
statsmagten gennem 

I 3F Høje-Taastrup har vi nu i 
godt et år arbejdet på at frem-
tidssikre afdelingen og få en ny 
generation i tale. En stor del af 
det arbejde er sket i vores Ny-
Form udvalg, som har været 
fødselshjælper for en ny slags 
generalforsamling i afdelingen.

Vi har med den kommende 
generalforsamling valgt at sige 
farvel til traditionen med gule 
ærter, stegt flæsk eller banko-
spil.

Og indbyder i forbindelse 
med generalforsamlingen med-
lemmer og pårørende en lør-

dag, hvor hele familien er vel-
kommen og får mulighed for at 
møde afdelingen og de perso-
ner, som ægtefællen møder 
som medlem eller faglig aktiv.

 3F Høje-Taastrup siger også 
farvel til tidligere tiders gene-
ralforsamling en hverdagsaf-
ten, hvor mange medlemmer 
ikke kom, fordi de som skralde-
mænd eller skifteholdsarbej-
dere ikke kunne komme.

Eller en familiebegivenhed 
kom i vejen, og hensynet til 
husfreden vejede tungest.

Derfor bliver generalforsam-

lingen, som uden sammenlig-
ning er det vigtigste medlems-
møde, i år lørdag 29. april, hvor 
der udover selve generalfor-
samlingen vil blive en række 
spændende aktiviteter for hele 
familien.

Vi begynder med fælles mor-
genmad klokken 8.30, hvor der 
også vil komme en taler med et 
fagligt og politisk budskab.

Herefter indtager en trylle-
kunstner scenen til glæde for 
børnene og de forældre, der 
ikke deltager i generalforsam-
lingen. 

Kort tid før starten af selve 
generalforsamlingen bliver der 
arrangeret bustur frem og til-
bage til Zoologisk Have i 
København. 

Lørdagens familiegeneralfor-
samling slutter af med fælles 
frokost.

Det hele er gratis, fordi med-
lemmerne jo har betalt via 
deres kontingent.

I de seneste årtier har ram-
merne for medlemmernes 
arbejds- og familieliv forandret 
sig meget.

 3F Høje-Taastrup er en 
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Af Ole Schneider, 
formand 
3F Høje-Taastrup

Skriv til os. Adressen er: Fagbladet 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Mærk kuverten “Ordet frit”. 

E-mail: fagbladet@3f.dk Skriv kort. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæggene.

Du kan også skrive debatindlæg på www.3F.dk

delse, men som med sin ord-
blindhed ikke har en chance for 
at læse, forstå og besvare ind-
holdet i en danskprøve eller 
som for at bevise sin danskhed 
ikke kan besvare spørgsmål 
som “Hvem er Bill Gates?" Eller 
”Fortæl lidt om hvem Lenin er". 
Skal hun nu smides ud af 
Danmark, fordi bogstaverne 
slår knuder?

Det er da godt, at vi er så 
mange, der er født som danske 
statsborgere, når vi nu ved, at 
hver femte af de unge, der for-
lader folkeskolen, har så dårlige 
læsefærdigheder, at de ikke får 
en kompetencegivende uddan-
nelse, og at hver tredje dansker 
har problemer, hvis bare en 
tekst indeholder mere end to 
oplysninger.

 En halv million er funktio-
nelle analfabeter og en million 
danskere på arbejdsmarkedet 
har brug for at få forbedret de-
res læse-stave og regnefærdig-
heder, hvis de skal fungere i 
dagens informationssamfund, 
hvor viden er det eneste råstof, 

og hvor det er nødvendigt at 
lære igennem hele livet. At 
være funktionel analfabet er i 
dag Danmarks største skjulte 
handikap. Kunne de klare 
danskprøve tre? (Forkortet af 
redaktionen).

Claus Andersen

8000 Århus C

FORFØLGELSE AF 
EN EKSPORTCHAUFFØR
Jeg er en kvinde på snart 43 år. 
Jeg har været eksportchauffør i 
25 år. Og jeg er rasende.

Ikke nok med at vi skal betale 
tårnhøje bøder for jeg ved ikke 
hvad, leve på vores to kvadrat-
meter, betale mere end urime-
ligt for mad der smager ad H til, 
være væk fra vores nære og 
kære i lang tid, stemples og pe-
ges fingre ad af alle som små-
kriminelle. Men toppen på 
kransekagen bliver dog, at når 
vi så endelig ikke kan mere og 
søger lidt hjælp for i det mind-
ste at holde skindet på næsen 
og kunne betale regningerne, 

så får vi også fingeren af det 
system, vi har betalt for, som 
sikkerhed.

Jeg har aldrig brugt min mu-
lighed for at få understøttelse 
før nu - hvilken overraskelse 
der ventede mig! 

Jeg gik på AF for at stemple 
og derefter i 3F, overbevist om, 
at med det kvantum timer jeg 
har arbejdet de sidste mange 
år, måtte jeg være understøt-
telsesberettiget. Men nej. De 
regler for skattelettelser, vi selv 
har været med til at stemme 
ind, gør, at der skal anvendes 
en omregningsfaktor. 

Udelukkende den skatteplig-
tige løn skal eksempelvis for 
2005 deles med en sats som 
hedder 186,75 kroner, dette gør 
for mig, som var ansat på en 
to-mands betjent bil sidste år, 
at hver gang mit ur har talt 24 
timer, har fagforeningens ur 
kun talt 4,24 timer. 

Jeg har opgivet. (Forkortet af 
redaktionen)

Marianne Foli

FORBYD PROSTITUTION
Jeg synes, det er fedt, at der nu 
bliver gjort noget for at ekspo-
nere problemet med kvinde-
handel!

Men jeg synes, at man skal gå 
skridtet videre og opfordre til, 
at man helt forbyder prostitu-
tion. Det er uværdigt for nogle 
mennesker at skulle sælge sin 
krop. Snakken om den "lykke-
lige luder" skal jeg ikke afvise, 
men for langt størsteparten af 
kvinderne er dette ikke tilfæl-
det, men et spørgsmål om 
overlevelse!

Jeg vil så sige i samme ånde-
drag, at det ikke nytter noget 
at fratage disse kvinder deres 
eksistensgrundlag, uden sam-
tidig at tilbyde alternativ!

Åge Strandgaard

blandt flere organisationer, der 
skal konkurrere med andre om 
at være attraktiv. Derfor skal vi 
synliggøre afdelingen. Syn-
lighed giver nye medlemmer. I 

den forbindelse skal vi som 
det grundlæggende 
løbende udvikle og for-
bedre vores service over 
for medlemmerne og 

tillidsrepræsentan-
terne. 

Med den kom-
mende fami-
liegeneralfor-
samling 

lægger vi i 3F Høje-Taastrup op 
til at skabe en bedre sammen-
hængskraft mellem afdelingens 
personale, medlemmer og til-
lidsrepræsentanter ved at 
skabe rammer for børn og æg-
tefæller ved generalforsamlin-
gen. At familierne får et godt 
indtryk af afdelingen vil styrke 
den faglige gennemslagskraft. 

Målsætningen er, at næste 
års generalforsamling i 3F Høje-
Taastrup bliver en begivenhed, 
som medlemmerne og deres 
familie vil sætte kryds ved i 
kalenderen i god tid.
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MIN MENING  

Skriv til os. Adressen er: Fagbladet 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Mærk kuverten “Ordet frit”. 

E-mail: fagbladet@3f.dk Skriv kort. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæggene.

Du kan også skrive debatindlæg på www.3F.dk

Omgangstone 
skyld i sygefravær 
Hvad er det for faktorer, der får 
medarbejderne til at melde sig 
syge i tide og utide? Årsagerne 
kan være mange. Ofte er det 
atmosfæren i virksomheden, 
der er den store synder. 
Ledelsen, mellemlederne og af 
og til tonen blandt de ansatte, 
har stor betydning.

Jeg er selv tilknyttet trans-
portbranchen. Her er det af 
praktiske grunde vanskeligt at 
tilbyde sine ansatte at tage en 
pause midt på dagen i fitness-
rummet efter behov.

Der vil lyde ramaskrig fra fir-
maer i transportbranchen, hvis 
for eksempel en eksportchauf-
før midt i en køreperiode 

standsede og begyndte at gøre 
gymnastiske øvelser af en halv 
times varighed. At bruge sin 
kostbare køretid/rådigheds-
tid på den slags ævl, uha 
uha! 

Hos eksportchauffører finder 
man sikkert det laveste syge-
fravær, og hvis man har for 
stort fravær, skyldes det som 
regel dårligt arbejdsmiljø, for 
eksempel at transportfirmaet 
har valgt at tænke med "teg-
nebogen" ved indkøb/leasing af 
biler i stedet for at lade chauf-
føren være medbestemmende 
om, hvilket bilmærke han vil 
køre i. 

Jeg kender et transportfirma i 

Jylland, hvor ledelsen efter-
kommer chaufførernes ønske til 
lastbilmærke. 

Direktøren her siger, at dette 
tiltag opleves som en positiv 
post på bundlinien af årsregn-
skabet. Dette betyder også, at 
der er en ringe udskiftning 
blandt eksportchaufførerne, 

som blandt andet firmaets 
kunder er tilfredse med. Alle, 
der har svært ved at forstå, 
hvorfor sygefravær koster 32 
milliarder om året, skal mulig-
vis, som jeg, begynde at 
analysere alle de forhold, der 
er medvirkende til ansattes 
arbejdsmiljø.

smutte ind og holde gang i 
prostitutionen, og dermed også 
"behovet" for kvindehandel? 

