
Tillidsfolk og erhvervsledere fortæller, 

hvordan de reddede danske job fra udflytning.

STORT TEMA

Ole Sohn fortæller om den russiske dansker
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DØDEN MED PÅ JOB FOR
DAGLØN PÅ TI KRONER

ELEV GROFT UDNYTTET
AF LANDMAND
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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.- Miljøtillæg er ikke inkl. i prisen. 
I Østrig betales vejgebyr. Det er lovpligtigt at bære advarselsvest ved motorstop i Italien.

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!!

Kør-selv ud i sommeren…
du sparer op til kr. 926,-

5 overnatninger
5 morgenbuffeter
5 aftenbuffeter  

Fårup Skovhus
På strækningen mellem Danmarks mest populære badebyer, Løkken og Blokhus, 
finder I noget af vesterhavskystens allerbedste og bredeste sandstrand. Jeres hotel  
i Saltum ligger midt i det hele med kun 3 km til Vesterhavet. Her kan I besøge Fårup 
Sommerland, Nordsømuseet i Hirtshals, Skagen og alle badebyerne langs kysten. 

Gode børnerabatter: 2 børn op til 6 år gratis i forældres seng.
2 børn op til 15 år halv pris i forældres værelse. Ved 2 betalende voksne.

Ankomstdatoer: Juni: 2. 7. 12. 17. 22. 27. • Juli: 2. 7. 12. 17. 22. 27.
Aug.: 1. 6. 11. 16. 21. 26.

TropiskTropisk familieferie 
ved Vesterhavet
5 overnatninger
5 morgenbuffeter
3 to-retters middage/buffet

Feriehotel Vigsø Bugt
Lad hele familien forkæle i det subtropiske klima i feriecentret nær Hanstholm. Her 
er der 28 grader i badelandet med de store swimmingpools, rutsjebanen og bob-
lebadet. Vil I forkæles lidt ekstra, kan I bestille wellnessbehandlinger på hotellet. 
Også Vesterhavet med den brede sandstrand er en dejlig tumleplads.  

Gode børnerabatter: Børn 0-7 år kr. 149,- og børn 8-18 år kr. 299,- i foræl-
dres værelse inkl. 3 børnemenuer. Max. 4 børn pr. værelse. Ved 2 betalende 
voksne.

Valgfri ankomst i perioden 25.06. - 11.08.2006.

Vaskeægte vesterhavs-
ferie for familien

7 overnatninger
7 morgenbuffeter
7 tre-retters middage/buffet 

★★★ Hotel Rocca Pendice
Velkommen til italienske Teolo – fredeligt placeret på en sydvendt bjergside med 
udsigt over de omkringliggende bjerge og dale. I bor godt på det familiedrevne 3-
stjernede hotel Rocca Pendice, hvor familien Turetta nok skal sørge for, at I kommer 
til at nyde godt af den gode, italienske gæstfrihed. Området er særligt kendt for 
sine termalbade. Hotellet er et perfekt udgangspunkt for udflugter i Venetoregionen 
– f.eks. dagture til gondolbyen Venedig, Padova, Vicenza eller Verona.

Gode børnerabatter: 1 barn gratis i forældres seng op til 5 år.
1 barn halv pris i forældres værelse op til 15 år. Ved 2 betalende voksne.

Ankomst lørdage i perioden 29.04. - 23.09.2006.

På mama & papas 
hotel i Italien

5 overnatninger
5 morgenbuffeter
5 to-retters middage/buffet 

★★★★ Hotels am Kranichsee
Goslar er fuld af charme og historiske detaljer. I bor på det 4-stjernede Hotels am 
Kranichsee i Goslar-Hahnenklee. Hotellet har direkte udsigt over Kranichsee - også 
fra restauranten, hvor I hver aften indtager en god middag. Området indbyder til 
udflugter i de træklædte bjergområder eller ved Kranichsee. Goslar går lige i hjertet 
på romantikere – med over 1000 bindingsværkshuse fra middelalderen!

Gode børnerabatter:
1 barn op til 6 år kr. 25,- pr. dag i forældres seng inkl. børnemenu.
1 barn op til 14 år halv pris i forældres værelse. Ved 2 betalende voksne.

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

Kør-selv ud i sommeren…

Goslar 
– Harzens hjerte 6 dage

Du sparer kr. 594,-

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

6 dage
Du sparer kr. 491,-

kun kr. 1599,-   
pr. pers. i dobbeltværelse

6 dage
Du sparer kr. 926,-

kun kr. 1699,-   
pr. pers. i dobbeltværelse

8 dage
Du sparer kr. 571,-

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

Vind 1000 kr. hver dag!

Klik ind på www.dtf.nu/fagbladet
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DANSK FOLKEPARTIS KOVENDING I EFTERLØNSSAGEN, BETEGNER KRISTIAN THULESEN DAHL

SOM EN NØDVENDIG MANØVRE.

INTERVIEW:

Islam på jysk         

- Jeg skal ikke lege araber, og jeg

er hverken pakistaner eller tyrker.

Jeg er dansker og jyde. Og islam

har også et udtryk i en jysk eller 

en dansk virkelighed, mener den

danske imam Abdul Wahid

Pedersen.

TEMA:

Jobredderne 

Fem virksomheders opskrift på,

hvordan man klarer presset 

fra lavtlønslande og bevarer 

produktion og job i Danmark.

FOKUS:

Ladeport for snyd

EU’s Servicedirektiv skal gøre det

lettere at levere tjenesteydelser

over landegrænser, men gør det

samtidig sværere for forbrugerne

at sikre sig en ordentlig service.

30
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Den russiske dansker

Den danske bondesøn Poul efterlades som 15-årig af sine forældre

på en russisk bondegård og ender som bolsjevik i revolutionens

Rusland. Ole Sohn fortæller den usædvanlige historie i bogen 

“Jeg kommer snart hjem”.

Ekstra pension til gamle tysklandsarbejdere  

83-årige Ejnar Karlsson får i dag 356 kroner mere om måneden

oveni folkepensionen, fordi han var blandt de cirka 100.000

danskere, der arbejdede i Tyskland under 2. verdenskrig.

Avisbude i konkurs-cirkus

Bladkompagniet har udliciteret distributionen af aviser i

Storkøbenhavn til firmaer, der går konkurs på stribe.

Elev udnyttet som billig arbejdskraft

21-årige Ruben Jürgens fra Estland blev som landbrugspraktikant 

sat til at arbejde 152 dage i træk i op til 14 timer om dagen hos

landmand Ivan Knudsen fra Them.

Paradoks i byggebranchen

Murersvend Ole Hansen er en af omkring 10.000 bygningsarbej-

dere, der netop nu er ledige, samtidig med at arbejdsgiverne råber

om mangel på arbejdskraft.

Verdens farligste job

I gennemsnit mister mindst en arbejder hver uge livet på Alang

Beach, hvor flere tusinde indere for en dagløn på ti kroner knokler

med at hugge miljøfarlige skibe op. Mindst ni gamle DSB-færger 

er iblandt.
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Det er helt uden sidestykke den største
udfordring, mange danske virksom-
heder og lønmodtagere har stået over
for i årtier: globaliseringen.

Truslen om udflytning og om at ens
job bliver overtaget af billig arbejdskraft
på den anden siden af kloden, eller så-
mænd bare i Østeuropa, er helt reel.
Mange er allerede flyttet og flere er på
vej.

Derfor har Fagbladet 3F i dette num-
mer valgt at sætte fokus på nogle af de
virksomheder, der har taget udfordrin-
gen op, hvor andre har opgivet. Hempel
A/S, der er en af verdens førende leve-
randører af marine- og industrimalinger,
er en af disse virksomheder.

I maj 2003 fik tillidsrepræsentant Bo
Hansen besked på, at hans fabrik skulle
lukkes. Bo Hansen og hans kolleger
valgte at stritte imod og engagerede sig
i en redningsplan for den gamle virk-
somhed. Planen lykkedes, og i dag er
der sågar flere 3F’ere ansat end tidli-
gere. Medarbejderne har fået en pæn
bonus, der har været plan for en for-
højelse af timelønnen, og i samme 
periode er sygefraværet halveret.

I Fagbladet 3F’s tema giver med-
arbejdere og tillidsrepræsentanter fra
Hempel og andre virksomheder deres
erfaringer og gode råd videre til andre i
samme situation. 

Det takker vi for, for det er i disse 
succeser, at vi skal finde svaret på den
globale udfordring. Og det er også i 
succesen, at vi skal finde energien og
troen på, at en udflytning eller en 
lukning ikke er givet, men at vi faktisk
har mulighed for at ændre på udviklin-
gen og dermed bevare både job og 
produktion i Danmark. Hvis vi vel at
mærke beslutter os for at gøre det.

God læselyst,
Palle Smed

Ansv. redaktør
smed@3f.dk

r

i

3F: TILTRÆNGT TURBO 
PÅ EFTERUDDANNELSE 
UDDANNELSE: Rapporten fra
trepartsudvalget om livslang
opkvalificering og uddannelse
for alle på arbejdsmarkedet an-
befaler, at mange flere voksne
skal efter- og videreuddannes.
Og 3F’s forbundsformand Poul
Erik Skov Christensen ser frem
til, at der kommer indhold i
udvalgets mange gode anbefa-
linger.

- Så vi kan sørge for, at visio-
nerne om livslang uddannelse -
ikke mindst til de kortuddan-
nede - bliver ført ud i livet,
siger han.

Han peger på, at den stigen-
de konkurrence gør det nød-
vendigt, at danske arbejdsplad-
ser har veluddannede medar-
bejdere. En række forhold har
afgørende betydning for, at de
bliver det.

- Alle virksomheder skal
arbejde mere systematisk med
planlægning og udvikling af
medarbejdernes kvalifikationer.
Det er også helt nødvendigt at
hjælpe lønmodtagere med
læse- og staveproblemer. Sam-
tidig skal der sættes ind over for
tosprogedes sprogproblemer.
Jeg foreslår, at der udarbejdes
en handlingsplan på områ-
derne, siger Poul Erik Skov
Christensen. Han peger også på,
at det er vigtigt, at AMU-syste-
met, som skal løse opgaven, har
ordentlige vilkår.

Endelig peger forbundsfor-
manden på, at både arbejdsgi-
vere og arbejdstagere skal give
voksen- og efteruddannelse en
høj prioritet ved de kommende
overenskomst-forhandlinger. 

AHE

RETSSAG OM DØDSLAST
ERSTATNING: Det schweiziske
firma Glencore kan nu trækkes i
en dansk retssal sammen med
rederiet T&C fra Svendborg i en
sag om ansvaret for katastrofen
på coasteren Thor Emilie i 2000.

Én dansk og fem filippinske
søfolk omkom, fordi skibets last
af zink-affald reagerede med
vand og langsomt gjorde last-
rummet til en bombe af brint,
der endte med at eksplodere og
sende skibet til bunds i
Middelhavet.

Hidtil er der ikke placeret et
ansvar. Men for nogle år siden
blev der indgået et hemmeligt
forlig i London, hvor den dan-
ske ejer af Thor Emilie fik er-
statning for skibet af Glencore,
der ejede lasten.

Der er nu mulighed for 
erstatning til de filippinske 
enker, fordi retten i Svendborg
har afgjort, at Glencore og 
rederiet kan stævnes for erstat-
ningsansvar i en dansk retssal
efter dansk lov.

- Det er en rigtig god nyhed.
Gennem fem år har enkerne
med hjælp fra 3F’s
Transportgruppe kæmpet for
overhovedet at få lov at føre en
sag i Danmark. Det er grotesk,
at det skulle være nødvendigt,
set i lyset af, at der er indgået
et forlig om erstatning for ski-
bet, siger forhandlingssekretær
i 3F’s Transportgruppe Henrik
Berlau.

HC

Naser Khader,
der endnu 
engang er gået
forrest og taget
initiativ til 
et  netværk af
moderate
muslimer.

Venstres arbejds-
markedsordfører,
Jens Vibjerg, 
der på trods af
140.000 ledige
vil åbne arbejds-
formidling i
Polen og de
baltiske lande.

LEA DALUM JENSEN, SPECIALE-
STUDERENDE I SPANSK FRA 
KØBENHAVNS UNIVERSITET
- Anders Fogh Rasmussen har fulgt
reglerne for den politiske scene. Han
kunne ikke have gjort tingene ander-
ledes. Men hvis jeg var statsminister,
havde jeg nok trods alt givet en und-
skyldning for at bløde konflikten op.

Hvordan synes du, at Anders Fogh
Rasmussen har håndteret sagen om
Muhammed-tegningerne?

“FRI BANE FOR THORNING

“Helle Thorning kan indtage en ledig 
position på markedet ved at finde tilbage
til klassiske, socialdemokratiske værdier
og være de allersvagestes vogter.”

Henrik Qvortrup, chefredaktør 

og tidligere spindoktor

HVAD MENER DU

AF METTE BIRKVALD SØRENSEN

METTE.SOERENSEN@3F.DK

KÆRE LÆSER NYHEDER  WWW.3F.DK
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NIELS LYNGE, MALERMESTER
- Statsministeren skulle have
sendt udenrigsministeren ind fra
starten, og så skulle han have
holdt et møde med imamerne. 
På det punkt har han været lidt
langsom. Det er til gengæld fint,
han ikke undskylder, for det er
ikke hans job.