Hvad med om I lige overve-
jede, hvorvidt der er grund til 
at nævne web-adresserne og 
dermed gøre det ekstra nemt 
for folk med svage sjæle at 
smutte ind og støtte den indu-
stri, der netop gør det muligt at 
have gang i kvindehandel?

Kaya Deveci

Svar: To af de hjemmesider, 
som blev nævnt i artiklen, luk-
kede rent faktisk som følge af 
Nyhedsbrevet 3F's artikel. Den 
tredje hjemmeside omtales, 
idet Aller-koncernen via man-
debladet Rapport sponserer 
konkurrencen. Vi mener ikke, vi 
skyder os selv i foden, men at 
vi ved at beskrive disse hjem-
mesider kan medvirke til, at det 
groft undertrykkende kvinde-
syn, der ligger bag aktivite-
terne, kan svækkes.

Redaktionen

TAXILOVGIVNINGEN 
BØR ÆNDRES
Vil kommunerne bevare taxibe-
tjeningen i de tyndt befolkede 
områder efter 1. januar 2007?

Dette er et spørgsmål, som 
optager mange taxivognmænd 
og deres ansatte i øjeblikket.

Centralforeningen af 
Taxiforeninger i Danmark har 
flere gange forsøgt at få et svar 
fra både Færdselsstyrelsen og 
Transportministeriet på, om der 
sker ændringer i taxilovgivnin-
gen i forbindelse med kommu-
nalreformen. Indtil nu er vore 
forespørgsler imidlertid forble-
vet ubesvarede.

Det er Centralforeningens op-
fattelse, at hvis ikke der sker en 
ændring i taxilovgivningen, så 
vil taxibetjeningen i de tyndt 
befolkede områder ganske en-
kelt forsvinde. Ifølge den gæl-
dende lovgivning skal alle taxi-
tilladelser tilknyttes et fælles 
bestillingskontor, når antallet 
af tilladelser i kommunen udgør 
ti eller derover, hvilket jo vil 

blive tilfældet for stort set alle 
kommuner efter sammenlæg-
ningerne.

Når vognmændene derfor 
tvinges til at betale 5.000-
12.000 kroner pr. bil pr. måned 
til et fælles bestillingskontor, så 
vil de naturligvis søge ind til 
byerne, hvor der er noget mere 
kørsel, da der jo ikke bliver 
mere kørsel i landdistrikterne, 
som kan være med til at dække 
denne merudgift. Samtidig er 
det en kendsgerning, at taxaer 
i de større byer ikke ønsker, at 
køre ret langt uden for byen for 
at befordre en kunde på en 
kort lokaltur. Det vil altså be-
tyde, at der vil være meget lidt 
eller slet ingen taxibetjening i 
disse områder i løbet af kort 
tid. (Forkortet af redaktionen).

Eigil Christiansen,

forretningsfører 

Centralforeningen af 

Taxiforeninger i Danmark 

5762 Vester Skerninge

FREMMER FAGBLADET 3F 
SELV KVINDEHANDEL?
I en artikel af Jens Høvsgaard 
(Nyhedsbrevet 3F 30. marts 
red.) fremgår det ikke blot, at 
Danske Bank og teleselskabet 3, 
fejlagtigt og uden vidende, har 
været med til at reklamere på 
en pokerside med mulighed for 
at vinde en prostitueret. Der 
bliver også nævnt en anden 
lignende side med samme 
princip, og der bliver gudhjæl-
pemig både fortalt godt og 
grundigt, at man kan få det 
rigtigt frækt og givet web-
adresser til de pågældende 
sider. 

Det grænser til reklamer for 
de to sider og dét side om side 
med reklamer for at stoppe 
kvindehandel og artiklen om 
samme. 

Skyder man ikke sig selv i fo-
den, hvis man på den ene side 
prøver at være med til at 
stoppe misbrug af kvinder og 
på den anden side oplyser 
grundigt om, hvor folk kan 

DEBAT

AF JENS JESPERSEN, 8400 EBELTOFT
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Østeuropæiske piger sælges som sexslaver - også i Danmark. Stop det med din underskrift. 
Målet er at samle så mange underskrifter, at de ansvarlige politikere får øjnene op for, at menneske-
handel er et stigende problem. Og forhåbentlig kan din underskrift sammen med mange andres på 
www.stopkvindehandel.nu føre til, at der bliver sat en stopper for dette uværdige problem.

INDSENDT AF (NAVN)                                                                                              ADRESSE 

Sendes til: Fagbladet 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V

Læs mere om den chokerende handel med kvinder på www.stopkvindehandel.nu

- vi er en fagforening med hjerte og fornuft
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Sandie Nielsen har fået sit drømmejob som dyrepasser i en zoologisk have.
Men hun er bekymret for de mange nye dyrepassere, der ikke er lige 
så heldige som hende selv. 

un er noget så sjældent som en per-
son i starten af 20’erne, der uden at

blinke gerne vil skrive under på, at hun
har fået sit drømmejob: Sandie Nielsen er
blevet dyrepasser i Odense Zoologiske
Have.

- Det har altid været mit højeste ønske at
arbejde med pingviner, søløver og sæler.
Og det ønske har jeg fået opfyldt. Så her
regner jeg med at skulle være, til jeg går på
pension, siger hun med begejstring, mens
hun fodrer kongepingvinerne med sild og
brisling. 

- Der sker hele tiden noget nyt. Så kom-
mer der unger eller nye dyr, eller nogle bli-
ver syge. Jeg ved aldrig, hvordan dagen ser
ud, når jeg møder om morgenen, siger
hun. 

Odense Zoo har 43 pingviner. De har
hver deres navn, og Sandie Nielsen kan
genkende dem alle, selvom de for Fag-
bladet 3F’s udsendte unægtelig ligner hin-
anden en hel del. 

- Man siger, at pingviner danner par hele
livet. Men det synes jeg ikke helt passer.
Nogen har gået sammen i flere år, mens
andre skifter partner, siger Sandie Nielsen. 

Trods sin unge alder har Sandie Nielsen
været ansat i Odense Zoo i mange år. Hun
startede med at sælge pølser og pommes
frites, da hun var 16 år. Det hjalp hende til

at få en elevplads i 2001, før hun sidste år
blev fastansat som dyrepasser. 

Adgangsbegrænsning

Ikke bare for Sandie Nielsen, men for
mange unge er det et stor hit at uddanne
sig til dyrepasser. Uddannelsen varer tre år
og otte måneder, hvor man specialiserer
sig i dyr til zoologiske anlæg, forsøgsdyr
eller heste. 

Tjansen som dyrepasser er så populær
blandt de unge, at der ikke er job nok i de
zoologiske haver og dyreparker til alle de
dyrepassere, som drømmer om jobbet. 

Det prøver Sandie Nielsen at gøre noget
ved via sit faglige arbejde. Som medlem af
bestyrelsen i Landsbrancheklubben for
Dyrepassere arbejder hun på at få ind-
ført adgangsbegrænsning på den
populære uddannelse. 

- Jeg synes, at der skal indføres et kvo-
tesystem, så man skal have tilsagn på
en læreplads, før man kommer ind på
uddannelsen, siger hun. 

Ifølge Sandie Nielsen er det store
problem nemlig, at der slet ikke er
praktikpladser nok til de mange ele-
ver. Derfor ender en del i skolepraktik,
hvor de kun får snuset en lille smule
til, hvordan det er at arbejde i en zoo-
logisk have. 

- Når man kun har været ude et par
måneder som elev i en zoo, så kan det
være svært at få arbejde bagefter. Det
er ærgerligt, når så mange tager en
uddannelse, som de ikke kan bruge,
siger hun. 

Cirka 1.400 er udlært dyrepasser, og
sidste år var 240 under uddannelse. ø

PINGVIN-VENNEN
SANDIE
H

FAGLIG AKTIV
AF PETER KEIDING   PETER.KEIDING@3F.DK FOTO: SØREN ZEUTH
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BLÅ BOG Sandie Nielsen er 24 år. Hun har været ansat i Odense Zoo i otte år. Først i cafeteriet, fra 2001 som dyrepasserelev
og fra 2005 som fastansat dyrepasser.  Hun er medlem af bestyrelsen i Landsbrancheklubben for Dyrepassere og bor i Odense
sammen med sin kæreste.

LISSABON
For et par år siden var Sandie Nielsen
på udvekslingsophold i Lissabons
Zoologiske Have, hvor hun blandt
andet passede delfiner. 

- Det var meget forskelligt i forhold
til herhjemme. Dernede er det bossen,
der bestemmer. Ens mening skulle ikke
komme frem på nogen måde, siger
hun. 

EXIT FRU OLSEN
Engang havde Sandie Nielsen en kon-
geboa-slange, som hed Fru Olsen. 

- Den var rigtig sød. Men min kære-
ste var rædselsslagen for den og gav
mig et ultimatum: Jeg måtte vælge
mellem den og ham. Så var der ikke
noget at gøre, smiler hun. 

ODENSE ZOO
I 1930 åbnede en zoologisk have i den
fynske hovedstad. I dag bliver haven
drevet som en selvejende institution.
Ud over pingviner, sæler og søløver har
haven blandt andet amazonpapegøjer,
vandrende pinde, hvidtåede fugle-
edderkopper, vestindiske søkøer,
rødøjede løvfrøer og sibiriske tigre.

KUNSTIG HIMMEL
I Pingvinhuset i Odense Zoo er der en
stor kunstig himmel, som styres af
computere. Om dagen er der blå him-
mel og om natten stjerner. Himmelen
følger nogenlunde årstiderne i
Danmark, så der er lange dage om
sommeren og korte om vinteren. 

EN MÆRKELIG FUGL
Selvom pingviner ikke kan flyve, er de
stadig fugle. De lægger nemlig æg, har
fjer (og ikke pels) og luffer, som ping-
vinens “vinger” kaldes. 

Lyt til interview med Sandie

Nielsen på 3f.dk

- Man siger, at pingviner danner par hele livet. Men det

synes jeg ikke helt passer. Nogen har gået sammen i flere år,

mens andre skifter partner, siger Sandie Nielsen. 
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Jeg har gennem otte år arbejdet ved en ma-
skine, hvor jeg skulle bruge begge mine fød-
der til at trykke på fodpedaler. Det skulle jeg
gøre mange, mange gange gennem hele
dagen. Nu er min højre ankel meget hævet
og den gør rigtig ondt. Er det en arbejds-
skade? NN

Det lyder som om du har haft en slags
ensidigt gentaget arbejde (EGA) for

begge dine fødder og ankelled. 
Vi ved, at EGA kan give overbelastning af

muskler og sener. Vi har derimod ingen
viden om, at EGA kan påvirke leddene, så
de hæver op.

Jeg mener derfor ikke, at din hævede
ankel er en arbejdsskade.

Thora Brendstrup
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Har du også fået lyst til at spørge om noget, kan du enten maile til fagbladet@3f.dk

eller skrive til:

Fagbladet 3F

Kampmannsgade 4

1790 København V

Mrk.: “Spørg Fagbladet”

Du må gerne være anonym i bladet, men brevkassens redaktør skal vide, hvem du er. 

Panelet udvælger de breve, der også kan have interesse for mange andre 3F’ere. Breve, 

der ikke optages, kan ikke forvente svar.

Dit spørgsmål skal være inden for emnerne:

• Arbejdsmiljø

• Arbejdsmarkedspension

• Helbred og sundhed i arbejdslivet

• Sociale forhold og det rummelige arbejdsmarked

• A-kassespørgsmål

• Juridiske spørgsmål

Brevkassen tager sig ikke af spørgsmål om generelle løn- og arbejdsvilkår. Her skal du i ste-

det henvende dig i din 3F-afdeling, der jo har stor erfaring i overenskomstspørgsmål.

SVAR

Min læge fraråder mig at have skifteholds-
arbejde, da mit helbred ikke kan klare det
mere.

Jeg har haft skifteholdsarbejde siden 1980
på samme arbejdsplads, hvor der er ikke mu-
lighed for rent dagarbejde. Jeg vil derfor
gerne vide, hvordan jeg er stillet, hvis jeg
siger mit arbejde op.

Min kone har et mindre firma, hvor jeg
kører nogle timer om ugen, når jeg har fri.
Kan jeg fortsætte med det, når jeg bliver
arbejdsløs?  Hvor mange timer om ugen må
jeg arbejde i firmaet?

H.L.

Har du lægelig dokumentation for, at
du på grund af helbredet er nødt til at

holde op med skifteholdsarbejde - og din
arbejdsgiver bekræfter, at du ikke har 
mulighed for dagarbejde på virksomheden
- vil du selv kunne sige dit arbejde op
uden at få karantæne i a-kassen.

Jeg vil anbefale dig at kontakte afdelin-
gen, før du siger op.

Reglerne om ret til dagpenge, samtidig
med at man arbejder i sin ægtefælles virk-
somhed, er temmelig komplicerede. Derfor
bør du også tale med afdelingen om din
beskæftigelse i din kones virksomhed.  

Jobbet i din kones virksomhed kan god-
kendes som selvstændig bibeskæftigelse,
hvis arbejdet til enhver tid kan udføres
uden for normal arbejdstid. De timer, du
arbejder i virksomheden, medfører fradrag
i dine dagpenge, uanset hvornår i døgnet
arbejdet udføres.

Din afdeling skal
tage konkret stilling
til, hvor mange 
timer du må 
arbejde i virksom-
heden, hvis du 
ønsker at udvide din arbejds-
tid.

Når du arbejder for din kone, bli-
ver du omfattet af den særlige tids-
begrænsning, der gælder for bibe-
skæftigelse ved selvstændig virksomhed.
Din ret til dagpenge vil derfor ophøre efter
78 ugers ledighed.

Når du måtte have opbrugt de 78 uger, er
retten til en ny 78 ugers periode med dag-
penge betinget af, at du har haft arbejde
som lønmodtager i en tid, som sammenlagt
svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige
arbejdstid i mindst 26 uger inden for de
sidste 18 måneder. 

Opfylder du ikke denne betingelse, kan
du - efter at have forbrugt de 78 uger - kun
opnå dagpengeret igen, hvis du kan anses
for at være ophørt med at arbejde i din
ægtefælles virksomhed, eller virksomheden
lukkes eller afhændes.

Fortsætter din ægtefælle med virksom-
heden, kan du anses for at være ophørt,
hvis du udtræder af denne, samtidig med
at dine hidtidige arbejdsfunktioner er bort-
faldet, eller dine hidtidige arbejdsfunktio-
ner er overtaget af anden arbejdskraft end
din ægtefælle eller eventuelle umyndige
børn.

Claus Jørgensen

SVAR

SPØRG BARE

HÆVET ANKEL AF AT TRYKKE PÅ FODPEDAL

KAN IKKE KLARE SKIFTEHOLD MERE
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Arbejdsmarkeds-
pension
Lars Ellehave-Andersen 
direktør i 
PensionDanmark.

Sociale forhold 
og det rummelige 
arbejdsmarked
Ida Bang Andersen
socialrådgiver i 3F’s Social- og
miljøpolitiske Sekretariat.

Helbred og sundhed 
i arbejdslivet
Thora Brendstrup  
arbejdsmediciner
og lægekonsulent i 3F.

Arbejdsmiljø
Palle Larsen
Leder af 3F’s  Social- 
og miljøpolitiske Sekretariat.

Juridiske spørgsmål
Henrik Juel Halberg 
advokat og partner i 
advokatfirmaet Bjørst.

A-kassespørgsmål
Claus Jørgensen 
juridisk konsulent
i 3F’s Akasse.

KAN JEG BLIVE BOENDE ...

Jeg har lige læst i Fagbladet 3F om forskellige legater, man kan søge.
Nogle kolleger og jeg kom til at tale om rekreationsophold, og jeg
tænkte på, at der for et eller to år siden var en forespørgsel om
rekreationsophold her i brevkassen. 

Vi kunne godt tænke os at høre noget om, hvor man kan få til-
skud, men vi kan ikke finde ud af, hvordan vi skal søge om tilskud-
det, og hvor man kan rejse hen. Kan man tage til udlandet og kan
man få hjælp til, at ens familie kan få tilskud? 

Hilsen Henrik

Der findes flere muligheder for at søge tilskud, men det sted,
som jeg tidligere har omtalt her i Fagbladet 3F er i “Foreningen

til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere”.
Af deres formål fremgår det, at enhver lønmodtager og selv-

stændig samt personer, der har været under revalidering kan søge
rekreationsophold. Formålet er, at man kan komme til kræfter og
komme tilbage på arbejdsmarkedet, og du vil i dette tilfælde klart
opfylde dette formål.

Der er flere betingelser for, at man kan komme på rekreations-
opholdet og det er, at du skal afholde rekreationsopholdet i din 
sygeperiode, og efter opholdet skal du være i stand til at komme på
arbejde igen.

Det vil altså sige, at det skal være som    afslutning på din syg-
domsperiode, at du kommer på rekreation.

Du kan komme, dels på et anerkendt rekreationssted, eller du
kan søge om at komme på rekreationsophold i udlandet. Dette op-
hold kan være en almindelig charterrejse, hvor du så, hvis du kan få
en læges anbefaling, kan få tilskud hertil.

Tilskuddet kan variere alt afhængig af omstændighederne og syg-
dommens karakter, og dette fremgår nærmere af ansøgningsskemaet.
Du spørger ligeledes, om det kun er dig selv der kan opnå tilskud, og
hovedreglen er, at det kun er dig selv, der kan gives tilskud til. 

”Foreningen til støtte af sygdomsramte  erhvervsaktive borgere”
har et ansøgningsskema og jeg vil foreslå, at du kontakter dem på
telefonnummer.: 2094 1832 eller skriver til dem på Postboks 846,
Brøndbyøster, 2605 Brøndby.

Ida Bang Andersen

SVAR

Min samlever og jeg har boet sammen i syv år i en almen lejebolig.
Det er imidlertid kun min samlever, der står på lejekontrakten. 

Han er nu alvorligt syg, og jeg spekulerer på, om jeg kan blive
boende, hvis det er så uheldigt, at han dør.

Kan jeg det?
Lis H.

Efter lov om almene boliger har personer, der i en periode
på mindst to år har haft fælles husstand med en ugift, ret

til at fortsætte lejemålet ved dødsfald.
Så du kan godt blive boende.

Henrik Juel Halberg

SVAR

REKREATION EFTER SYGDOM
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Gunnar&Anja RESUMÉ: GUNNAR, ANJA og OSKAR vender hjem fra Estland, hvor de har været med 
til at redde en gruppe kvinder ud af kløerne på den østeuropæiske mafia, og bliver 
mødt af MADS og den samlede danske presse ...
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TEGNING: BOB KATZENELSON FOTO: CLAUS FISKER

NAVNE

DANMARK RUNDT

Salg af ledige meldt 
til SKAT og tilsyn

60 år
Lennart Weber, informationschef i 
3F, fylder 60 år torsdag 4. maj.