ELLA MADSEN, PENSIONIST
- Jeg synes, at statsministeren har
tacklet situationen godt. Det er
fint, han ikke har taget et møde
med imamerne, for de har selv 
pustet til ilden. Men selv om vi har
ytringsfrihed i Danmark, skal vi
selvfølgelig ikke genere andres 
religion.

ALEX GUDBERGSEN, MED-
ARBEJDER I ISS RENGØRING
- Statsministeren har gjort, hvad
han kunne. Han kan jo ikke sige
undskyld for noget, han ikke har
gjort. Men han skulle nok have
taget et møde med imamerne, så
situationen ikke havde eskaleret
så meget. 

“ “ “

MERE BYGGERI
OM VINTEREN
Staten kan spare 300 millioner kroner,

hvis byggebranchen får gjort noget 

ved den alt for store sæsonvariation 

i byggebeskæftigelsen.

JOB: Presset på byggebranchen for at få gjort
noget ved en uforholdsmæssig stor ledighed i
vintermånederne forstærkes. Det sker ikke
mindst i lyset af mange års nyttesløs snak og
den aktuelt gode beskæftigelse i branchen.

Bygherrerne, der bestiller byggeri, og entre-
prenørerne, der udfører det, har derfor givet
hinanden håndslag på, at der skal gøres 
noget. I første omgang vil parterne komme
med et bud på nogle enklere regler for, hvem
der skal betale hvad, når der bygges om vinte-
ren.

- I dag er det sådan, at entreprenøren 
bestemmer, hvad der skal træffes af vinter-
foranstaltninger, mens bygherren betaler. 
Det giver i bedste fald anledning til masser af
uenighed og kævl - i værste fald at man 

simpelthen ikke bygger om vinteren, siger 
sekretariatsleder Henrik L. Bang fra Bygherre-
foreningen, der repræsenterer både private og
offentlige bygherrer.

Klarere ansvarsfordeling er kun ét af flere
forslag til bedre sæsonudjævning. Andre er
fortsat forskning og udvikling på området, at
gøre vinterbyggeri til en del af grund- og ef-
teruddannelserne inden for byggeriet samt til i
højere grad at forpligte ikke mindst det offent-
lige til at bygge mere om vinteren.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har beregnet, at
staten kunne spare op til 300 millioner kroner
i dagpengeudgifter, hvis sæsonvariationen i
dansk byggeri kunne bringes på niveau med
lande som eksempelvis Holland og Norge.

På trods af den aktuelle debat om flaske-
halse inden for byggeriet, var den samlede 
ledighed i slutningen af januar i byggebran-
chen på cirka 10.000 personer.

AF TORBEN KRAGH  TORBEN.KRAGH@3F.DK

LLææss  ooggssåå  ssiiddee  4411..

TÆT PÅ DE UNGE
HVERVNING: Fem 3F-afdelin-
ger er gået sammen om at åbne
et servicekontor på Teknisk
Erhvervsskolecenter Land-
transport i Hvidovre for at
komme tættere på de unge.
Kontoret skal styrke servicen og
kontakten til lærlinge og kur-
sister på længerevarende AMU-
forløb. Afdelingernes initiativ
kommer i øvrigt i en tid, hvor 3F
mærker markant fremgang i 
antallet af unge medlemmer.
Øget fokus på de unge har givet
et medlemshop på 14 procent på
et års tid op til godt 24.000
medlemmer. 

Kontoret passes på skift af
disse fem 3F-afdelinger: Lager,
Post og Service, Chaufførerne,
Vestegnen, Høje Taastrup og
Kastrup, og kontoret er beman-
det hver tirsdag fra 11-13. 

KOMMUNER I KØ
EFTER JOBCENTRE
A-KASSEN: De nye kommuner
står i kø for at overtage hele 
beskæftigelsesindsatsen for de
ledige. Da fristen for at søge om
at få et forsøgs-jobcenter udløb,
havde 38 ud af de 98 kom-
mende kommuner meldt sig.
Blandt de ti største kommuner i
Danmark - efter den nye kom-
muneinddeling - er Odense,
Esbjerg, Vejle, Frederiksberg og
Kolding ansøgere. København,
Århus og Aalborg har tidligere
sagt nej tak.

Ti kommuner får - efter 
ansøgning - et C-jobcenter, eller
forsøgs-jobcenter, hvor kommu-
nen overtager hele opgaven,
også for de forsikrede ledige.
Her er ledelsen kommunal.

LP
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PSST...Vidste du, at at de
danske ejendomsmæglere
ifølge ErhvervsBladet på blot
ét år har øget deres brutto-
fortjeneste med 36,4 procent?

ERSTATNING: Så faldt den endelige dom i 
sagen om den tidligere landbrugselev Ditte, der
i 2002 og 2003 blev udsat for sexchikane af en
fynsk storbonde. 

3. februar 2006 besluttede Østre Landsret at
stadfæste dommen fra retten i Odense, hvor
storbonden blev kendt skyldig i at have slået og
taget Ditte på brysterne og ballerne.

Men godtgørelsen fra bonden til Ditte blev af
Landsretten halveret fra 50.000 til 25.000 kro-
ner. 

Forhandlingssekretær i 3F’s Grønne Gruppe
Morten Fischer-Nielsen glæder sig over, at Ditte
har fået medhold i ankesagen. 

- Men det er dybt kritisabelt, at storbonden
nu slipper med 25.000 kroner. Godtgørelserne i
denne type sager burde være langt større, siger
han.

pet

25.000 KRONER FOR SEXCHIKANE

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

DRAMATISK FALD 
I EFTERUDDANNELSE
Nye tal viser AMU-nedgang på 18 procent

fra 2001-2005. Aktiviteten i Storkøben-

havn er gået ned med en tredjedel, 

andre steder i landet er nedgangen på 

50-60 procent.

NEDSKÆRINGER: En helt ny opgørelse fra
Undervisningsministeriet viser, at det samlet
set er gået støt tilbage med aktiviteten på lan-
dets AMU-centre. Fra 2001 til 2005 var der
96.942 færre elevuger, svarende til en nedgang
på cirka 18 procent. 

Nedgangen er forskellig fra region til region. I
Storkøbenhavn er faldet i perioden på 27 pro-
cent, og helt galt ser det ud i Nordvestsjælland
og på Lolland med en nedgang på 54 procent
og 66 procent.

Ministeriets opgørelse om den samlede akti-
vitet på den erhvervsrettede voksen- og efter-
uddannelse er den første, som viser 2005-tal-
lene. I forhold til 2004 er nedgangen på knap
15.000 elevuger. 

Generelt er det AMU-centrene, som klarer sig
bedst. Derimod ser det skidt ud på de AMU-
centre og tekniske skoler, som daværende 
undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) fra 2002
og frem gennemtrumfede fusioner af.

Forbundssekretær i 3F Per Christensen har

haft en klar fornemmelse af, at fusionerne ville
gå ud over udbuddet af AMU-kurser.
- Nu beviser ministeriets egne tal vores for-
nemmelse. Flere steder er nedgangen på over
50 procent, blandt andet i Nordvestsjælland og
på Lolland, hvor man har lavet store fusione-
rede erhvervsskoler. Der er næppe nogen, der
forestiller sig, at behovet for uddannelse i
netop de to egne af landet skulle have ændret
sig så markant. Det er fuldstændig uaccepta-
belt, siger han.

Socialdemokraten Carsten Hansen havde tirs-
dag kaldt undervisningsminister Bertel Haarder
(V) i samråd om de rystende tal.

AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN,

ASGER.HAVSTEIN@3F.DK

NY METRORING I 2017
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale
er enige om at bygge en metro-cityring i hovedstaden. Den nye
metro skal med 17 underjordiske stationer forbinde Københavns
centrum med Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro.
Cityringen skal efter planen kunne tages i brug fra 2017. Prisen 
forventes at blive på 15 milliarder kroner.

AKTIER GAV 
AFKAST
PENSION: Milliarderne
kommer vrimlende ned i de
fremtidige 3F-pensionisters
lommer.

Det viser sidste uges tal fra
medlemmernes store pen-
sionsselskaber PensionDan-
mark og Industriens Pension.

For begge selskaber og de-
res investerede pensionskro-
ner var 2005 et godt år.
Industriens Pension fik et
afkast på 17,3 procent på sine
investeringer sidste år.
PensionDanmark hentede
15,3 procent hjem til sine
medlemmer.

Begge selskaber oplyser, at
det især var investeringer i
aktier, der gav gevinst i 2005.

Finansdirektør i Industri-
ens Pension Jan-Ole Hansen
glæder sig over, at hans sel-
skab fortsat er et af de pen-
sionsselskaber i Danmark,
der har opnået det højeste
afkast over en årrække.
PensionDanmarks admini-
strerende direktør Torben
Möger Pedersen oplyser, at
hans selskab har hentet et
afkast på godt 43 procent
siden 2003. HC

Fra 2001-2005 er der blevet langt mellem 

kursisterne på landets AMU-centre.
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OVERENSKOMSTER: Den nordiske måde at regulere arbejdsmar-
kedet på er ikke i strid med EU-rettens bestemmelser om arbejds-
kraftens fri bevægelighed. 

Det siger EU-Kommissionen i et høringssvar til EF-Domstolen i
den såkaldte Vaxholm-sag fra Sverige. Her er den svenske - og
dermed hele den nordiske - aftalemodel på anklagebænken for
med krav om overenskomst, blokade og sympatikonflikt at hindre
den fri bevægelighed af arbejdskraft. Kommissionen siger, at de
svenske fagforeninger kan kræve overenskomst med udenlandske
virksomheder for udstationerede medarbejdere og om nødvendigt
blokere og strejke sig dertil. 

Den danske regering har også afgivet udtalelse til EF-Domstolen i
sagen. Regeringen slår i klare vendinger fast, at EU hverken har 
direkte eller indirekte kompetence til at regulere fagforeningers ret
til at konflikte for at opnå overensomst med en arbejdsgiver.

EU er delt i spørgsmålet. En række østeuropæiske lande mener,
at blokaderetten hindrer arbejdskraftens fri bevægelighed. 

En tilkendegivelse fra EF-Domstolen ventes tidligst sidst på året.

AF TORBEN KRAGH

TORBEN.KRAGH@3F.DK

EU FRIFINDER NORDISK AFTALEMODEL

TAXI-VOLD SKÆRPER KRAV
OM OVERVÅGNING
Seks taxioverfald i januar får 3F 

til at skærpe krav om videovervågning

i taxier. 

VOLD OG JOB: En saks i nakken, knivstik i
ryggen, knytnæveslag, et alvorligt stik i øjet
og en tur med ambulancen.

Sådan er arbejdsdagen eller natten endt
mindst seks gange for danske taxichauffø-
rer allerede i år.

De uhyggelige tal har Taxichaufførernes
Landsklub registreret siden nytår, og det
efter et 2005, hvor 39 grove overfald på
taxichauffører skabte heftig debat og stor
frustration i taxi-branchen.

3F’s transportgruppe gentager derfor 
kravet om, at beskæftigelsesminister Claus
Hjort Frederiksen (V) griber ind med lovgiv-
ning om videoovervågning i taxier og bus-
ser.

- I de fleste tilfælde af grov vold mod
chauffører handler det om penge og beta-
ling for turen. Her kan video-overvågning
virke præventivt. Det viser erfaringer fra
Odense og Esbjerg og fra Göteborg i Sverige,
der indførte video i hyrevogne for flere år
siden og halverede antallet af grove episo-
der, siger forhandlingssekretær i 3F’s trans-
portgruppe Leif Søllingwraae. 

Hidtil har beskæftigelsesministeren afvist
kravet, men i radioavisen 13. januar skabte
ministeren optimisme med en melding om,
at han vil tage en snak med justitsministe-
ren om mulighederne for at overvåge bus-
ser og taxier med video. På den baggrund
har 3F’s transportgruppe på ny henvendt
sig til ministeren om problemerne og over-
vågning som en del af løsningen:

- Allerede i dag er det tilladt at video-

overvåge indvendigt i taxier og busser, når
blot der skiltes tydeligt med det. Derfor
kræver det ikke andet end en administrativ
ændring eller tilføjelse i bekendtgørelsen
om arbejdsstedets indretning, hvis politi-
kerne ønsker at gøre noget ved problemet
hurtigt, siger Leif Søllingwraae.

AF HANS CHRISTIAN GRAVERSEN,

GRAVERSEN@3F.DK

3F STØTTER GADEBØRNSPROJEKT
Støtten til foreningen Inhiambia, der hjælper gadepiger
ud af misbrug og prostitution i Nicaraguas hovedstad
Managua, fortsætter. Det tidligere KAD-støttede projekt
får i 2006 80.000 kroner fra 3F’s hovedbestyrelse og desu-
den 40.000 kroner fra Solidaritet over Grænser, en støtte-
forening for ansatte i 3F.

SJOVERE END TYSKERE

“Vi er en lille nation, og vi er trængt på
vores selvværd. En god reklame bekræf-
ter os i, at vi har humor. I hvert fald mere
end tyskerne!”