Lennart Weber er uddannet 
journalist fra dagbladet Aktuelt, 
hvor han arbejdede fra 1968 til 
1985. Som en af de første var han 

med til at sætte fokus på erhvervslivets magt og net-
værk blandt erhvervslivets topledere, hvilket han har 
skrevet et utal af artikler samt flere bøger om. I 1986 
skiftede han til  Kooperationen. Han blev ansat på SiD’s 
Fagbladet i 1987. Da Poul Erik Skov Christensen i 1996 
blev valgt til formand for SiD blev han ansat som infor-
mationschef. En post han fortsatte i, da SiD og KAD blev 
til 3F.

Fra 1994 har Lennart Weber siddet i byrådet for 
Socialdemokraterne i Hillerød byråd, og fra 2002 har 
han desuden været viceborgmester. I mange år har han 
været en af drivkræfterne bag fodboldstævnet Tivoli 
Cup, der hvert år bringer omkring 2.000 unge fodbold-
spillere fra hele verden til Hillerød.

Der holdes reception 8. maj klokken 10-12 i forbunds-
huset, Kampmannsgade 4 i København.

60 år
Jens Bendtsen, der er forhand-
lingssekretær i 3F's Industrigruppe, 
fylder 60 år tirsdag 9. maj. Han er 
bortrejst på dagen sammen med 
familien.

Jubilæum
Afdelingsformand i 3F Nordhøjfyn 
Egon Pedersen har 25 års jubilæum 
1. maj

Der holdes reception på Aarup 
Hotel 5. maj 2006 klokken 13-17.

Jubilæum
Ina Dolleris Petersen, kontorassistent i Akassens 
inkasso-afdeling, har torsdag 27. april 25-års jubilæum. 
Der er reception på dagen klokken 10-12 i 
Transportgruppens lokale på 3. sal. i forbundshuset.

Sunde job her og i Kina 
Kina er et af verdens hurtigst voksende økonomier, men 
kemifabrikker eksploder jævnligt med deres ansatte, 
floder forurenes, og mineindustrien er verdens farligste 
med mere end 6.000 dødsulykker hvert år.

Alligevel er der nu mere end 300 danske virksom-
heder, der er aktive i Kina. For både lønninger, energi 
og råvarer er meget billigere - men hvad med arbejds-
miljøet?

3F markerer Den Internationale Arbejdsmiljødag 
28.april med en konference i forbundets hovedkontor 
under temaet "Sunde arbejdspladser i Danmark og i 
Kina". Blandt oplægsholderne er erhvervsledere, 
arbejds tagere og organisationsrepræsentanter, der 
fortæller om deres oplevelser i Kina og lægger op til 
debat. Der er også lagt op til diskussion om, hvordan vi 
i et globalt presset Danmark fastholder og forbedrer 
mange års indsats for et bedre arbejdsmiljø. Hør mere 
på telefon 88 92 10 17.

Samtidig markeres dagen i en række 3F afdelinger 
med aktiviteter, plakater og fakler.

VEJLE: Landsorganisationen af 
Arbejdsledige (LA) vil have 
Tilsynsrådet under Statsamtet i 
Århus til at afgøre, om Vejle 
Kommune overholder loven, når 
den mod lavpris-betaling sælger 
kontanthjælpsmodtagere til det 
private firma Vejle 
Lædervarefabrik.

Fabrikken driver det såkaldte 
Produktionshus i Vejle. Det er en 
aktiveringsfabrik, hvortil ledige 
bliver anvist af kommunen og sat 
til at pakke tyggegummi og andre 
produkter for private virksom-
heder. Betalingen for opgaverne 
for blandt andre Gumlink-kon-
cernen ryger i lommerne på Vejle 
Lædervarefabrik.

LA vurderer, at lædervare-
fabrikken tjener langt mere på 
de ledige, end de 6.000 kroner pr. 
ledig om året, som den betaler 
kommunen.

LA vil desuden bede skatte-
myndighederne om at se på sa-
gen om kommunens formidling 
af billig arbejdskraft til Vejle 
Lædervarefabrik. 

Fra 2002 til marts i år forærede 
kommunen lediges arbejdskraft 
helt gratis til fabrikken. Men 
sidste sommer afgjorde 
Tilsynsrådet, at kommuner 
ikke må forære virksomheder 
arbejdskraft gratis. Derfor har 
kommunen nu sat prisen på 
cirka 6.000 kroner pr. ledig.

- SKAT skal vurdere, om der er 
tale om en skattepligtig gave til 
Vejle Lædervarefabrik gennem 
mere end tre år, siger LA’s for-
mand Erling Frederiksen. 
Fabrikken har vendt underskud 
til overskud, efter kommunen 
begyndte at forære den gratis 
arbejdskraft i 2002.  

 HC

Boykot koster 
40 3F'ere jobbet
NIBE: 50-55 ansatte, heraf om-
kring 40 3F'ere, mister jobbet på 
det Arla-ejede Bislev Mejeri som 
en direkte konsekvens af boy-
kotten af Arlas produkter i 
Mellemøsten. 

- Det er selvfølgelig surt, og 
folk er skuffede. Der er ikke så 
meget lys forude, og mange skal 
ud og finde nyt arbejde. Selvom 
boykotten tilsyneladende er ved 
at stilne af, så mangler vi sta-
dig, at folk begynder at købe 
danske varer, siger Henrik 
Skaksen, der er tillidsrepræsen-
tant for 3F'erne.

Fyringerne kommer i kølvan-
det på, at 101 ud af mejeriets 
160 medarbejdere i februar blev 
hjemsendt i ti uger på grund af 
boykotten. De opsagte medar-
bejdere vil få tilbudt genansæt-
telse, hvis eller når Arla igen 
øger salget i Mellemøsten.  pet
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FAGBLADET 3F’S PROVINSREDAKTION

MAIL: ASGER.HAVSTEIN@3F.DK. TELEFON OG FAX: 7572 2399

Billedkunst med 
industrimotiver efterlyses!

Ny forening for fred og forsoning

På de danske museer er 2007 
"Industrikulturens år". I den anledning 
har Arbejder museet flere projekter i 
gang. Det første er en stor udstilling om 
"Industrisamfundet i dansk kunst". Den 
skal åbne på Arbejdermuseet i januar 
2007 og senere vises på Nordjyllands 
Kunstmuseum.

Det er den almindelige mening, at 
industrien og industriarbejdet ikke har 
interesseret danske kunstnere. De skal 
efter sigende have foretrukket at skildre 
Danmark som et bondeland. Vores mål 
er nu at efterprøve denne opfattelse. 
Holder den egentlig for et nærmere
eftersyn? Eller er sagen den, at industri-
billeder blot ikke har haft kunstmuseer-
nes interesse, men findes andre steder?

Det er allerede lykkedes 
Arbejdermuseet at støve en del værker 

op i virksomheder og hos private ejere. 
For eksempel af den totalt glemte maler 
Magnus Bengtsson, der i årene før Første 
Verdenskrig udførte en række fine bille-
der, blandt andet fra B&W. Men vi er 
overbevist om, at der findes flere indu-
stribilleder, blandt andet på arbejdsplad-
ser, i fagforeninger og organisationer. 
Vores mål er at få samlet en rimeligt 
dækkende udstilling, der spænder over 
perioden fra 1870 til i dag, så hvis nogen 
ejer eller kender til malerier eller tegnin-
ger, der forestiller industri eller industri-
arbejde, vil Arbejdermuseet meget gerne 
høre fra dem.

Henvendelse kan ske til Hanne 
Abildgaard på e-mail ha@arbejdermu-
seet.dk på  telefonnummer 33 48 03 22, 
eller pr. brev til Arbejdermuseet, 
Rømersgade 22, 1362 København K.

Tre hænder med forskellig hudfarve 
åbner sig mod hinanden. Det er logoet 
for den nye forening Fred og Forsoning, 
der vil udvikle sig til et Mandela Center i 
Danmark. 

- Også herhjemme er der i høj grad 
brug for at oplyse om den fred og forso-
ning, som Nelson Mandela er foregangs-
mand for, siger SiD's tidligere forbunds-
formand Hardy Hansen, der er formand 
for Fred og Forsoning.

Poul Erik Skov Christensen, formand 
for 3F, og Poul Nyrup Rasmussen, tidli-
gere statsminister og leder af EU's social-
demokrater, opfordrer til at støtte den 
nye forening.

På den nye forenings hjemmeside 
www.mandelacenter.dk kan interesse-
rede læse mere om foreningen, målsæt-
ninger og aktiviteter.

Søndag 30. april klokken 10-16 holder 

foreningen seminar med blandt andre 
sydafrikaneren Ahmed Kathrada, der 
sad 26 år i fængsel, og med fredsfor-
skeren Jan Øberg. 

Deltagelse koster 100 kroner, der 
dækker forplejning. Tilmelding senest 
24. april. 