Henrik Juul, manden bag reklamerne 

for Squash og Tuborg

Siden nytår er ikke færre end seks taxichauffører blevet overfaldet.
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ANGELA MERKEL, 
TYSK FORBUNDSKANLSER

- Pressefrihed er et af de
vigtigste goder, som vi
ikke kan undvære i vores
demokrati. Men vi må
også værdsætte værdien af
religionsfrihed. Jeg kan

forstå, at religiøse følelser, specielt musli-
mers, er blevet krænket. Men jeg vil også
gøre det klart, at det er uacceptabelt at
se dette som en legitimering af brugen af
vold.

Staten eller den føderale regering kan
ikke intervenere i diskussionen.

JACK STRAW, STORBRITANNIENS
UDENRIGSMINISTER

- Jeg vil ikke kommentere
selve det, at tegningerne
blev offentliggjort. Det er
et anliggende for den dan-
ske offentlighed, den dan-
ske regering og dansk lov.

Der er ytringsfrihed, det respekterer alle.
Men det betyder ikke, at der er åben
jagtsæson for at fornærme andre religi-
oner. Jeg mener, at genoptrykket af disse
tegninger har været unødvendigt, det
har været ufølsomt, det har været
respektløst, og det har været forkert.
Der er ikke en forpligtigelse til at krænke
eller ophidse unødigt. 

KOFI ANNAN, GENERALSEKRETÆR
FOR FN

- Jeg deler uroen blandt de
muslimske venner, der fø-
ler deres religion krænket
af tegningerne. Jeg re-
spekterer også ytrings-
friheden. Men selvfølgelig

er ytringsfrihed aldrig total. Den kræver
ansvar og dømmekraft. Det vigtigste er,
at den avis, der i første omgang offentlig-
gjorde tegningerne, har beklaget, og jeg
vil opfordre mine muslimske venner til at
acceptere det i Allah, den barmhjertiges
navn, og lad os så komme videre. 

- om Muhammed-tegningerne

3 MENINGER

Estisk landbrugselev knoklede fem

måneder i træk uden fridage og boede

i campingvogn uden varmt vand,

toilet og varme. 3F trækker landmand

i retten.

UDNYTTELSE:  3F Mariager Fjord trækker
nu landmandsparret Anne og Ivan Knudsen
fra Them i retten i et forsøg på at hjælpe sit
medlem Ruben Jürgens til en smule økono-
misk retfærdighed.

På side 36 i Fagbladet 3F fortæller den
estiske landbrugspraktikant sin gruopvæk-
kende historie om, hvordan han som 21-
årig knoklede som arbejdsmand i stedet for
at passe grise, hvordan han arbejdede 152
dage i træk uden en fridag, og hvordan det
værelse på gården - som var nævnt i kon-
trakten - blev forvandlet til et ophold i en

kold campingvogn uden toilet eller mulig-
hed for at tage et brusebad.

- Det er en grov, grov udnyttelse af
Ruben Jürgens som arbejdskraft. Han er
blevet behandlet værre end et dyr, siger
faglig sekretær hos 3F Mariager Fjord, Ole
Larsen. 

3F kører nu retssag mod landmanden for
at Ruben Jürgens kan få de godt 76.000
kroner, som afdelingen mener, han er ble-
vet snydt for i manglende betaling for 880
timers overarbejde samt feriepenge.

Landmandsparret Anne og Ivan Knudsen
nægter at betale de godt 76.000 kroner.

- Vi skylder ham ikke noget som helst.
Han har ikke arbejdet mere end 37 timer
om ugen. Vi kender overhovedet ikke noget
til 880 overarbejdstimer, siger Ivan
Knudsen.

AF MORTEN HALSKOV  MORTEN.HALSKOV@3F.DK

FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO

LLææss  ssiiddee  3366--3377

GROV UDNYTTELSE
FOR RETTEN

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

FOKUS PÅ SKIFTEHOLDSARBEJDE
Mindre skifteholdsarbejde og mere indflydelse på
det. Sådan lyder kravet fra Skifteholdsinitiativet, et
nyt netværk af tillidsrepræsentanter fra blandt andet
3F Industri & Service København og 3F Kastrup. De vil
nu udarbejde en hvidbog med krav om bedre vilkår 

for skilfteholdsarbejde, som i maj leveres til 
forhandlerne i CO-industri. MM

DYRERE AT LÅNE
Det er ikke bare huspriserne, der stiger. Det bidrag,
som en husejer skal betale for at låne penge hos sit
realkreditinstitut, er også steget voldsomt gennem
årene. Siden 1989 er det blevet fire gange dyrere 
at belåne en ejerbolig, og i dag betaler en typisk
boligejer mere end 21.000 kroner i bidrag for at
belåne sit hus med 80 procent.

- Hvis jeg havde vidst, jeg skulle arbejde så

mange timer for så lidt, var jeg aldrig taget til

Danmark, siger Ruben Jürgens, der i dag er ansat

under ordentlige forhold hos en anden landmand.
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PSST...Vidste du,at 
befolkningen i Danmark vil være

vokset med 100.000 personer i
2015. Men andelen af personer,

der er 65 år eller derover, vil være
vokset med 210.000 personer. 

KOMMENTAR

Samarbejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentanter i Danmark er helt unikt.
Tillidsrepræsentanter, der arbejder ihærdigt for skabe et internationalt fagligt netværk

i deres globale virksomhed, kommer ofte ud for, at fagforeningskolleger i andre lande
løfter øjenbrynene, når de ser, hvor meget der samarbejdes om med virksomhedernes
ledelse i Danmark. Ofte mødes de med direkte mistillid: Går danske fagforeningsfolk da
“i seng med fjenden”? 

Og det er måske ikke mærkeligt, hvis de undrer sig, for vores ordninger omkring med-
indflydelse er ukendt uden for Skandinavien.  

Der var da heller ikke begejstring i ledelseskredse, da vi fik disse ordninger i Danmark.
Men med tiden blev holdningen mere positiv. For samarbejde og medindflydelse virker
jo for begge parter.

Samarbejdskulturen er et godt udgangspunkt for at kunne håndtere globaliseringen.
Ledelsen får hjælp til at håndtere omstillingsprocesser og til at forankre strategien i

hele organisationen.
De ansatte får hjælp, fordi deres interesser bliver bragt ind i sagen. Man når et kom-

promis. Beslutningerne får en bedre kvalitet.
Og det kan ses på bundlinjen.

Danske virksomheder er gode til at skabe værdi.
Arbejdsproduktiviteten i Danmark er på top-ti-listen over de
højeste i verden.

Når tillidsrepræsentanter tager del i beslutninger omkring
virksomheden, så er det det langsigtede perspektiv, der bliver
brugt.

Tillidsvalgte er loyale og tænker i arbejdspladser og i virk-
somhedens langsigtede overlevelse. Ledere skifter hyppigere
job i dag end tidligere og kender derfor virksomheden dår-
ligere. Også på den måde er medindflydelsen med til at sikre
kvaliteten af ledelsesbeslutningerne.

Og der er brug for det langsigtede perspektiv, hvis virksom-
hederne i Danmark skal håndtere globaliseringens udfordringer
ved at blive mere innovative. For det kræver langsigtede inve-
steringer. Ikke mindst i uddannelse.

Den model, de nordiske velfærdsstater har skabt, giver simpelt hen nogle af de bedste
betingelser i verden for at kunne håndtere globaliseringen. For at kunne skabe beskæf-
tigelse og begrænse fattigdom. Men fremtiden kan alligevel bekymre, for de ramme-
betingelser, som velfærdsstaten har skabt, skal vedligeholdes. Og i verden omkring os ser
vi, at der konkurreres på at sænke standarderne for miljøet og for løn- og arbejdsfor-
hold. Vi ser, at økonomisk vækst bliver til et mål i sig selv, ikke et middel til at skabe
gode job og gode liv for mennesker. Vi ser, at uligheden vokser.

I den internationale arbejderorganisation, ILO, satte man i 1998 fokus på en række
grundlæggende arbejdstagerrettigheder, som de allerfleste af verdens lande har forplig-
tet sig til at overholde. En af dem er retten til frit at danne fagforeninger og forhandle
kollektivt. Men i dag investeres og handles der på tværs af grænser uden skelen til over-
holdelsen af grundlæggende menneskerettigheder.

Globalisering skal fremme bæredygtig udvikling og bedre job - ikke fremme et kapløb
om at forringe sociale forhold og kompetencer og viden.

Derfor vil vi i 3F også fremover påtage os ansvaret for arbejdet med globalisering.
For hvis fagbevægelsen ikke deltager aktivt, så er der en aktør mindre til at repræsen-

tere det langsigtede perspektiv på samfundsmæssig udvikling: At det handler om at
almindelige mennesker får et bedre liv. Ikke om koncentration af rigdom hos en lille del
af verdens befolkning.

Globalisering 

skal fremme 

bæredygtig 

udvikling og bedre

job - ikke fremme

et kapløb om at 

forringe sociale 

forhold og kompe-

tencer og viden.

3F HJÆLPER 
GÆLDSRAMTE

NETVÆRK I MT HØJGAARD

I SENG MED FJENDEN

AF STEEN ANDERSEN, NÆSTFORMAND I 3F 

GÆLDSSANERING: Op mod hver ti-
ende voksne dansker har ifølge Center
for Gældsramte i Odense en så dårlig
økonomi, at deres hverdag og trivsel
for alvor er truet. Et helvede, der kan
være opstået efter skilsmisser, arbejds-
skader eller på anden vis, hvor hus-
holdningen bare er løbet løbsk.

- Alene i Ribers står 200.000 dan-
skere opført som dårlige betalere. Og
der er ingen grund til at tro, at det ser
bedre ud for medlemmer af 3F. Så vi
snakker altså om cirka 30.000 med-
lemmer, der er fanget i en håbløs
gæld, som de ikke har en chance for at
slippe ud af, siger mangeårig revisor
Palle Nielsen, der rådgiver gældspla-
gede danskere om gældssanering på
centret. 

Det blev kort før årsskiftet en del af
3L (Livslang Læring), som er ejet af 14
lokalafdelinger i 3F. Allerede nu har
centret syv sager fra de tre første afde-
linger.

Læs mere på www.gaeldssanering.dk
JHN

ØSTARBEJDE: Tillidsfolk, ildsjæle og
sjakbajser i Danmarks største entrepre-
nørkoncern MT Højgaard har sammen
med de faglige organisationer dannet et
nyt netværk, der skal imødegå ledelsens
udmelding om at rekruttere arbejdskraft
i Polen. 

- Virksomheden har ganske vist meldt
ud, at de nye polske medarbejdere skal
arbejde efter gældende danske over-
enskomster, men vi har jo også fået
meldinger fra Dansk Byggeri om, at man
frygter mange fagretlige sager - mulig-
vis fordi man vil bøje overenskomsten
og benytte mindstebetalingssatsen. Men
vores melding skal være soleklar: Vi for-
langer lige løn for lige arbejde, sagde
formanden for Byggegruppen i 3F, John
Larsen, på mødet. -tk

06-13 fagbladet nr3  07/02/06  14:55  Side 4



Hvordan vil arbejdsgiverne bidrage til, at folk med læseproblemer, 
der står bagerst, også får efteruddannelse?
- Det er samfundets opgave. Der er sket et svigt i folkeskolen, og derfor
skal samfundet udstede en kvalifikationsgaranti, så man altid kan blive
opkvalificeret til et niveau, der svarer til folkeskolens afgang.

Undersøgelser viser, at halvdelen af de danske virksomheder ikke
bruger en øre på efteruddannelse. Er det virkelig nødvendigt med
tvang?
- Nej, det er overhovedet ikke nødvendigt. Den pågældende under-
søgelse skelner ikke mellem store og små virksomheder, og de største
er mest aktive med uddannelse, så langt de fleste får voksen- og 
efteruddannelse.

Andre undersøgelser peger på, at de kortudannede prioriteres lavest,
når der skal efteruddannes?
- Ja, men det er et fælles ansvar at få gjort noget ved det. De kortest
uddannede er også de mindst motiverede, så der er brug for en stær-
kere vejledningsindsats.

Når det gælder de unge, hvorfor lever arbejdsgiverne så ikke op til
deres ansvar og skaffer de nødvendige praktikpladser?
- Vi har behov for, at de unge søger de ledige praktikpladser. Vi ved,
at der er mangel på elever inden for blandt andet VVS. Samtidig skal
der være flere tilbud på erhvervsuddannelserne. For eksempel mere
brug af den erhvervsfaglige grunduddannelse (EGU).

Er det nødvendigt at tvinge arbejdsgiverne med en praktikplads-
præmie, der belønner dem, der skaffer praktikpladser og straffer
dem, der ikke gør? 
- Det er en dårlig idé at pålægge yderligere afgifter. Vi vil hellere 
udvikle erhvervsuddannelsessystemet. Det grundlæggende problem
er, at 18 procent af de unge forlader folkeskolen med utilstrækkelige
læsefærdigheder. Det er især dem, der ikke kan gennemføre en
uddannelse.
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AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN

ASGER.HAVSTEIN@3F.DK

1

2

3

4

5

ULANDSBISTAND: Den fleksible danske 
aftalemodel er verdensberømt, men regerin-
gen vil ikke støtte en eksport af modellen,
der styrker lønmodtagernes indflydelse, til
den tredje verden.