Folder og yderligere oplysninger om 
foreningen kan fås hos Foreningen for 
Fred og Forsoning, Krogerupvej 7, 3050 
Humlebæk. Telefon/fax 49 19 16 08, 
e-mail mandela@c.dk

Ny lønaftale på Lindø

Langvarig konflikt løst
VOJENS: Den langvarige blokade af det slovakiske byggefirma 
Blanaz er afsluttet.  Det skyldes, at 3F Vojens, 3F Kongedalen og TIB 
Kolding har opnået enighed med Blanaz om en tiltrædelsesover-
enskomst. Dermed er sagen løst til begge parters tilfredshed, som 
det udtrykkes i en fælles pressemeddelelse. Blanaz har i et halvt år 
været omfattet af blokade iværksat af 3F Vestfyn på baggrund af 
en byggesag i Røjle ved Middelfart.  Siden er firmaet gået i gang 
med aktiviteter mindst et par steder i det syd- og sønderjyske.

Der er tale om en tiltrædelsesoverenskomst dækkende hele BAT-
området. Overenskomsten trådte i kraft 13. april 2006.    tk-

Job reddet på stregen
PANDRUP: 40 job hos fladskærmsproducenten Orion i Pandrup er 
reddet, efter at virksomheden er blevet købt af The Grande Group, 
Hong Kong. Den betalingsstandsningsramte virksomhed skifter ved 
samme lejlighed navn til Akai Danmark A/S.  Hvilke typer elektro-
nik, der skal produceres, ligger endnu ikke fast, men der er klare 
forventninger om, at der er nye job på vej. 

Rekord i Billund
BILLUND: Landets næststørste lufthavn i Billund havde i fjor næsten 
to millioner passagerer og slog dermed sin egen rekord i passagertal. 
Samtidig skrumpede lufthavnens underskud til fem millioner kroner 
mod et minus på 17 millioner kroner året før. For bare fire år siden 
var underskuddet helt oppe at ringe med 108 millioner kroner.

MUNKEBO: Lindøværftet dropper 
nu lønsystemet Plusløn og ind-
fører i stedet en ny lønaftale, 
som er mere akkord-lignende. 
Den gælder alle værftets cirka 
2.300 timelønnede ansatte, op-
lyser næstformand i 3F Østfyn, 
Jan Johansen.
   - Man går tilbage til en form 
for produktionsaftale. Man afta-
ler, hvor mange timer det skal 
tage at udføre en bestemt op-
gave. Udføres opgaven hurtigere 
end aftalt, får medarbejderne 
del i det overskud, som følger af 
den besparelse, man opnår, 
siger Jan Johansen, der mener, 
det bliver en fordel for både 

medarbejdere og virksomhed.
   - Den ny aftale vil afsløre fejl 
og mangler i produktionen. Hvis 
der mangler materialer, eller 
hvis en tegning ikke er god nok, 
vil det afsløre sig, fordi alle har 
en interesse i at komme videre, 
siger han.

Værftet ventes at komme ud 
af 2005 med et større under-
skud end året før, hvor det var 
på 380 millioner kroner.

- En ny lønaftale er en brik i 
hele puslespillet om løsningen 
på Lindøværftets problemer, si-
ger Jan Johansen fra 3F Østfyn, 
der er optimist, når det gælder 
værftets fremtid. LP
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Har du en kollega, der gør, at du glæder dig til at komme på arbejde? Så skriv en god begrundelse til Fagbladet 3F  om, hvorfor han/hun bør tildeles Buketten. 

Skriv til: Fagbladet 3F, Postboks 151, 1790 København V. Mærk kuverten “Buketten”. Eller e-mail din begrundelse til: fagbladet@3f.dk HUSK: Som indstiller skal 

du være medlem af 3F, så husk at skrive dit fulde navn, dit telefonnummer og hvilken 3F-afdeling, du hører til. 

Hans får 
tingene til at
fungere

FO
TO

: R
EN

É 
H

O
LL

M
A

N
N

NAVNE BUKETTEN

TEGNING: BOB KATZENELSON FOTO: JENS BACHDANMARK RUNDT

I 25 år har Hans Verner 
Sørensen aftjent sin 
værnepligt som tillids-
repræsentant på Hjem -
me værnsskolen i Nymin-
degab.

Og det har han i den 
grad fortjent en buket for, 
mener hans kollega, 
kasernearbejder 
Flemming Olesen (th.). 

- Hans er utrolig hjælp-
som og dygtig til at få det 
hele til at fungere. 
Samtidig er han god til at 
tage hånd om nye med-
arbejdere og få dem til at 
føle sig hjemme. Det op-

Slagterilukning 
på teatret
Lukningen af slagteriet Danish Crown i 
Hjørring danner nu baggrund for tea-
terstykket "Dansk Krone", der tager fat 
på globaliseringens konsekvenser for 
slagteribranchen og dens ansatte.

Instruktøren Liv Helm og teater-
gruppen Aktoratet har lavet forestillin-
gen på baggrund af samtaler med 
slagteriansatte.

Forbundet NNF er hovedsponsor for 
forestillingen. Den spiller fra 22. april til 
3. maj på Enghavevej 42 i København 
samt 13. maj i Vendelbohus i Hjørring 
og 16. maj på Esbjerg Højskole.

Billetterne koster 50 kroner og kan 
bestilles på telefon 61 30 65 36 
mellem klokken 18.00-19.30 eller på 
billet@aktoratet.dk

stopper på Hjemmeværns-
skolen til september, hvor 
efterlønnen kalder. 

levede jeg selv, da jeg 
begyndte herude.

Hans Verner Sørensen 

HØJSLEV: 45-årige Kari Brøns fra Højslev i 
Nordvestjylland fik for nylig svendebrev som 
elektronikoperatør - som den første i landet på 
den nye korte erhvervsuddannelse.
- Jeg bestod med et 9-tal, men jeg var meget 
nervøs, siger hun.

Kari Brøns kom i lære på elektronikvirksom-
heden PrintTronic Struer A/S og brugte et år på 
uddannelsen, der normalt varer to år. Hun fik 
nemlig merit, altså godskrevet det, hun kunne i 
forvejen.

- Jeg havde ikke taget uddannelsen, hvis den 
havde varet tre-fire år. Så lang tid kan jeg ikke 
overskue, siger hun.

Uddannelsen er målrettet arbejdsfunktioner 
for produktionsmedarbejdere i elektronikindu-
strien og veksler mellem praktik i en virksomhed 
og teori på skole.

- Jeg fik voksenløn under uddannelsen, så 
økonomien var på plads. Praktikken kunne jeg, 
men noget af teorien var godt nok svær. Men jeg 
synes, det er dejligt at få papir på det, jeg har 

Job i fare i 
Frederiksværk
FREDERIKSVÆRK: Fredag 7. april 
gik Danscan Metal A/S og Danscan 
Steel A/S i betalingsstandsning, 
og 116 ansatte i Danscan Metal, 
heraf 95 3F'ere, blev varslet op-
sagt. De to stålvirksomheder er 
en del af det tidligere stålvalse-
værk, der gik konkurs i 2002.

 - Der er stor skuffelse og fru-
stration over ledelsen hos kolle-
gerne, men jeg tror stadig på, at 
det her sted overlever, siger til-
lidsrepræsentant Jimmy Koustrup.

- Lønmodtagernes Garantifond 
dækker den første måneds løn for 
dem, der opsiges, men vi arbejder 
på, at den går ind og dækker op 
til 55.000 kroner netto pr. mand, 
oplyser Johnny Søndergaard, 
næstformand i 3F Frederiksværk-
Frederikssund.   MH

Danmarks første elektronikoperatør 

arbejdet med i 15 år på B&O i Struer, siger hun.
Uddannelsen sigter mod, at virksomhederne 

får fagligt velkvalificerede og fleksible med-
arbejdere, der kan udføre mange forskellige 
opgaver inden for elektronik.    AHE

Kari Brøns håber på et fast job på PrintTronic, 
hvor hun var i lære. 
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FAGBLADET 3F’S PROVINSREDAKTION

MAIL: ASGER.HAVSTEIN@3F.DK. TELEFON OG FAX: 7572 2399

PADBORG: I november sidste år 
begyndte OK-tanken i Padborg 
at sælge madpakker med sundt 
og grønt indhold til langturs-
chaufførerne. 

Men det er slut. Chaufførerne 
fravælger den sunde mad i 
Padborg, og salget går så dår-
ligt, at OK-tanken har pillet 
dem ud af sortimentet igen. 

- Vi solgte dem faktisk ikke. 

Chaufførkrav: Æg og bacon

Fredagsbarer støtter 
kamp mod kvindehandel
ÅRHUS: Der bliver lavet andet end drukket øl på fre-
dagsbarerne i Århus. Forleden blev der også tid til at 
støtte 3F's underskriftindsamling mod kvindehandel.

Det var psykologistuderende Marie-Louise 
Obermann og en håndfuld veninder, der tog en tur 
rundt med en samling lister og bad deres medstude-
rende om at skrive under. 

Resultatet blev 400 underskrifter - og dermed 400 
kroner til at støtte både Reden - det danske krise-
center for prostituerede - og krisecentret Reaching 
Out i Rumænien, hvor 16-årige Carmen, som 
Fagbladet 3F's journalist kort før jul købte for 15.000 
kroner, bor. 

Ved Fagbladet 3F's deadline var der samlet godt 
46.000 underskrifter ind. Dermed er antallet af un-
derskrifter godt halvvejs mod målet på 100.000 un-
derskrifter. 3F giver en krone for hver underskrift, og 
du kan via din underskrift sige nej til kvindehandel 
på hjemmesiden www.stopkvindehandel.nu  KR

Chaufførerne vil helst have æg 
og bacon og sådan nogle ting, 
siger Else Jensen fra tanken i 
Padborg til DR Syd.  

Forskerne har ellers påvist, at 
sund mad er godt for trafiksik-
kerheden. Såvel professionelle 
chaufførers som andre trafi-
kanters reaktionstid bliver 
længere, hvis de spiser junk-
food.  HC
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Beth 2005.
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Beth
RR

”DET ENESTE JEG KAN se af Beth, er hen-
des hånd og lidt af håndleddet med den 
stribede bluse. Resten af kroppen er gemt 
under madrassen og sengen. På gulvet lig-
ger et krøllet "Ude og Hjemme" sammen 
med en gammel bolle på en paptallerken. 
Taburetten med askebægeret er væltet, 
og der ligger skod og tændstikker ud over 
væg-til-vægtæppet. Det er klart, at jeg tæn-
ker på om, hun er død. Det er en risiko, 
hun lever med hver dag. Og en risiko, 
jeg lever med ved at ville være så tæt på 
hende. Jeg tager kameraet frem og tager 
et billede af hånden, der stikker frem. Jeg 
tager også hendes puls, men jeg kan ikke 
huske, om jeg gør det før eller efter, at jeg 
har taget billedet.”

Billedet er med i "Beths bog", der kom i 
1989 af fotografen Kent Klich. Den skildrer 
Beths liv som narkoman og prostitueret i 
hendes egne ord og Kents billeder. 

- Det handler om, hvad man må vise og 
ikke må vise. Men det er ikke kun Beths 
ydre skæbne, jeg vil have frem. Billederne 
skal vise, at der er et almindeligt, sårbart 
menneske bag de fordomme og etiketter, 
vi hæfter på andre, fortæller fotografen, 
der netop nu er aktuel med udstillingen 
"En familiehistorie" med billeder fra Beths 
liv som narkoman. I dag er hun snart 57 år 
gammel.

- Beth og jeg snakker meget om hendes 
liv. Om hvorfor hun er blevet narkoman. 
Om familien der er pæn på overfladen. 

Men rigtig grim bag facaden. Beth synes 
selv, at det er naturligt, at det er gået 
sådan. Ud og ind af børnehjem fra hun var 
14, fordi familien ikke kunne magte 
hende. I virkeligheden blev hun mishand-
let af sin mor. Og misbrugt.

For Beth er det en erkendelse, der tager 
20 år, og som kulminerer i den film, der 
også vises på udstillingen. Den er klippet 
sammen af videooptagelser, hun selv har 
lavet gennem to et halvt år.

- Der er så meget mørkt og ondt i Beths 
liv. Kan man forstå, at hun bliver prostitu-
eret? Narkoman? spørger Kent Klich.

- Jeg er mest af alt forundret over, at hun 
lever.

AF KAREN LYNGGAARD

FOTOGRAFEN 
Den svenske fotograf Kent Klichs udstilling "En familiehistorie" kan ses i Nikolaj 
Udstillingsbygning i København frem til 5. juni. 

Kent Klichs udstilling giver et billede af den københavnske prostituerede narkoman 
Beth R.’s trøstesløse tilværelse. Fotografen har samlet brikker til familiehistorien omkring 
Beth siden 1983.

Kent Klich arbejder hovedsagligt med dokumentargenren. Han har tidligere lavet     
fotoserier af blandt andet gadebørns håbløse hverdag i Mexico City og vilkårene for børn 
med HIV/AIDS i Rumænien. I 1998-2002 var han en del af den internationale fotograf-
sammenslutning Magnum Photos.

Begge billeder af Beth er taget omkring år 1966.
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Beth og hendes ‘kæreste’ Kim, 2004. Billedet med ryggen: Beth møder 
Kim i 90’erne. I de første år 
beholder hun sin egen lejlighed, 
men som tiden går, bor hun hos 
Kim i længere og længere perio-
der. Hendes egen lejlighed ligner 
en narkomans, men Kims er stik 
modsat. Hun lever et mere stabilt 
liv end tidligere. Får en kat. I dag 
bor de sammen i en lejlighed. 

Et fi x i foden, tilbagefald.
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Beth synes selv, at det er 
naturligt, at det er gået 
sådan. Ud og ind af 
børnehjem fra hun var 
14, fordi familien ikke 
kunne magte hende.

Beth har været narkoman 
siden hun var 17 år gammel. 
Og været på metadon siden 

hun var 28. Nu bliver hun 
snart 57. 

Klædt på til fest.

Hvis Kim var ligesom mig, 
så ville vores forhold aldrig 
kunne overleve. Han er god for 
mig, jeg ville ønske jeg kunne 
være lige så god for ham.
Når man har levet det meste 
af sit liv med narkomaner og 
alkoholikere, så føler man 
sig tryg ved dem.
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Man glemmer at    
børste tænder, når 
man er junkie. Tog 
bare hurtigt på 
Tandlægehøjskolen 
og gik igen, så snart 
man havde fået en 
smertestillende 
sprøjte. 

Et fi x i brystet.
Når jeg har haft den sidste 
kunde, tager jeg et bad. Skurer 
og skrubber for at vaske skidtet 
af mig. Men det kan ikke vaskes 
af. Det sidder inde i mig. 

Når man trækker på gaden behøver man et 
ekstra fi x for at holde det ud, og så stiger 
forbruget automatisk.
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René

RR

Teenageproblemer. Det var den forklaring, Eva Hansen gav sig selv i tre år. 
Indtil hun omsider så det ubærlige. At hendes søn var narkoman.

AF KAREN LYNGGAARD FOTO: SØREN ZEUTH

DET ER FREDAG 11. februar 2000. Eva sid-
der i stuen og tager telefonen for at ringe 
til sin søster. I røret kan hun høre sønnen 
René, som er i gang med en samtale:

- Nå, men okay, så kommer jeg over til 
dig og henter de 300 og tager på staden og 
henter tjald og speed, siger René.

- Du kan ikke få speed på Christiania, 
svarer kammeraten i den anden ende.

Børn har ret til et privatliv, mener Eva, 
der normalt ikke lytter til sin søns telefon-
samtaler. Den dag kan hun ikke lade være. 
Hun står forstenet med røret i hånden, 
også efter de to kammerater har lagt på. 
Christiania. Tjald. Speed. René er 13 år. 

Selvom det er seks år siden, står episoden 
mejslet ind i Evas bevidsthed. Ligesom alt 
andet der er sket siden. Hun kan huske alle 
ugedage, navne, og hvem, der sagde hvad. 
René derimod blander rækkefølge og begi-
venheder sammen.

Han kan godt huske, at de flyttede fra 
Vesterbro til Solrød Strand. Folk var snob-
bede, havde højere indkomster og deres 
børn kunne få langt flere ting, end hans 
mor og hendes mand kunne give René og 
hans bror.

René kan huske vreden over at være 
anderledes. Hans kæreste slår op med ham 
kort efter, de er flyttet i oktober 1999. Det 

gør ham deprimeret, ligesom det går ham 
på, at hans rigtige far er uinteresseret og 
fraværende i Renés liv.

Og så kommer det, der vælter læsset: 
efter et par måneders genoptræning efter 
en lyskenskade, bliver han flyttet fra første-
holdet til andetholdet i fodboldklubben. 
Han bliver så rasende, at han beslutter sig 
for ikke spille fodbold mere. Ham, der alle-
rede som 11-årig cykler fra Vesterbro til 
træning i Brøndby, og som drømmer om at 
blive professionel og komme på Brøndbys 
superligahold.

Han går udenom de "ordentlige" kamme-
rater i klassen. Prøver at finde ligesindede. 

- Tal om det, hvis der 

er mistanke om, at dit 

barn har problemer 

med stoffer. Vær ærlig 

og engageret, lyder 

rådet fra Eva og søn-

nen René, der efter 

en teenage-tilværelse 

på stoffer nu er i gang 

med livet igen.

Beth og hendes far i 1985. Når Beth 
havde det rimeligt godt og var stabil på 

metadon, besøgte hun sin far. Ellers 
ikke. Det gjorde for ondt på min far at 

se mig have det dårligt, fortæller Beth.
Den gang troede jeg, at narkomaner er 

dem, der sprøjter sig i armen
Renés mor Eva
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Andre med lige så dårlig selvtillid og taber-
karma. De ryger hash, tager speed, slås og 
laver indbrud.

Den svære teenager
Eva synes, hun gør, hvad hun kan for at 
komme på bølgelængde med ham. Men 
René er mut og indesluttet. Det bliver 
sværere og sværere at finde på noget 
positivt at sige om ham og skænderierne 
tager til.

Skolepsykologen afviser, at der er proble-
mer. Han er teenager, hvad så? Skidt med 
at han er aggressiv, drikker sig pladderfuld 
i skolen og opfører sig truende over for 
klassekammeraterne. Skidt med at han 
bliver taget for smårapserier, telefonen 
kimer hele dagen, og hun skal køre rundt 
fredag aften, fordi han ikke er kommet 
hjem som aftalt.

Selvom Eva forsøger at få det nye liv til at 
glide for dem alle, også Renés lillebror 
Christian og Simon, der bliver født i novem-
ber 1999, så er hun bare så træt.

Slåskamp
Der går et døgn, før hun reagerer på 
den telefonsamtale, hun overhører mel-
lem Rene og kammeraten. Der er angsten 
vendt til vrede. Hun venter til han kommer 
ned i stuen: 

- Der er noget, jeg skal snakke med dig 
om. Jeg hørte din telefonsamtale i går. Hva’ 
er det for noget med Christiania og stoffer. 
Er du klar over, at man kan blive narko-
man af det?