For i Danidas nye Business-to-Business
Program, B2B, gør udviklingsminister Ulla
Tørnæs (V) det helt frivilligt, om danske virk-
somheder vil fremme grundlæggende faglige
rettigheder som løn- og arbejdsvilkår, når de
modtager skattekroner til bistandsprojekter
med virksomheder i en række ulande. Det er
ikke godt nok, mener 3F.

- Det er ganske beklageligt, at ministeren
ikke har fulgt fagbevægelsens krav om at
gøre arbejdstagerrettigheder til et obligato-
risk krav i det nye program. Det må udvik-
lingsministeren simpelthen lave om, siger
næstformand i 3F, Steen Andersen. 

hals

POLITIK A LA ANDEN

“Jeg er ligeglad med, om det er socialisme
eller liberalisme. Jeg ved ikke engang,
hvad de ord betyder. Men jeg ved, hvor-
dan man opfører sig ordentligt … Det er
pissenemt!”

Anders Matthesen, stand-up-komiker

FEM SKARPE

LÆSEPROBLEMER ER EN
SAMFUNDSOPGAVE

TØRNÆS BLÆSER PÅ
FAGLIGE RETTIGHEDER

Fra 1. maj i år skal alle nye europæiske last-
biler køre med digitale fartskrivere - såkaldte
tachografer. Og fra 1. april 2007 bliver chauf-
førernes køre- hviletidsregler gjort smidigere
ved, at der kun bliver to pauser i døgnet
mod nu tre.

De nye EU-regler bliver mødt med tilfreds-
hed i 3F’s Transportgruppe og også generelt
blandt de europæiske chauffører, siger Leif
Rasmussen, forhandlingssekretær i 3F’s
Transportgruppe og formand for godschauf-
førerne i ETF - Den Europæiske
Transportarbejder Føderation. De nye EU-
regler betyder også, at godschauffører fra 1.
april 2007 skal fordele de 12 timers hviletid i
døgnet til to pauseperioder, hvor reglerne nu
siger tre. De nye regler vil betyde minimum
ni timers hviletid pr. døgn plus en pause på
tre timer.

HJ

NYE EU-REGLER OM
KØRE- HVILETID

Trepartsudvalget anbefaler, at mange flere 

lønmodtagere skal videre- og efteruddannes. Især

folk med læseproblemer har behov. Samtidig skal

flere unge have en uddannelse. Arbejdsgiverne

kritiseres for at gøre for lidt.

TIL DIREKTØR I DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HENRIK BACH MORTENSEN 

NYHEDER L Æ S M E R E P Å W W W . 3 F . D K
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Mindst et års arbejde som tysk-

landsarbejder under 2. verdenskrig

giver 4.000 danskere mulighed for

at søge Den Sociale Sikringsstyrelse

om tysk pension.

TRANSPORT: 4.000 nulevende danske
tysklandsarbejdere i alderen 83 år og
opefter bør undersøge, om de arbejdede
mindst et år i Tyskland. Er det tilfældet,
kan de gennem Den Sociale Sikrings-
styrelse ansøge om ekstra pension fra
Tyskland. Den tyske pension vil blive
udbetalt med tilbagevirkende kraft fra
65-års fødselsdagen, så der bliver tale
om et stort engangsbeløb efterfulgt af
en mindre månedlig pension.

En række tidligere tysklandsarbejdere
har henvendt sig til Fagbladet 3F og gjort
opmærksom på muligheden for tysk eks-
trapension.

83-årige Ejnar Karlson fra Randers
arbejdede knap to år i Tyskland 1940-
1943. Han får 356 kroner i tysk pension og
har indtil nu fået i alt godt 75.000 kroner.

91-årige Peter Jensen fra Horsens var

tysklandsarbejder i et år. Med bistand fra
3F Horsens har han nu søgt om ekstra
pension, der kan blive til 200 kroner om
måneden. Og et samlet startbeløb på
omkring 50.000 kroner. 

Langt de fleste af de godt 100.000
danskere, der fra 1940-45 arbejdede i
Tyskland havde reelt ikke noget alterna-
tiv.

- Selv om de blev fordømt af mange i
samtiden, tog de til Tyskland med både
regeringens og fagbevægelsens sam-
tykke.

- Arbejdsløsheden var uhyggelig høj i
besættelsens første år, og uden under-
støttelse var mange overladt til et liv som
fattige og hjemløse, siger historikeren Ole
Brandenborg til Jyllands-Posten.

Beregninger baseret på Danmarks
Statistiks befolkningstal for 1940 og 2005
viser, at 4.000 danskere over 83 år har
været tysklandsarbejdere. Af dem er
1.000 kvinder.

AF HANS JØRGENSEN HANS@3F.DK

FOTO: HENRIK BJERREGRAV

LLææss  ssiiddee  2277..

PSST... Vidste du, at tre ud af fem
unge mænd og to ud af fem kvinder stadig
bor hjemme, når de er fyldt 20 år?
Kun hver 20. mand og hver 50. kvinde 
bor stadig hos deres forældre, når de er 
fyldt 30.

MEST LÆSTE NYHEDER PÅ 3F.DK

1. Dødsulykke kostede arbejdsgiver 45.000 kroner.

2. Arla-tillidsfolk foretrækker fyringer.

3. 3F-afdelinger hjælper gældsramte.

4. 3F: Asocialt at afskaffe advokathjælp til svage.

5. Fagforening afviser mangel på arbejdskraft.

6. Arbejdsfordeling skal begrænse Arla-fyringer.

DET SKER 10.02.06 - 19.02.06
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FFrreeddaagg  1100..  ffeebbrruuaarr::  Vinter Olympiaden 2006 åbner i Torino, Italien.

TTiirrssddaagg  1144..  ffeebbrruuaarr::  Valentines Day - kæresternes dag.

OOnnssddaagg  1155..  ffeebbrruuaarr::  Restaurations Branchens Forbund holder ekstraordinær 
kongres i Odense om fusion med 3F. 

FLEKSJOBREFORM 
KAN GIVE BAGSLAG
FLEKSJOB: Frihed til seks ugers selvvalgt
uddannelse og ret til at vælge anden job-
formidler, samt mentorordning til dem, der
er kommet i job. Det er nogle af de initiati-
ver, beskæftigelsesminister Claus Hjort
Frederiksen (V) ifølge Jyllands-Posten går
rundt med i tasken til ledige fleksjobbere.

Godt 52.000 er godkendt til at arbejde i
fleksjob, men næsten hver fjerde går ledig.  

- Det er gode tiltag, som vil styrke ledige
fleksjobberes muligheder for at komme i
arbejde. Især blandt vores medlemmer, der
har en meget kort skolegang at sælge sig selv
på, siger forbundssekretær i 3F Ulla Sørensen. 

Men det er ikke gulerødder det hele.
Ministeren ønsker også at svinge pisken over
kommunerne. Og det endda meget hårdt.
Hvis kommunen ikke kan dokumentere,
hvorfor de har godkendt en borger til fleks-
job, smækker staten kassen i i fem år for den
del af løntilskuddet, den ellers skulle betale.

Det samme gælder, hvis kommunen ikke
sørger for at arbejdsprøve den enkelte til-
strækkeligt. Endelig bliver kommunen også
straffet på pengepungen, hvis en person, der
er godkendt til fleksjob, har gået ledig i mere
end et år i løbet af det seneste halvandet år. 

- Det her må ikke føre til, at kommunerne
bliver så angste for deres egen skygge, at det
går ud over det svageste led: mennesket på
den anden side af bordet, siger Ulla
Sørensen. 

AF JOHANNES H. NØRGÅRD, 

JOHANNES@3F.DK

%

TYSKLANDS-
ARBEJDERE KAN FÅ 
EKSTRA PENSION

83-årige Ejnar Karlson har indtil nu fået i alt godt 75.000 kroner i tysk pension.
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PSST... Vidste du, at 
danskerne bruger 17

minutter pr. døgn til at se
nyheder på dansk tv?

Og næsten kun ser nyheder
på DR og TV2.

3F KLAGER TIL
STATSADVOKAT
ILLEGALE: 3F har klaget
til statsadvokaten i
Sønderborg over, at
Esbjerg og Ribe Politi har
besluttet at henlægge to
store sager om illegale.

Dels en sag om fire
polakkers renovering af
et sommerhus på Fanø
uden arbejdstilladelse.
Dels en sag om op til 30
litaueres klipning og
bundtning af pynte-
grønt, ligeledes uden
arbejdstilladelse.

Johnny Blicher, koor-
dinator for udenlandsk
og illegalt arbejde i Ribe
Amt for 3F, der har an-
meldt, undersøgt og
skaffet dokumentation
og vidner i de to sager,
kalder politiets henlæg-
gelser for fuldstændigt
uacceptable.

- Det er to klokkeklare
sager, som politiet væl-
ger at mørklægge med
alt for ringe argumenter
trods fyldig dokumenta-
tion fra 3F, siger han.

AHE

244 delegerede afgør 

15. februar RBF’s videre 

færd mod 3F.

FUSION: 3F’s kun godt et år
gamle Private Servicegruppe skal
op til forbundets kongres i 2007
se sig om efter et nyt navn. 

Det er et af de krav,
RestaurationsBranchens
Forbund (RBF) har lagt stor vægt
på i forhandlingerne om en
sammenlægning med 3F pr. 1.
juli. 

Langt hovedparten af
RBF’erne skal ind i
Servicegruppen, og hotel og
restaurant vil kunne ses. Derfor
bliver der udskrevet en konkur-
rence om et nyt navn, siger
RBF-formand Preben
Rasmussen.

RBF er også - ifølge aftalen -
sikret en næstformandspost i
gruppen efter 3F’s kongres i
2007. 

- Vi er selvfølgelig åbne over
for en konkurrence om, hvad vi
skal hedde - for at få det hele
med. Men indtil kongressen i
2007 hedder gruppen Den
Private Servicegruppe, indtil
kongressen beslutter noget
andet, siger Servicegruppens
formand Lillian Knudsen.

244 RBF-delegerede tager 15.
februar stilling til de aftaler, RBF
har indgået med 3F. Bliver det ja
på kongressen i Odense, forven-
tes de cirka 20.000 medlemmer
at skulle ud i en urafstemning,
der skal være afsluttet 15. marts.

Bliver det også et ja, skal der
holdes endnu en ekstraordinær
kongres, hvor RBF’s fire kom-

mende forhandlingssekretærer
skal vælges. Ud over dem skal
der ansættes 19 konsulenter og
11 administrative medarbejdere
fra RBF i henholdsvis forbund og
3F’s Akasse.

Hotel og restaurant vil også få
egen brancheklub i 3F.

Afstemningen i RBF’s hoved-
bestyrelse før jul gav et ja på 22,
mens 13 stemte imod. Ifølge
forbundsformand Preben
Rasmussen skyldtes det mest
problemer med at få sammen-
lægningen løst lokalt.

- Næstsidste område, Nord-
jylland, er netop faldet på
plads, og vi arbejder netop nu
hårdt på at få den sidste -
Region Syd - med. 

AF KARIN RAVN

KARIN.RAVN@3F.DK

MANGE FLERE VIKARER
Vikarbeskæftigelsen vokser med raketfart. Alene i 3. kvartal af 2005
voksede beskæftigelsen med 1.500 personer. I forhold til samme
tidspunkt året før er vikarbeskæftigelsen steget med 4.000
personer eller 35 procent. Tallene stammer fra en analyse, som
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet sammen med
HK/Danmark. Analysen viser, at antallet af vikarer nu ligger på
omkring 16.000 personer.

LEDIGHEDEN FALDER STADIG
Antallet af ledige faldt sidste år med 19.000 personer, hvis man
sammenligner med året før. Omregnet til fuldtidsledige var der
157.400 arbejdsløse i 2005, viser tal fra Danmarks Statistik. Det sva-
rer til 5,7 procent af arbejdsstyrken. I 2004 var det 6,4 procent af
arbejdsstyrken, der var ledige, hvilket svarer til 176.400 personer.

RBF KRÆVER NYT NAVN
TIL SERVICEGRUPPEN

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

Ifølge Aalborg Politi er mang-

lende momsregistrering af

udstationerede firmaer kun

en mindre forseelse.

ILLEGALE: Myndighederne
anklages nu for ikke at følge
den Øst-manual, som
Beskæftigelsesministeriet har
udsendt med regler for øst-
europæeres arbejde i Danmark.

Det sker på baggrund af en
konkret sag, hvor Aalborg Politi
i efteråret har standset efter-
forskningen i en sag om udsta-

tionering, selv om firmaet ikke
var momsregistreret. Øst-ma-
nualen kræver ellers, at moms-
registreringen er på plads se-
nest otte dage før, arbejdet
påbegyndes. Men det valgte
Aalborg Politi at se bort fra.

- Vi vurderede, at det var et
lovligt og reelt arbejdsforhold,
fortæller politifuldmægtig Mette
Høg. 

Beslutningen falder 3F’s øst-
konsulent Kurt Hedemand for
brystet: 

- Det er præciseret i manua-
len, at registreringen skal være

på plads otte dage inden, 
arbejdet påbegyndes. Så må
man gå ud fra, at det skal 
overholdes. Ellers er reglen da
vanvittig at have, siger han.

Det var sekretariatsleder
Torben Jensen fra 3F i Aalborg,
der modtog beskeden om
standsningen af efterforsknin-
gen. Han forstår udmærket,
hvis politiet har svært ved 
efterforskningen.