Hun råber det, selvom det ikke var 
meningen. Hun ville jo egentlig bare tale 
med ham. 

- Og hva’ så, har du et problem med det? 
siger han og kigger flabet tilbage på 
hende.

Eva tænker ikke, da hun svinger armen 
bagud og knalder René en syngende lus-
sing. Det har hun aldrig gjort før.

Han springer op af sofaen og slår tilbage. 
Det har han heller aldrig gjort før.

Han slår løs på sin mor med knyttede 
næver, og hun falder om på gulvet. Først 
da Evas mand kommer og holder ham 
fast, stopper han.

Efter weekenden kontakter Eva kommu-
nen for at få hjælp. Ikke fordi hun tror, at 
hendes søn er på vej ud i misbrug. Den 
mulighed er der ikke plads til. René er 

godt opdraget. Han er venlig og velopdra-
gen og har altid talt pænt.

Det, hun søger hjælp til, er at magte sin 
teenagedreng og holde sammen på sin 
familie. René står alene med et liv, der er 
splintret i atomer uden andre midler end 
vrede, stoffer og sprut til at reparere det 
med. Eva er så stresset, at hun faktisk ikke 
kan huske, at hun skriver under på, at 
René skal i frivillig anbringelse.

Hun tror, at det er en midlertidigt, at 
René en måned efter flytter til Bogø 
Kostskole. Den eneste løsning, der lige her 
og nu kan give ro. I virkeligheden er det 
startskuddet til de fem år inde og ude af 
plejefamilier, børnehjem, behandlingsin-
stitutioner og ungdomsfængsel, som René 
starter på 9. marts 2000. Det er der bare 
ikke nogen, der aner på det tidspunkt.

Vendepunkt
Der går tre år, før det går op for Eva, hvad 
der er sket med hendes søn. Det er i marts 
2003. Eva er på besøg i det ungdomsfæng-
sel, hvor René sidder for sin anden volds-
dom. Han skraber mentalt bunden og er 
klar over, at den er helt gal. Derfor skriver 
han til sin mor: på en gang et afskedsbrev 
og et råb om hjælp. Men han skal nærmest 
råbe det ind i hovedet på Eva, før det syn-
ker ind: mor, jeg er narkoman.

- Men jeg kunne ikke forstå det. Den 
gang troede jeg, at narkomaner er dem, 
der sprøjter sig i armen, siger Eva.

Og der er en god grund til at hun ikke 
opdager det. Efter kostskolen bor René hos 
to forskellige plejefamilier. René og Eva ser 
hinanden for sjældent til, at hun rigtig fat-
ter mistanke, selvom hun har set ham 
skæv og ordet stoffer er oppe og vende 
nogle gange i løbet af de tre-fire år. Rene er 
god til at skjule sit misbrug. Lever et dob-
beltliv. Går i bad, klæder sig pænt, sætter 
sit hår, går i skole, spiser aftensmad i sin 
plejefamilie og besøger sin mor på fridage. 
Resten af tiden hænger han ud med andre 
unge, der også tager stoffer, laver indbrud 
eller stjæler biler for de ældre stofmisbru-
gere, han omgås mod, at de skaffer ham 
stoffer som kokain, heroin, amfetamin, 
Ketogan, Rohypnol og tjald.

Fængselsopholdet bliver et afgørende 
vendepunk for René, der får muligheden 
for at komme på afvænning og i terapi-
gruppe på Krondal, som er en institution 

for unge i Vejle kommune. Det bliver også 
her, han omsider - 14. februar 2005 - bliver 
clean efter at været røget ind og ud af sit 
misbrug. Det er en dato, René kan huske. 

Tal om det
I dag er Eva åben og afklaret. Hun har 
været igennem hele spektret af skyld og 
skam. Nu ved hun, at hun gjorde, hvad 
hun kunne. Og at svigtet ligger hos alle 
de instanser, hun har kontaktet gennem 
årene, og som ikke har gjort, det de skulle: 
kommunen, SSP-samarbejdet og skolepsy-
kologen. Noget, der kunne have gjort en 
forskel, er professionel hjælp i tide, mere 
viden og mindre tabu. 

- Forældre er så optaget af alkohol og vil gerne      
have at barnet drikker den første øl hjemme. 
Men stoffer tør vi ikke tale om. 
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- Forældre er så optaget af alkohol og vil 
gerne have at barnet drikker den første øl 
hjemme. Men stoffer tør vi ikke tale om. 
Det skal vi turde. Og vi skal begynde, når de 
er 12-13 år, siger Eva, der er 39 år i dag.

René er enig. Han ville gerne have und-
været forældrenes angst og de evige ankla-
ger.

- Tal om det og vær ærlig og engageret i 
dine børn. Så kan du se faresignalerne i 
tide, siger han.

I dag har René egen lejlighed i Vejle, og 
er i gang med at tage en HF, som skal være 
adgangsbillet til en uddannelse som kunst-
pædagog, og han arbejder som vejleder for 
unge narkomaner på Krondal.

EVA’S RÅD
Som forældre skal man reagere, hvis den unge
• ændrer adfærd
• lyver
• sover ekstremt længe
• ikke spiser
• får penge, men aldrig synes, at det er nok
• er aggressiv
• er sur og irriteret
• har store humørsvingninger
• skifter vennekredsen ud og de venner bliver holdt hemmelige
• holder op med at dyrke sin fritidsinteresse.

25.000 PÅ STOFFER
Der er over 25.000 danske stofmisbrugere. Af dem er cirka 6.000 afhængige af hash. 
Siden 1994 har narkotika kostet omkring 250 mennesker livet om året.

                                                                                                     KILDE: SUNDHEDSSTYRELSEN.
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DAGENS RET AF NIKOLAJ KIRK

Start med at lave dine krydderier til kødet:
kom knust sort peber, allehånde og cayenne-
peber i en skål; tilsæt så limesaft, olie og fint
revet løg samt hvidløg.

Rør dette godt sammen og gnid det ind i
kyllingen, som er skåret i mindre stykker
(overlår, underlår og vinger samt bryst).
Placer disse stykker i en bradepande og kom
dem i ovnen ved 180 grader C i cirka 35
minutter.

Kom lidt væske ved undervejs og husk også
at komme lidt væske over skindet flere
gange, så det bliver rigtigt sprødt.

De varme kogte bønner blendes nu med
kogevandet, så det bliver til en puré.

Hæld nu olien i en gryde og sauter løg,
hvidløg og chili heri, efter et par minutter
kommer du bønnepuréen i og rører det kraf-
tigt sammen. Krydr nu grundigt med salt og
peber.

SSeerrvveerriinngg::
Stil kyllingefadet på bordet med bønnerne i
en lun skål. Stil eventuelt også en kompot af
moste avokadoer, hakkede tomater, lime saft
og lidt olivenolie ved siden af sammen med
masser af friske citronbåde til at dryppe ud
over kyllingeskindet.

DEN GODE
BØNNE

Grillet kylling
med sort bønnepuré,
citron og avokado
IInnggrreeddiieennsseerr::  (4 personer)
1 kylling
1/2 tsk. knust sort peber
1/2 tsk. Allehånde pulver
1 kniv spids Cayenne peber
saft fra 3 lime frugter
2 spsk. oliven olie
1/2 fint revet løg
2 fint revet hvidløgsfed

BBøønnnneerr::
3 kopper udblødte og kogte sorte
bønner
1 1/2 dl. kogevand fra bønnerne
1/2 hakket løg
2 fint hakket hvidløgsfed
lidt fint skåret frisk chili

FOTO: SØREN ZEUTH

Fremgangsmåde:

Jeg elsker bønner og er helt vild for at
få dem flere gange om ugen.

Det er bare synd og skam, at mange
steder koger folk bønnerne ALT for lidt,
så de næsten knaser mellem tænder-
ne, og derved ikke smager særlig godt.

Når man koger bønner, er det yderst
vigtigt og klogt at udbløde bønnerne i
rigeligt koldt vand natten over.

Derefter hældes vandet fra, og bøn-
nerne koges nu i masser af friskt vand.

Bønner skal koge mindst 2 timer
under låg og gerne længere tid.

Ja, det kræver lidt tid at koge
bønner, men resultatet bliver også
tusinde gange bedre. De kogte bønner
kan fyldes i portionsposer og derefter
fryses, så du ikke hele tiden skal koge
bønner.

Husk lige en ting mere: Bønner skal
krydres meget med salt og peber.

I næste nummer serverer Nikolaj Pasta med grillede grøntsager, kylling og mynte
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DIGITALT AF STEVEN SNEDKER

FANGET I NETTET
Jeg er ikke selv net-afhængig. Jeg har kun
været på nettet sådan i gennemsnit en
tredjedel af døgnet de sidste 16 år. Jeg har
kun indrettet min tilværelse på at sidde
ene mand foran et tastatur hele dagen. Jeg
har kun opfundet en række job for at sikre,
at jeg aldrig kommer særlig langt væk fra
det herlige net.

Nej, lad os nu tale om de rigtig afhæn-
gige.

Folk bliver net-afhængige på forskellige
måder.

Nogle må bruge lang tid på en eller
anden netaktivitet for ikke at miste status
eller gå glip af socialt samvær. Det er typisk
computerspillere og folk, der fører en art
dagbog på nettet.