- Men så må politikerne lave
nogle enklere regler, siger han. 

AF ULRIK DAHLIN OG PETER KEIDING

ULRIK.DAHLIN@3F.DK OG PETER.KEIDING@3F.DK

MYNDIGHEDER FØLGER 
IKKE ØST-MANUAL
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Det er unægtelig en køn redelighed Danmark befinder sig i. Som indehaver af hovedrollen i den værste natio-
nale krise siden 1945. I dag er det nemt at være bagklog, og enhver kan se, at statsminister Anders Fogh
Rasmussen for længe undervurderede sagen, da han nægtede at tage en åben dialog med en række ambassa-
dører. Oven i købet stærkt opfordret af nogle af landets mest garvede politikere og diplomater.

Som dansker er det svært at se nogen fornuftig forbindelse mellem de 12 Muhammed-tegninger, som
Jyllands-Posten nu halvt har undskyldt, og den fanatiske reaktion i de muslimske lande - oven i købet flere
måneder efter offentliggørelsen.

Jyllands-Posten ønskede at teste den danske selvcensur gennem en helt bevidst provokation. For sandheden
er jo, at Jyllands-Posten længe har båret ved til intolerancens bål stærkt inspireret af nogle af de sorteste kræf-
ter i dansk politik - ikke mindst Krarup og Langballe. Idéen om tegningerne blev fostret i dette stærkt højredre-
jede miljø. Ytringsfriheden skulle udfordres. Krænkelsen var selve målet for avisens offentliggørelse af tegnin-
gerne.

Ytringsfrihedens vogter?

Ytringsfriheden er den allervigtigste grundpille i vores demokrati og Jyllands-Posten er ubetinget i sin gode ret
til at provokere, krænke og bringe Muhammed-tegningerne. Men blot fordi man kan, er det jo ikke ensbety-
dende med, at man skal. Retten til at ytre sig friholder ikke landets største dagblad for at tænke sig om en eks-
tra gang.

I den forbindelse er det værd at huske på Jyllands-Postens fordømmelse af det initiativ, en række præster tog
ved juletid, hvor de opfordrede til, at vi finder kammertonen i den danske udlændingedebat. Her blev præster-
nes ret til at prædike fred og fordragelighed i landets kirker meget kontant kritiseret af ytringsfrihedens vogter
nummer ét, netop Jyllands-Posten.

Det sorte højre sejrer

Hvis målet var at puste yderligere til den menneskelige intolerance og hadet til anderledes tænkende, har teg-
ningerne været en succes. Og bedre er det bestemt ikke blevet, efter at en række imamer med base i Danmark

har rejst Mellemøsten tynd i bestræbelserne på at
sætte masserne i brand. Hvor vi tidligere 
accepterede disse religiøse lederes tilstede-
værelse i det danske samfund, er solid tole-
rance nu vekslet med intolerance i en sådan
grad, at disse imamer og deres tilbedere for
vores skyld kan rejse hen, hvor peberet gror.

Men også for disse imamer er konflikten en
sejr, fordi deres ord kun har effekt i et kon-
fliktfyldt samfund, hvor fjendebillederne kan
fremmanes i hver eneste fredagsbøn. I oplyste

og ordentlige samfund har den folkelige funda-
mentalisme ikke en chance, hvilket understreges af, at

det alene er diktaturer og svage demokratier, der har protesteret så stærkt og afbrændt
Dannebrog og i øvrigt bespottet enhver anderledes tænkende i en sådan grad, at det får
Muhammed-tegningerne til at ligne det rene ingenting. Respekt for religiøse følelser må gå
begge veje, og i Danmark har vi hverken afbrændt koranen, ambassader eller nationalflag.

Vi står nu over for en kæmpemæssig udfordring. Vi skal leve respektfuldt med vores muslim-
ske landsmænd, og når røgen har lagt sig, må vi i fællesskab gøre en ekstraordinær indsats
for at genfinde tolerancen i os selv. Selv om det kan synes svært i disse dage, så er toleran-
cen et helt grundlæggende element i vores samfund. Det er ganske enkelt udansk at søge
konflikten i stedet for kompromisset. For uden respekt og tolerance er vi ligeså afstumpede
som nogle af de diktaturer, der i disse dage sender befolkningen på gaden. Og vi må 
aldrig lade frygten få overtaget, for den dag bliver vores demokrati for alvor sat på prøve. 
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Der er ingen

vindere i sagen

om Muhammed-

tegningerne. Kun

de fundamentali-

stiske imamer og

de højreoriente-

rede kræfter i

dansk politik

lukrerer på kon-

flikten. Taberen

er den danske

tolerance, som i

disse dage i stor

stil veksles til

intolerance.
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Tillidsrepræsentant Bo Hansen omgivet af fra venstre Allan Nielsen, 45, Torben Nielsen, 35, 

og Vagn Serritslev, 60 år. De er enige om, at én af de nødvendige løsninger for at bevare job i

Danmark - selvstyrende grupper – har været et plus. Folk er blevet gladere for at gå på arbejde.
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TEMA
AF KARIN RAVN KARIN.RAVN@3F.DK

FOTO: JOACHIM RODE

FARVEL,

Grundlagt i 1915 af J.C. Hempel. I dag en af verdens største selvstændige leverandører
af marine- og industrimalinger og teknisk rådgivning til kunderne.

Hovedsæde i Kgs. Lyngby ved København. 3.400 ansatte på 18 fabrikker i fem
verdensdele. Tre i Kina. I Danmark cirka 400 medarbejdere, heraf 116 3F’ere.

For tre år siden truede udflytning

til Asien. Men Hempel A/S trives

stadig på dansk jord, blandt 

andet fordi tillidsfolkene var

fremme i skoene.

JOBREDDERNE

et var ligesom at få en pistol for pan-
den. Enten lykkedes vi, eller også

var det farvel …
Tillidsrepræsentant Bo Hansen hos ma-

lingsfabrikken Hempel A/S i Kongens Lyngby
ved København husker ikke foråret 2003 i
specielt glade kulører. Og faktisk husker han
ikke meget andet end arbejde fra det år.

Som medarbejdervalgt i bestyrelsen blev
han en dag i maj 2003 kaldt op til direktø-
rens kontor. Der skulle være strategikonfe-

rence en uges tid senere, og nu lå der så et
500 siders oplæg på engelsk, som han kort
fik præsenteret nogle af detaljerne i.

- Der skulle lukkes tre fabrikker, og den ene
var vores. Fra det var sagt, hørte jeg ikke
mere. Men vi fik da resten af ugen fri til at
læse rapporten.

“Vi” er i denne sammenhæng Bo Hansen
og fire andre medarbejdervalgte bestyrelses-
medlemmer. Hempel er nemlig både et
driftsselskab og en fond.

HVIS IKKE VI 
VAR LYKKEDES

HEMPEL A/S

DETTE TEMA handler om overlevelse. Ikke om sult, tørst og forfrys-
ninger, men om at klare sig i kampen mod en svær og ofte uhånd-
terlig overmagt: Globaliseringen.

Selv skolebørn ved i dag, at globalisering handler om at flytte
danske arbejdspladser ud i verden. Fordi folk derude ikke skal have
så meget i løn, fordi skatterne ikke er så høje, og fordi landene tit er
meget mere “miljøvenlige”.

Et kæmpestort antal lukkede virksomheder taler allerede deres

tydelige sprog. Men på de næste sider kan du møde fem virksom-
heder, der har taget kampen op. De giver deres råd til “førstehjælp”,
der kan redde job midt i en tid, hvor arbejdspladser flyttes væk.

Flere af tillidsfolkene på virksomhederne har netop optrådt på
globaliseringskonferencer, som 3F har holdt flere steder i landet.
Konferencerne er blevet til, efter at Industrigruppen i 3F har lavet en
stor udredning af globaliseringens konsekvenser for danske industri-
virksomheder.

-D

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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De fem læste i døgndrift og bad så om en
halv time på strategikonferencen. For med
Bo Hansens ord var der nogle ting, de gerne
ville have holdt op mod hinanden. Og de
risikomomenter, der var, skulle frem i lyset.

25 procent nedskæring

- På den ene side fik at vi at vide, at der var
overkapacitet i Europa, på den anden side
var strategien at øge produktionen i Europa.
Så, hvad troede du selv på?

- Et af vores store problemer var jo, at skibs-
værfterne i dag er koncentreret i især Korea
og Kina og med Mærsk som stort set det dan-
ske grundlag. Så vi var klar over, at vi måtte
gå mere ind i industrimalinger til vindmøl-
ler, stålkonstruktioner og broer.

Bo Hansens beretning om kampen mod
Kina, hvor malingen kan laves til en tiende-
del, er lang. Ugerne gik med møder, etable-
ring af grupper, nye rapporter, nye papirer,
spandevis af kalkulationer og til sidst et in-
tenst parløb med fabrikschefen, da produk-
tionen for alvor skulle i spil.

Det magiske tal blev et minus 25 procent.
Så meget skulle omkostningerne beskæres.
Og det mål skulle nås i resten af 2003 og
2004. Ellers …

Cirka halvdelen af besparelserne kom
hjem ved, at udgifter til ejendomsskatter, el,
vand og varme blev delt ud på de forskellige
afdelinger. Men resten skulle Bo Hansen
finde blandt kollegerne, som stadig ikke
anede noget om, hvad der foregik på direk-
tionsgangene.

Han var bundet af sin totale tavshedspligt,
så det var til senere “afregning”, han accep-
terede 15 fyringer, ingen lokale lønforhand-
linger i 2004, etablering af selvstyrende
grupper med ens løn og ny bonusordning
til alle - samt øget indsats mod sygefravær.

Alle skulle være enige

For Bo Hansen var alfa og omega den hold-
ning, bestyrelsen havde hele vejen igennem.
Intet var besluttet, før alle var enige.

- Det handler om åbenhed, tillid og at tro
på hinanden. Alle tal skal forelægges reelt

og åbent, så man er sikker på, hvad man
snakker om, supplerer personalechef Jens
Beck-Lauritzen.

- Når medarbejderne skal inddrages,
handler det først om at få deres accept af den
nye situation, og at de skal til at påtage sig
et medansvar. Ledelsen på den anden side
skal så også være rede til at slippe store dele
af beføjelserne.

Det var en nedsat styregruppe, der øn-
skede de selvstyrende teams på i dag mellem
syv og 16 medarbejdere. Presset af tiden
måtte Bo Hansen og fabrikschefen pege på
de folk, der kunne have evner som planlæg-
ningskoordinatorer. Alle skulle kende deres
roller hundrede procent, når det blev 1.
januar 2004, og samtlige medarbejdere kom
på teambuildings-kurser.

- Vi havde lidt frygtet en almindelig affolk-
ning på grund af de nye grupper. Mange har
jo været her i mange år. Men heldigvis havde
de troen på, at det kunne lykkes.

Lidt over til “fjenden”

Hempels bevarelse på dansk jord var hele ti-
den den lysende stjerne. Så selv om Bo

Hansen - set med mere traditionel tillidsre-
præsentant-optik - på en måde gik over til
“fjenden” og egenhændigt pålagde kolle-
gerne store ofre, så har han ikke oplevet
negativ respons. Men det handlede jo også
om overlevelse eller ej, siger han.

- Det her er blandt andet lykkedes, fordi
Bo har været fremme i skoene. Jeg synes fak-
tisk, han har gjort det, der er tillidsrepræ-
sentantens fremtidige rolle, siger Jens Beck-
Lauritzen.

Til fuldendelse af historien om Hempel i
Danmark hører nu, at de 108 3F’ere, der var
i 2003, da det hele begyndte, i dag er blevet
til 116. At den nyindførte bonus i 2004 gav
hver enkelt 16.000 kroner ekstra på lønkon-
toen. At der i 2005 var rum til en timeløns-
forhøjelse på 2,85 kroner. At sygefraværet er
halveret.

Alt i alt en positiv historie om, at globali-
seringen kan betvinges.

- Men, siger Bo Hansen. Kommer nogen og
siger til mig, at vi skal reducere yderligere
25 procent, så lyder mit svar:

- Glem det!
ø

Tillidsrepræsentant Bo Hansen har netop holdt oplæg på en af 3F’s globaliseringskonferencer. Her havde han
fire bud på, hvordan andre i lignende situationer kan lykkes:
• Tillid. Åbenhed, tro på hinanden, ingen skjulte dagsordener mellem ledelse og medarbejdere.
• Der skal arbejdes seriøst og professionelt med problemerne.
• Medarbejdervalgte i bestyrelser skal meget tidligere have mulighed for at inddrage fagforeningen.
• Fagforeningen skal stille ressourcer til rådighed for de globale virksomheder. Er der kun én tillidsrepræsentant
på virksomheden, kan der være brug for at få hjælp fra fagforbundet.

FØRSTEHJÆLP: FIRE GODE RÅD

- Bo har været fremme i skoene og gjort det, der er tillidsrepræsentantens fremtidige rolle, 

siger personalechef Jens Beck Lauritzen (til venstre).
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TEMA

Opskriften på at bevare job og produktion i Danmark er kundeorienterede
kvalitetsprodukter. Og at vi bevarer den danske model, siger eksperter.