De store online-spil som World of
Warcraft og Counterstrike æder hver aften
millioner af teenage-timer (og -kroner).
Spillene er bestemt sjove, men visse af de
unge kan ikke forlade spillet. De føler, at
deres vigtige historie skrives her. De føler
dertil et stort socialt ansvar. I spillene
kæmper folk mod hinanden i hold. Så hvis
de svigter - for for eksempel at gå til
moster Odas fødselsdag - taber holdet, og
de kan risikere at blive udstødt.

De, der fører dagbog på nettet, har det
på samme måde. Der er status og venner
forbundet med at fortsætte. Ensomhed og
elendighed ved at stoppe. Hvis de ikke
hver dag fodrer dagbogen med genfortæl-
linger fra deres liv, mister de status og
venner. Der er også visse deltagere på
debatfora og chatrooms, der poster tusin-
der af indlæg om året og har et liv, der i
sygelig grad er centreret om deres status og
venner på debatten.

Endelig er der de klassiske spillere. De er
drevet af deres behov for spænding, deres
drøm om den store gevinst. De arbejder sig
aften efter aften, måned efter måned
fremad mod den store gevinst.

Hvad kan man gøre?

Hvis man selv synes, at man bruger for
meget tid på nettet, kan man diskutere det
med nogen. Men ikke med sine net-
venner.

Man kan også søge hjælp hos lægen eller

på Center for Ludomani, der, på sundheds-
styrelsens regning, vejleder internet-
afhængige og pårørende. Centret har siden
1998 vejledt internet-afhængige, men det
er ifølge leder Benedicte Ejlers undergrup-
pen, der spiller om penge, der fylder mest
i centrets arbejde. Behandlingen består i
samtale med psykologer, og muligheden
for helbredelse er stor.

Jeg ville gerne have talt længere med
Benedicte Ejlers. Men pludselig skulle jeg
lige tjekke e-mail, boingboing.net og spille
Counterstrike, så jeg blev nødt til at lægge
hurtigt på. Vi kan mødes på www.kort-
link.dk/3, hvis det absolut er så vigtigt, det
der med net-afhængighed.

3 HURTIGE STEP
1. Prøv at tælle, hvor mange timer du bruger på nettet om dagen.
2. Prøv at tælle, hvor mange timer du tænker på din netaktivitet, når du er væk fra
tastaturet.
3. Hvis du, eller eventuelle pårørende, synes, at tallene er høje, så find hjælp til at
komme ud af afhængigheden på www.kortlink.dk/3

Vind en harddisk-
optager og meget
mere. To vinderchan-
cer til og med juni.

Fortæl os om løn og
deltag i konkurrencen
på 3fnet.dk/vind

VIND
DIGITALE

PRÆMIER!
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Jeg var nærmest lykkelig, da jeg i 2002 blev ansat hos Carlsberg. 
Efter en pause på cirka halvandet år, hvor jeg var væk fra bran-
chen, kunne jeg mærke en fryd og en glæde over at være der 
igen. Jeg skulle være ølmand - ikke andet.

Alligevel gik der ikke lang tid, før jeg kunne se, hvorfor jeg før 
havde valgt branchen fra. I år 2000 fik jeg muligheden for at blive 
fritstillet hos Coca-Cola (som Carlsberg også distribuerer). Det tog 
jeg imod med kyshånd, for jeg var brændt ud. Ikke på grund af 
de lange arbejdsdage eller de to, otte eller ti ton vand, jeg skulle 
løfte om dagen. Nej, nej og atter nej. Problemet var den bevidste 
forskel, "Chef ét" og ”Underchef to" gjorde på deres ansatte. 

Resultatet var masser af intriger. Nogle kunne have en masse 
overarbejde uden at høre en lyd for det, andre blev kaldt til sam-
tale. Andre igen kunne komme totalt uoplagte med røde øjne hver 
morgen og være en byrde for alle andre at arbejde sammen med. 
Men det syntes cheferne var meget morsomt, så de delte lige en  
"repkasse" med vedkommende. Der var også forskel på, hvem der 
kunne få en "køreøl" med på turen hjem.

Det blev mere og mere vanskeligt at finde ud af reglerne.
Så blev jeg syg. 13. maj 2004 indlagt med en stor svulst i hjernen. 

Operation og en lang kemokur på et år. Jeg kæmpede for mit liv, 
og det viste sig, at kemoen virkede på den rest, der var tilbage.

I det år kunne jeg godt mærke, at jeg blev mere og mere uinte-
ressant på arbejdspladsen. Efterhånden som jeg nærmede mig en 
afslutning på min behandling, prøvede jeg på at få en afklaring 
på, om jeg kunne få en delvis raskmelding. Men Chef ét gled af på 
mine spørgsmål, og der var dømt radiotavshed. 

Sammen med andre ting i min overlevelsesstrategi havde jeg 
haft meget fokus på at komme tilbage til Carlsberg. Men der var 
ikke den mindste smule dialog som: "Nå Dennis, hvad gør vi 
nu?” 

Jeg ved godt, at jeg har givet udtryk for mislyde, men for mig er 
det at være ølmand ikke kun en livsstil, det er også en livskvalitet. 
Med seksten år på bagen er man jo nok blevet lidt miljøskadet. 

Men jeg fik tommelfingeren nedad som en anden gladiator. Chef 
ét forklædt som Cæsar. Jeg havde brug for hjælp til at starte stille, 
men fik et los i røven. 

Jeg prøvede endda at søge hjælp ved den øverste ledelse inden 
for personaleafdelingen, men ligeledes uden resultat. Store visio-
ner og flotte ord, men ord uden indhold. 

Det værste er dog kollegernes ligegyldige attitude. Den har til 
tider gjort mere ondt i mig end den angst, jeg havde for at dø. Så 
en samlet sum af det her må være: tag jer meget mere sammen 
næste gang, én af jeres kolleger bliver ramt af kræft.

Her den anden dag blev jeg kontaktet af et firma, vi som med-
arbejdere havde købt computer igennem. De fortalte mig, at de 
kunne se, jeg var fratrådt min stilling. Så ville jeg købe computeren 
eller aflevere den tilbage? Det er da langt ude, at et eksternt firma 
skal fortælle mig, at jeg er færdig ved Carlsberg. 

Kald mig bare bitter, for det er jeg også. Men jeg kan se mig 
selv i øjnene med god samvittighed hver dag. Der er ikke alle, der 
kan det. 

Jeg har kæmpet alene og er helbredt for min kræftsygdom. Det 
kan jeg godt være stolt af.  

DENNIS MØLLER, 44 år, bor i Odense, har en kære-
ste og to sønner på snart 17 og 19 år, som bor hos deres mor. 
Salgschauffør hos Tuborg i 1989, derefter ti år hos Coca-Cola, 
men fritstillet i 2000 på grund af udflytning til Fredericia. 
Efter en tid som postbud, et år på FDB's centrallager og et par 
AMU-kurser igen job hos Carlsberg-depotet i Odense, der nu er 
nedlagt. Siden januar 2006 førtidspensionist og bruger tiden på 
drengene, cykelture og bilen. Vil gerne have et "hyggejob", når 
helbredet tillader det.

ARBEJDSLIV  Dennis Møller fik ikke sagt farvel til jobbet som ølmand i Odense. 
Oven på alvorlig sygdom blev det aldrig muligt at vende tilbage.

Afskedstalen der aldrig blev holdt

FOTO: SØREN ZEUTH

SKRIV TIL FAGBLADET OG VIND EN DAB-RADIO
“Arbejdsliv” er en serie i Fagbladet 3F, hvor du har mulighed for at skildre dagliglivet på din arbejdsplads og de tanker, du gør dig gennem en 
lang arbejdsdag om jobbet, kollegerne, familien, vennerne - hvad som helst, der løber igennem hovedet. Hvis vi bringer dit indlæg, er hono-
raret en lækker DAB-radio. Skriv højst ét A4-ark, og send dine tanker til: Fagbladet 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Mærk 
kuverten “Arbejdsliv”. Eller e-mail til: fagbladet@3f.dk
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Sorteret magasinpost 41003

PP
Kampmannsgade 4
1790 København V

BJERREGAARD sikkerhed...
Baldersbuen 33  •  2640  Hedehusene  •  Tlf. 46 55 00 0

Som professionel bruger, har du ret til at 
stille høje krav til de sko, du bruger på 
arbejdet.

Det er ikke nok, at de nødvendige beskyttelsesfunktioner fi ndes. 
De er en selvfølgelighed, som reguleres af internationale standarder. 
Skoene er dit personlige beskyttelsesudstyr, og du skal stille krav 
og vurdere dine arbejdssko efter forhold som: ergonomi, komfort, 
funktion og kvalitet.

Arbesko´s velkendte serie af sikkerhedssko indeholder alt, hvad du 
kan ønske dig af ovenstående!

Overdel: Fuldnarvet, imprægneret skind. luftige felter af Dynatec, 
slidstærk Keprotec i hele tåpartiet. Foer: Ventilerende Smartec® 
Air Plus. Fodbase: Bindsål med stabiliserende gelink i svangen, 
hel Poliyou® indlægssål, med svedtransporterende egenskab, 
stødabsorberende Energy Gel indbygget i hælen, Blødt og smidigt 
kevlar-sømværn uden metal. Sål: Stødabsorberende PU sål med 
skridhæmmende sålmønster. Godkendelse: EN 345-1 S1 P.
Andet: Let aluminium-tåhætte.
Størrelse: 35-47. 

MODEL 350 
LETVÆGTER MED 
SUPERKOMFORT!
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