AF HELENE OLESEN     HELENE.OLESEN@3F.DK

“Medarbejdergruppen skal løbende opgraderes, 

og det gælder for alle grupper - også ufaglærte.”
PROFESSOR PÅ HANDELSHØJSKOLEN, TORBEN PEDERSEN.

dflytning er blevet “mirakelkuren”, der kan løse 
alle problemer. Men i virkeligheden er det langt

fra alle virksomheder, der har gavn af at flytte produk-
tionen til Østeuropa eller endnu længere mod øst, hvor
lønningerne er lave.

- Og man skal huske på, at det faktisk er langt de fle-
ste virksomheder, der bliver i Danmark, og kun en lille
procentdel, der vælger at flytte ud, siger professor på
Handelshøjskolen i København Torben Pedersen. Han
har gennemført flere undersøgelser af danske virk-
somheders globaliseringsstrategier.

En tommelfinger-regel siger, at 5.000 -10.000 job for-
svinder om året på grund af direkte udflytning. Men
man kan ikke længere sige, at nogle brancher flytter
ud - andre ikke. Det handler i højere grad om aktivite-
terne.

- Producerer virksomheden i små serier, er meget
kundeorienteret og laver højkvalitet, har den ikke det
samme incitament til at flytte ud. Kreativitet samt
avancerede og skræddersyede produkter taler for at
blive, siger Torben Pedersen.

Skal kunne finde fiduser

Udflytning bliver til gengæld interessant, hvis virk-
somheden er meget løntung og har mere standardi-
serede og rutineprægede produkter. 

Hvorvidt en virksomhed har en fremtid på dansk
jord afhænger også af, hvordan medarbejderne og
ledelsen er sammensat.

- Har du en innovativ og kreativ ledergruppe og med-
arbejderstab, kan du nemmere bevæge dig hen imod
mere kreative og avancerede produkter og produk-
tionsformer. Medarbejdergruppen skal løbende op-
graderes, og det gælder for alle grupper - også ufag-
lærte. De skal være bedre til at betjene maskiner, kende
produktionen og “finde fiduser”. Og der har vi jo i
Danmark den fordel, at selv de dårligst uddannede er

gode til at forholde sig kritisk til deres arbejdsopgaver.
I mange andre lande tager de bare opgaverne til sig og
sætter ikke spørgsmålstegn ved dem, siger Torben
Pedersen. 

Endelig fremhæver Torben Pedersen, at virksomhe-
der også kan investere i maskiner og automatisering
for på den måde at beholde produktionen herhjemme.

- Men det kræver så igen, at man har så standardise-
rede opgaver, at arbejdskraften kan erstattes med
maskiner, siger Torben Pedersen. 

Fordele ved dansk model

Også den danske såkaldte “flexicurity-model”, som i
øjeblikket fremhæves i udlandet, har stor betydning
for, at Danmark har gode muligheder i en “globalise-
ret verden”. 

Professor Per Kongshøj Madsen, Center for Arbejds-
markedsforskning på Aalborg Universitet, fremhæver
især:
• Indkomstsikkerhed i form af dagpenge
• En aktiv arbejdsmarkedspolitik
• Fleksibilitet på arbejdsmarkedet i form af “hyr-og-fyr”
Dertil kommer, at vi har et højt niveau for:
• arbejdstidsfleksibilitet
• Børnepasningsmuligheder og så videre
• funktionel fleksibilitet, det vil sige, at folk gerne vil
flytte sig mellem forskellige arbejdsopgaver.

Vi skal lære at gøre vores gode system bedre, mener
Per Kongshøj Madsen.

- Danmark ligger i top ved alle undersøgelser om
konkurrenceevne. Og kan vi holde den balance? Ja,
hvis vi værner om den danske models fordele - i al dens
mangfoldighed. Man skal være forsigtig med at pille
ved nogle mekanismer, der faktisk fungerer. Fordi vi
har tryghed, sikrer vi også villighed til at tage risici og
forandre os, siger Per Kongshøj Madsen.

ø

FOR OG IMOD
UDFLYTNINGEN

DDeett  ttaalleerr  ffoorr  aatt  bblliivvee  
ii  llaannddeett::
• Forsknings- og 

udviklingsbaseret
• Viden, kreativitet og 

innovation
• Kontinuerlig 

efteruddannelse og
kompetenceudvikling 
af medarbejderne

• Automatisering.

DDeett  ttaalleerr  ffoorr  aatt  ffllyyttttee  uudd::
• Løntunge brancher
• Virksomheder der først

uddanner, “når det
brænder”

• Virksomheder med
simpel og rutinepræget
produktion.

DDeett  kkaann  ppoolliittiikkeerrnnee  ggøørree::
• Bevare den 

økonomiske sikkerhed 
i dagpengesystemet

• Fortsat aktiv
arbejdsmarkedspolitik

• Mere voksen- og 
efteruddannelse 

• Mere forskning
• Fokus på de udsatte

grupper, for eksempel
unge, der ikke får en
kompetencegivende
uddannelse.

U

MIRAKLET KAN OGSÅ
SKE I DANMARK
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AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN    ASGER.HAVSTEIN@3F.DK  FOTO: JOACHIM RODE

• Udflytte den simple produktion og behold specialproduktioner.
• Få nyt arbejde ind.
• Vær helt fremme med produktudvikling.
• Efteruddan løbende.

FØRSTEHJÆLP: FIRE GODE RÅD

Danskejede LS Control har samarbejds-
partnere i Litauen, Kina og Taiwan.
Elektronikfirmaet har 47 ansatte i
Danmark og en omsætning på cirka 40
millioner kroner i 2005.

LS CONTROL

MERE ARBEJDE 
I AT VÆRE 
SPECIALISTER

et er gået støt frem med antallet af ansatte
- trods benhård konkurrence - på elektro-

nikvirksomheden LS Control A/S i Herlufmagle.
Virksomheden udvikler og producerer blandt
andet styringer til ventilation, varme og lys. 

- Da vi begyndte at udflytte arbejde omkring
2003, var vi 33 ansatte. Nu er vi 47, og vi føler os
trygge. Vi har mange flere produkter i dag, siger
3F tillidsrepræsentant Gitte Brendstrup, der
understreger, at virksomheder skal tænke sig
om to gange, for det er ikke alt, det kan betale
sig at udflytte.

Direktør Stig Petersen peger på, at opskriften
er at beholde de specialiserede produktioner,
være forrest med at udvikle nye produkter og
samtidig sørge for at opkvalificere folk. Og så få
sendt de simple, løntunge produktioner ud af
landet. 

- Vi er gået fra at være en produktionsvirksom-
hed med udvikling til at være en udviklingsvirk-
somhed, der producerer. Vi har med held jagtet
nye arbejdsopgaver og har fordel af at være herre
i eget hus. Det gør os fleksible, siger direktøren.

Stig Petersen fremhæver, at LS Control tilbyder
produktion af det løntunge arbejde hos sam-
arbejdsparterne i Litauen, Kina og Taiwan. ø

- Da vi begyndte at udflytte

arbejde omkring 2003, var vi

33 ansatte. Nu er vi 47,

siger 3F tillidsrepræsentant

Gitte Brendstrup.

D
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TEMA

• Knowhow og høj kvalitet. 
• Minimer omkostningerne.
• Efteruddannelse er central.
• Gør tingene smartere end andre.

FØRSTEHJÆLP: FIRE GODE RÅD

KORSNÄS
PACKAGING

LAVER MERE MED
FÆRRE ANSATTE

mballagefabrikken Korsnäs Packaging 
startede som en lille hyggelig Nør-

resundby virksomhed, men er nu del af en
international koncern, hvor økonomi og
produktionstal måles op imod afdelinger i
for eksempel Tjekkiet og Ukraine. Kon-
kurrencen er hård, og det er lønforhandlin-
gerne også - af samme årsag, siger 3F-tillids-
repræsentant John Ø. Pedersen.

- Produktionen lægges, hvor man får mest
ud af det. Ledelsen er meget fokuseret på
omkostninger, og det har skabt problemstil-
linger, der er svære at tackle som tillidsre-
præsentant. Siden 1999 har vi mistet 100
job, men producerer 60 procent mere. Vi
kan konkurrere, fordi vi er højeffektive,

men det er hårdt. Vi kan ikke skære mere
ned, siger han.

Fabriksdirektør Karsten Hüche under-
streger, at Korsnäs klarer sig ved at “bruge
hovedet”.

- Vores produktion er forholdsvis simpel,
og vi klarer os ved at gøre tingene lidt mere
begavet og rationelt. Efteruddannelse er
helt central, siger Karsten Hüche, der blev
rystet over, hvor store læseproblemer nogle
af medarbejderne havde.

- Læse-staveundervisning er uhyre vigtig,
siger han og understreger, at lønudviklin-
gen er en balance mellem at bevare konkur-
renceevnen og tilbyde en løn, som fasthol-
der folk. ø

Emballagefabrik i Nørresundby med 139
3F’ere ansat. Blev sidste år købt af en
stor russisk koncern. Der produceres i
Ukraine, Spanien, Rumænien, Serbien
og Montenegro, Tjekkiet, Tyskland,
Holland, Italien og Rusland. Omsæt-
ningen i Nørresundby var i 2005 på
knap 300 millioner kroner. Koncern-
omsætningen lå på godt en milliard
kroner, og sidste år blev der blandt
andet produceret 900 millioner sække.

AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN    ASGER.HAVSTEIN@3F.DK FOTO: LARS HORN

- Vi kan konkurrere, fordi vi er

højeffektive, men det er hårdt,

siger tillidsrepræsentant

John Ø. Pedersen.

E
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AF KARIN RAVN     KARIN.RAVN@3F.DK FOTO: LARS HORN

• Omstillingsparathed, medansvar.
• Fleksibilitet og “selvtænkning”.
• Initiativ og problemløsning.
• Uddannelse - og billigere energi.

FØRSTEHJÆLP: FIRE GODE RÅD

å Fibertex i Aalborg skal der hele tiden
løbes hurtigere. Indimellem også sluges

fyringer, selv om arbejdet absolut ikke bliver
mindre.

- Jo, vi har ydet vores, siger fællestillidsre-
præsentant Jan Andersen, der i disse tider
kan se “belønningen” gro op af den frosne
jord.

En produktionslinje til 275 millioner kro-
ner - og 40 nye job - der meget nemt kunne
være endt i Tjekkiet, hvor Fibertex allerede
har en fabrik.

De tjekkiske ansatte på femholdsskift skal
kun have en tiendedel af de godt 300.000
kroner, kollegerne i Aalborg tjener årligt.

Men det er danskernes loyalitet og entusi-
asme, administrerende direktør Knud Wæde

Hansen slår på. At investere i Tjekkiet ville
have været begyndelsen til enden for den
nordjyske produktion - og en enorm skuf-
felse for medarbejderne. Og det fortjente de
simpelthen ikke, når de over de seneste syv
år har været med til at femdoble Fibertex’
omsætning, siger han.

- Kollegerne er villige til at gå langt. De knyr
ikke, bekræfter Jan Andersen - og tilføjer, at
tempoet nu kun kan sættes op via teknologi. 

Lige straks skal ni ansatte i gang med ud-
dannelsen til industrioperatør. Det er også
meget vigtigt, mener Jan Andersen, der i øv-
rigt synes som chefen, at politikerne skal
kigge på energipriserne. Bare på udgifter til
strøm ville Fibertex kunne spare 15 millio-
ner på at flytte produktionen til Tjekkiet! ø

40 NYE JOB PÅ VEJ
I AALBORG

- Tempoet kan nu kun sættes op via

teknolog, siger tillidsrepræsentant 

Jan Andersen.

FIBERTEX
Startet i 1968. Laver fibre til blandt
andet bleer og underlag til broer
og veje. Der er ansat 230 3F’ere i
Aalborg og 40 mere er på vej.  242
ansatte på fabrik i Tjekkiet og 125
ansatte på fabrik i Malaysia.

P
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FÅ MERE AT VIDE

DANSK INDUSTRI:

FLEKSIBLE 

UFAGLÆRTE 

KLARER SIG
For at overleve herhjemme skal en
virksomhed være mere omstillings-
parat og fleksibel, og det skal helst
skinne igennem hos den enkelte
medarbejder. Og dér er danske
erhvervsledere faktisk ret glade for
ufaglært arbejdskraft, er Dansk
Industris erfaring.

- Ufaglærte kan være meget flek-
sible og åbne over for at lære nyt om
det, der sker på virksomheden og
tilegne sig nye opgaver. De kan være
væsentligt nemmere at finde be-
skæftigelse til end faglærte, der må-
ske har siddet med de samme opga-
ver i årevis, siger Thomas Bustrup,
ansvarlig for Dansk Industris
Globaliseringssekretariat.

- Så det handler i høj grad om den
enkeltes personlige initiativ og vilje
til at vise fleksibilitet, end hvilke
kundskaber du har på C.V.’et

GLOBALISERINGS-
RÅDET
Globaliseringsrådet blev nedsat
sidste år og skal rådgive regerin-
gen om en samlet strategi, som
skal ruste Danmark til at blive et
førende vækst, videns- og
iværksættersamfund.

Meget tyder på, at rådets 
arbejde får langt mere vidtræk-
kende konsekvenser for samfun-
det, end Velfærdskommissionens
gjorde. I slutningen af marts
fremlægger regeringen sin “glo-
baliseringsplan” på baggrund af
de møder, rådet har holdt.

Mere uddannelse er kodeordet, hvis 3F’erne skal gribe udfordringen
fra stigende globalisering, mener 3F’s Industrigruppe.

Gruppeformand Børge Frederiksen kan
blandt andet se følgende initiativer, der kan
styrke tillidsrepræsentantens arbejde i for-
bindelse med globaliseringen.
• Intensiv sprogundervisning, der kan lette

kommunikationen i Europæiske
Samarbejdsudvalg, ESU, hvor samarbejdet
i dag strander på grund af sprogvanskelig-
heder.

• Undervisning i LEAN eller andre produk-
tionsmetoder, der er “oppe i tiden”, så
tillidsrepræsentanter kan være på forkant
med den metode, der måske indføres på
virksomheden.

• Stille mere ekspertise til rådighed for
tillidsrepræsentanterne i forhold til
konkrete problemer.
- Der må også løsnes op for nogle af de

begrænsninger, der er for tillidsrepræsen-
tanterne - for eksempel hvor meget tid, de
må bruge på arbejdet, siger Børge
Frederiksen.

- I forhold til a/s-bestyrelser skal man
tænke over, hvor langt tavshedspligten skal
gå. Der sidder i dag medarbejderrepræsen-
tanter med en viden, som de ikke kan vende
med specialister, men det har de behov for,
hvis de skal bruge den til noget konstruktivt.

HJÆLP TIL TILLIDSREPRÆSENTANTEN

FAGFORENINGEN:

MERE UDDANNELSE IND 
I OVERENSKOMSTEN
3F’erne ved det godt: Globaliseringen er
kommet for at blive. Og de er klar til at tage
udfordringen op.

Det indtryk har formand for 3F’s
Industrigruppe Børge Frederiksen, efter han
har “turneret” rundt i landet på globalise-
ringsmøder, som Industrigruppen har holdt
for netop at få fokus på, hvordan 3F og an-
satte selv kan påvirke udviklingen.

- De ansatte skal være mere selvstændige
og have et vist uddannelsesmæssigt niveau.
Forstået på den måde, at de skal have et utro-
ligt godt kendskab til produktionen i virk-
somheden, basale sprogkendskaber, være
gode til at skrive og læse samt have it-kund-
skab på brugerniveau, siger Børge Frederik-
sen.

- Vi skal derhen, hvor det opnås, ved at man
på hver enkelt virksomhed har en konkret
uddannelsesplanlægning.

Han forudser derfor, at uddannelse bliver
et tema ved de kommende overenskomst-
forhandlinger.

- Tillidsrepræsentanter i industrien vil
være mere fokuserede på, hvad der sker i
netop deres virksomhed. Derfor må 3F tage
en grundig diskussion om, hvorvidt vi stil-
ler de nødvendige værktøjer til rådighed.
Der skal noget nyt på hylderne, så vi i høj
grad kan tilpasse os det, den enkelte tillids-
repræsentant efterspørger og tage udgangs-
punkt i hans eller hendes problemer - og ikke
så meget selv udstikke linjerne, siger Børge
Frederiksen. ø

• 3F’s Industrigruppe har udgivet “Globalisering og fagligt arbejde”, der kan fås ved 
henvendelse til forbundet på 70 300 300. Oplys varenummer 1144 og 1145.

• Dansk Industris globaliseringsredegørelse “Sådan ligger landet” kan downloades på www.di.dk
• Se mere om ESU-samarbejdet på www.co-industri.dk
• Den internationale faglige verden er samlet på www.global-unions.org
• “Dansk Erhvervslivs placering i globaliseringen” af Torben Pedersen, udgivet af Aarhus

Universitetsforlag, se www.unipress.dk

FAKTA: FÆRRE JOB

Beskæftigelsen i industrien er faldende.
I 2004 var der 418.000 job - det var
næsten 60.000 færre end i 1997, viser tal
fra Danmarks Statistik
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OLE SOHN er folketingsmedlem, forfatter og foredragsholder. I dag er han gruppeformand i SF, men var tidligere formand for Danmarks
Kommunistiske Parti og var i ti år, 1977-1987, formand for SiD i Horsens. Sideløbende med sit politiske liv har Ole Sohn etableret sig som for-
fatter. Mest kendt er han for bogen ”Fra Folketinget til celle 290” om den danske kommunist Arne Munch-Petersen, der på mystisk vis for-
svandt i Sovjetunionen. I sin nye bog ”Jeg kommer snart hjem”, fortæller Ole Sohn igen verdenshistorie gennem en dansk families skæbne.
Historien om den danske bondesøn, der bliver bolsjevik og kommer højt på strå i sovjetsystemet, er resultatet af 11 års forskning i arki-
ver, dagbøger og breve.
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an kom aldrig hjem.
Råbet ”jeg kommer snart hjem” gjalder gen-

nem en russisk banegård i 1912 - og livet igennem i
ørene på en mor, der siger farvel til sin søn. Men ho-
vedpersonen i Ole Sohns bog, ”Jeg kommer snart
hjem”, sætter faktisk aldrig sine fødder på dansk jord
igen.

- Som forældre kan jeg godt sætte mig ind i, hvor-
dan det har været at vinke farvel til en 15-årig dreng
på en banegård, mens resten af familien rejser hjem
til Danmark igen. Historien om familien her er også
en historie om, at alle valg, vi træffer i livet, har kon-
sekvenser, siger Ole Sohn.

“Jeg kommer snart hjem” er en af den slags bøger,
hvor historien udfolder sig som en spændingsroman.
Man måbare vide, hvordan det går den 15-årige dreng,
der alene og uden en krone på lommen skal finde vej
gennem et Rusland, der præges af social uro og op-
stande. Revolutionen er i anmarch, fronterne mellem
de revolutionære og de zartro borgerlige er trukket
skarpt op. Og midt i det hele står 15-årige Poul Bjarne
Schiøtz.

I løbet af få år forvandler han sig fra bondeknolden
fra Aalborg, der sammen med familien, og især en
lykkeridder af en far, drager til Sibirien på landbrugs-
eventyr, til revolutionær bolsjevik og soldat i Den
Røde Hær. Året er 1910, da familien bryder op fra
Jylland og bosætter sig i det russiske, men allerede to
år efter må familien sælge alt for at skrabe sammen
til togbilletten hjem igen. Der er ikke penge nok til FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

H

SKÆBNEHISTORIE Den danske bondesøn Poul efterlades som 15-årig 
af sine forældre på en russisk banegård og ender som bolsjevik i revolutionens
Rusland. Hans mor opgiver aldrig håbet om at få ham hjem. Ole Sohn fortæller
den usædvanlige historie i bogen “Jeg kommer snart hjem”.

DEN RUSSISKE DANSKER

Ole Sohn har ofte fortalt 

”den store historie” 

gennem det enkelte 

menneskes skæbne. 

AF KIRSTEN WEISS

Vind bogen
Vind et eksemplar af 

“Jeg kommer snart hjem”

- se konkurrencen på 

side 49
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Pouls billet, og han bliver efterladt i
Rusland. Meningen er, at han skal tjene
penge til billetten hjem ved at arbejde på en
gård.

Men Poul bliver til Pavel, med efternavnet
Viktorovitj Sjetz, og da han som 16-årig bli-
ver anklaget for at anstifte optøjer blandt
landarbejderne, hvirvles han for alvor ind i
de begivenheder, der kommer til at ændre
en hel verden.

- Bondesønnen er ikke født som kommu-
nist. Det er begivenhederne, der gør ham til
det. Den uretfærdighed, han møder, den
måde han ser mennesker blive behandlet
på, giver ham trangen til oprør. Og jeg kan
godt forstå ham, siger Ole Sohn, der ofte har
fortalt ”den store historie” gennem det en-
kelte menneskes skæbne.

Hjerteblod

Han kom på sporet af historien om familien
Schiøtz, da en nevø til Poul kontaktede ham
og fortalte, at familien havde gemt Pouls
breve, og ikke mindst de dagbøger, hans mor
Nancy skrev hele livet.
Hun led, og hun savnede og tilgav aldrig sig
selv, at hun havde forladt sin ældste søn.

Men tiderne var anderledes, og familien
fulgte familiens overhoved, Pouls far. Både
på den skæbnesvangre udvandring til
Rusland og på senere mislykkede økonomi-
ske eventyr.

“Livet går videre, men kontoen skal opgø-
res og er ikke glemt. Alt skal betales - både
det gode og det onde - sommetider er det
dyrt. Vi betaler med vores hjerteblod”, skri-
ver Pouls mor Nancy i sin dagbog, da hun
endnu engang mister kontakten med sin
ældste søn.

- Der blev ikke holdt familieråd dengang.
Faderen var drevet af drømmen om det gode
liv, og familien fulgte med. Nancy havde
ikke som kvinder i dag et eget liv, hun føl-
ger bare med, men er også familiens sam-
lingspunkt. Da den krakelerer, krakelerer
hun også, siger Ole Sohn, der igennem 11 år
har søgt i arkiverne, især i Rusland, for at af-
dække den meget usædvanlige familie-
historie.

Den usynlige mur

Poul oplever de usle vilkår hos landarbej-
derne, får job i minerne i Donbass, hvor han
deltager i en minestrejke og arresteres. 700

af hans arbejdskammerater sendes som
straf til fronten i 1. verdenskrig og dør, selv
overlever han mirakuløst og befries af en
smuk, ung kvinde, han senere gifter sig
med.

Han bliver revolutionær, medlem af kom-
munistpartiet, arbejder for det hemmelige
politi (det senere KGB), når at få besøg af sin
mor én gang, mister igen kontakten til fa-
milien, men kommer i nærkontakt med den
russiske topledelse, både Nikita Khrusjtjov,
Lenin og Stalin. Undgår mirakuløst at blive
henrettet, gifter sig i alt fem gange - men
kommer aldrig hjem igen.

Den usynlige mur mellem det kommu-
nistiske øst og det kapitalistiske vest går ned
- også selv om hans mor aldrig accepterer
tabet og helt fatter, at en højtplaceret em-
bedsmand i sovjetsystemet ikke kan rejse.

- Hvis man vil forstå den nutid, vi lever i,
skal man dykke ned i historien. Vi må ikke
glemme, hvor fattigt samfundet var, og
hvorfor nogen blev revolutionære af at
opleve armoden. Alle valg, vi træffer, har
konsekvenser. Nogle mere eventyrlige end
andre, siger Ole Sohn.

ø
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vad er det nu lige, 3F er for en stør-
relse? Og hvad er det, fagforenin-

gen kan tilbyde unge?
Svaret på de spørgsmål og mange flere

får unge 3F’ere på Trefu Camp, som løber
af stabelen fra 31. marts til 2. april. 

- Vi vil væk fra det kedelige og traditio-
nelle og give de unge en fed og sjov oplev-
else. Det gør, at de gider engagere sig og
tage stilling, mener Matias Bredde, lær-
linge- og ungdomssekretær i 3F.

De unge får mulighed for at lufte enga-
gementet på træffet, når der skal disku-
teres politiske spørgsmål og dilemmaer,

man kan stå over for som lærling eller an-
sat. Desuden er der Hoffas Bazar, der gi-
ver et indblik i, hvordan fagbevægelsen
hænger sammen. 

Nye medlemmer får chancen for at
finde ud af, hvad en overenskomst er for
noget, og hvornår man skal melde sig ind
i en a-kasse, mens fagligt aktive får tips til
det lokale ungdomsarbejde.

I år har 3F Ungdom valgt at spare på
indbydelser og satser i stedet på direkte
kontakt til de unge.

- Hvis de unge skal interessere sig for 3F,
er vi nødt til at møde dem ansigt til an-

sigt og fortælle om fagforeningen, siger
Matias Bredde.

Derfor er lokale aktive i 3F købt fri fra
skole og job i 200 dage. De skal besøge
virksomheder og tekniske skoler for at
gøre opmærksom på træffet og samtidig
fortælle ikke-organiserede unge om 3F.

Trefu Camp er ganske gratis og er for
3F’ere på maksimum 30 år.

Der er allerede kommet 45 tilmeldin-
ger, og 3F Ungdom regner med, at om-
kring 150 unge vil deltage i træffet.

ø

3F UNGDOM Fagforening og fagligt arbejde kan sagtens præsenteres på en sjov måde. 

Det mener 3F Ungdom, der holder træf for unge 3F’ere.

AF MARIA MOGENSEN   MARIA.MOGENSEN@3F.DK

H

3F på den fede måde
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INTEGRATION Nydanske kvinder skal have mere indflydelse på deres job, gerne som tillidsrepræsentanter.
Det er målet med projekt “TR Kvalificering”. 3F’eren Luz Hammer er med.

olk fra en anden kultur end
dansk er ikke vant til at snakke

om problemerne på arbejdspladsen.
Jeg tror, de vil blive mere åbne og
trygge, hvis der er en tillidsrepræsen-
tant med en udenlandsk baggrund.

Ordene kommer fra 58-årige Luz
Hammer, der midlertidigt har for-
ladt jobbet som cateringmedarbej-
der hos Lufthansa i Kastrup
Lufthavn til fordel for en plads på
skolebænken som led i projekt “TR
Kvalificering”. Et projekt, der netop
lægger op til at få nydanske kvinder
på banen som tillidsrepræsentanter.

Selvom Luz Hammer ikke har pla-
ner om at blive tillidsrepræsentant,
kan hun sagtens bruge det, hun
lærer. Dels på jobbet, hvor hun ofte
hjælper andre nydanskere med
spørgsmål og problemer, dels           pri-
vat hvor hun er forkvinde for en fi-
lippinsk kvindeforening. 

Kvinder skal have indflydelse

Og en uge om måneden bytter den
filippinskfødte 3F’er og hendes 16
nydanske medkursister altså job-
bene ud med undervisning.

Skoleskemaet på Havneskolen i
København byder på en bred vifte af
fag som dansk demokrati, samar-
bejde, konfliktløsning, arbejdsmiljø
og IT-undervisning. Desuden får
kvinderne mulighed for at møde
kvinder, der er aktive i lands,  kom-
munal- og fagpolitik.

- Jo mere viden man får, jo mere
nysgerrig bliver man. Vi kvinder har
meget at give. Jeg tror mere og mere
på fagforeningen. Men vi skal ikke
kun tænke på vores rettigheder, vi
skal også kæmpe for dem, mener Luz
Hammer. 

ø

Vi kvinder 
har meget at give

Kvinderne er første hold deltagere i projekt “TR Kvalificering”.
Målet er at give nydanske kvinder i 3F, FOA, HK og RBF mod på
at blive fagligt aktive og få mere indflydelse på deres arbejdsliv.

Fagligt Internationalt Center står bag projektet, som kører
frem til 2007. Og både fagbevægelsen og EU’s Socialfond har
skudt penge i det.

Er du interesseret i at deltage i kurset “TR Kvalificering” kan
du kontakte Mahasti Yazdi, telefon 35 31 05 76 eller 41 26 63 54
eller mail mahasti.yazdi@fic.dk

FAKTA: VIL DU MED

AF MARIA MOGENSEN  MARIA.MOGENSEN@3F.DK FOTO: HARRY NIELSEN

Jeg var begejstret allerede,

da jeg så kursusplanen. 

Som udlænding har 

man brug for den viden, 

vi får her på kurset, 

siger Luz Hammer.

F
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PENSION Danske tysklandsarbejdere har ret til pension for deres arbejde under 2. verdenskrig. 
83-årige Ejnar Karlson får 356 kroner om måneden oveni folkepensionen.

356 kroner om måneden i pension fra
Tyskland.

Det modtager den 83-årige folkepensio-
nist Ejnar Karlson fra Randers. Han er en
af de godt 100.000 danskere, der på grund
af arbejdsløshed var nødt til at søge
arbejde i Tyskland under 2. verdenskrig.

- Som 66-årige var jeg vicevært her i
Randers. En af beboerne fortalte mig, at
jeg kunne søge om pension fra Tyskland,
fordi jeg i 1940-41 havde arbejdet et halvt
år i en kulmine i Essen og siden i 15 må-
neder var matros på et tysk skib, fortæller
Ejnar Karlson.

I forbindelse med hans løn for arbejdet
i Tyskland blev der som normalt indbetalt
sociale bidrag, og det betyder, at han har
ret til pension fra Tyskland. Det eneste,
han skal gøre, er en gang om året at sende
en såkaldt leveattest til de tyske pensions-
myndigheder.

Med bistand fra 3F Horsens er der nu via

Den Sociale Sikringsstyrelse søgt om tysk
pension til den nu 91-årige Peter Jensen,
der i alt arbejdede et år i Tyskland under
krigen.

Hvis Peter Jensens ansøgning bliver god-
kendt, vil han om måneden formentlig få
knap 200 kroner i tysk pension. Og et en-
gangsbeløb på omkring 50.000 kroner,
fordi den tyske pension bliver udbetalt
med tilbagevirkende kraft fra 65-års alde-
ren.

Og pensionen kan over årene som
folkepensionist godt løbe op i anseelige
beløb for de tidligere tysklandsarbejdere.
Således har 83-årige Peter Karlsen fra
Århus samlet indtil nu modtaget over
100.000 kroner i pension for to et halvt år
som tysklandsarbejder.

Peter Karlsen får 560 kroner om måne-
den i pension og fik ved sin ansøgning et
engangsbeløb på 12.000 kroner.

ø

EKSTRA PENSION 
TIL GAMLE 
TYSKLANDSARBEJDERE

FAKTA: 
TYSK PENSION
For at få pension fra Tyskland skal en
tysklandsarbejder mindst have arbejdet
et år i landet, oplyser Den Sociale
Sikringsstyrelse, som kan kontaktes på
telefon 33 95 50 00.

Hjemmesiden www.tysklandsarbej-
dere.dk giver flere oplysninger om tysk-
landsarbejderne.

Hverken de danske eller tyske myn-
digheder har tal på, hvor mange tysk-
landsarbejdere, der får tysk pension.

AF HANS JØRGENSEN

HANS@3F.DK

FOTO: HENRIK BJERREGRAV

Ejnar Karlson fik som vicevært i Randers at vide, at han som tysklandsarbejder

under krigen kan få tysk pension.

57 danske kulminearbejdere i Essen foran deres

barak i 1941. Det er Ejnar Karlson i cirklen.
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et er kort efter midnat på Parkskolen i Ballerup. 
Claus Haagensen dirigerer rundt med stakke af

aviser og glittede magasiner. Imens kommer det ene
avisbud efter det andet ind på skolegangen, der for nat-
ten er lavet om til distributionscentral.

Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske Tidende og BT
skal ud til tiden sammen med Berlingskes Nyheds-
magasin og Tipsbladet.

Men hvor det længe har været de samme aviser,
Claus Haagensen har leveret på ruterne, så har ar-
bejdsgiverne været vidt forskellige.

Før 2000 stod Bladkompagniet, der er ejet af
Politiken og Berlingske Tidende, for at ansætte bude.

Men siden har Bladkompagniet udliciteret distribu-
tionen af aviser - og dermed også sine bude.

- I 2005 har vi oplevet at have fire forskellige distri-
butører som arbejdsgivere. Det giver stor frustration
og undren hos mine kolleger, siger Claus Haagensen.

Udover at være bud hos Kühl Distribution er han
tillidsrepræsentant for cirka 80 kolleger. Det har gi-
vet indsigt i konkurser og problemer blandt de hårdt
pressede nye distributører.

- Den ene efter den anden går fallit. Det er meget
farceagtigt, men hver gang, der har været en konkurs,
har en ny distributør stået klar til at overtage udde-
lingen og budene med det samme, siger Claus
Haagensen.

Faglige sager i kølvandet

Når arbejdsgiverne går ned økonomisk, må Lønmod-
tagernes Garantifond træde til og betale løn.

Det er sket seks gange, at københavnske budfirmaer
hyret af Bladkompagniet er gået fallit. Siden 2003 har
Lønmodtagernes Garantifond betalt 2,2 millioner
kroner til 122 ansatte hos budfirmaer i Storkø-
benhavn.

- Oveni har vi måttet rejse faglige voldgifter om bu-
denes forhold, fordi skiftende nye firmaer på trods af
virksomhedsoverdragelsesloven forsøger med nye ar-
bejdsgange og lønsystemer, når de bliver presset på
prisen af Bladkompagniet, siger Bjarne Høpner, for-
mand for 3F Lager, Post og Servicearbejdernes
Forbund i København.

Samme melding kommer fra 3F Nordsjælland Syd.
Efter en af konkurserne har afdelingen og faglig sek-
retær Steen Johansson hentet fem millioner kroner i
manglende feriepenge, ATP-indbetalinger og løn og
pension til 132 bude.

- I samme sag står Skat med en regning for mang-
lende indbetaling af budenes skat for cirka syv millio-
ner lønkroner, siger Steen Johansson. ø

KONKURS Bladkompagniet har udliciteret distributionen af aviser 
i Storkøbenhavn til firmaer, der går konkurs på stribe. En del af million-
regningen for løn til avisbudene bliver sendt videre til Lønmodtagernes
Garantifond og skatteyderne.

D

Avisbude i 
konkurs-cirkus

- Fire forskellige arbejdsgivere i løbet af 2005 gør, at vi er

noget spændte på, hvem den næste bliver, siger budenes 

tillidsrepræsentant Claus Haagensen ironisk.
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3F: REN 
SPEKULATION
Bladkompagniet presser sine underleverandører til
bristepunktet med konkurser og pres på budenes
løn- og arbejdsforhold til følge.

Dermed er Bladkompagniet skyldig i rovdrift på
budene og spekulation i, at andre betaler regnin-
gen, når firmaets leverandører går konkurs. Det
mener 3F’s afdelinger for bude i Storkøbenhavn.

- Det er urimeligt, at Lønmodtagernes
Garantifond må betale millioner for manglende
løn til budene, når Bladkompagniets underleve-
randører går konkurs. Dertil kommer, at vi som
fagforeninger hele tiden må slås med nye firmaer.
Bladkompagniet fraskriver sig ethvert ansvar, siger
Bjarne Høpner, formand for 3F Lager, Post og
Servicearbejdernes Forbund.

Han peger på, at Bladkompagniet de senere år
har fået et stadigt større overskud. Samtidig må
skattevæsenet og Lønmodtagernes Garantifond
betale ved konkurserne.

Blad-chef: Kedeligt

Bladkompagniet afviser sammenhæng mellem 
firmaets overskud og konkurserne - og at Blad-
kompagniet har et medansvar.

- Vi kan ikke gå ind og drive virksomheden for
vore distributører. Men jeg ved, at de priser, vi 
betaler for at få aviserne bragt ud, gør det muligt
at afregne med told og skat og betale løn til 
budene. Der er nogle, der er gode til at få det til at
løbe rundt - andre er ikke, oplyser abonnements-
chef i Bladkompagniet Kim Berthelsen.

Han kalder konkurserne kedelige og oplyser, at
Bladkompagniet er begyndt at bede distributørerne
fremsende deres årsregnskaber for at få bedre snor
i forholdene, og at Bladkompagniet tilbyder nye
distributører forskellige former for hjælp. At over-
skuddet er steget, skyldes ifølge Bladkompagniet
blandt andet, at firmaet har fået flere nye blade at
distribuere.

Men Bladkompagniet skriver samtidig i sit års-
regnskab, at firmaets væsentligste driftsrisiko er
evnen til at holde en lav pris hos virksomhedens
underleverandører - og dermed de godt 1.000
avisbude i Storkøbenhavn. Bladkompagniet presser
sine underleverandører til bristepunktet med kon-
kurser og pres på budenes løn- og arbejdsforhold
til følge, mener 3F. Bladkompagniet ejes af blad-
husene bag Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske
Tidende. I 2000 var der 803 ansatte hos Bladkom-
pagniet. Siden er omdelingen af aviserne blevet
udliciteret, og i dag er der 178 ansatte - fortrinsvis i
administrationen. Men det har bestemt ikke skadet
økonomien.

I 2000 havde Bladkompagniet et mindre over-
skud på 1,9 millioner kroner. I 2005 kunne
Bladkompagniet offentliggøre et årsregnskab med
et overskud for 2004 på 25,2 millioner kroner.
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INTERVIEW Jysk landsbybarn og i dag imam på Nørrebro. Han er fortaler for en dansk
version af islam, men mener samtidig, at islam ikke kan gradbøjes. Og så skal der i øvrigt flere
muslimer i Folketinget, mener Abdul Wahid Pedersen.

Jysk bondeknold i 

Allahs n

AF MARIA MOGENSEN   MARIA.MOGENSEN@3F.DK

FOTO: TINE HARDEN
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ABDUL WAHID PEDERSEN

er 52 år. Født i Sverige, men opvokset
nær Århus. Moderen er finsk, og fade-
ren dansk.

Af uddannelse har han et uafsluttet
etnografistudium bag sig.

Abdul Wahid Pedersen er gift med en
marokkansk kvinde. De bor sammen
med deres fire børn i en lejlighed på
Nørrebro i København.

Udover at være imam driver han pri-
vat virksomhed og er desuden næstfor-
mand i foreningerne Islamisk-Kristent
Studiecenter og Muslimer i Dialog samt
formand for nødhjælpsorganisationen
Danish Muslim Aid.
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- Jeg har tillid til, at danskerne i kraft af deres relativt høje uddannelse og dannelse er i stand

til at se igennem den skingre tone, der er i debatten i Danmark og se skønheden i islam.

jnene er lyseblå og skælmske, ansigtet 
rødmosset, og for enden af hagen

vipper det karakteristiske fipskæg. Når han
åbner munden, er talestrømmen klingende
østjysk.

Vi kender ham fra tv-skærmen eller avi-
sen som den danske imam, medierne tyer
til for at få en udtalelse om islam.

Abdul Wahid Pedersen hedder han, den
danske imam. Eller Reino Arild Pedersen,
som der blev skrevet på hans dåbsattest for
snart 52 år siden. 

Unge Reino Arild voksede op med mor, far
og tre søskende i en landsby i nærheden af
Århus. Faderen var murer, moderen hjem-
megående.

- Religion fyldte ikke noget i mit barn-
domshjem. Vi gik ikke engang i kirke jule-
aften. Men det var et meget åbent hjem. For
mine forældre var det naturligt at åbne dø-
rene for udvekslingsstudenter og landeve-
jens farende svende. Der var en gæstfrihed
og en åbenhed, som faktisk mangler i
mange religiøse hjem.

Da de glade tressere skyllede ind over
Danmark, red Reino med på bølgen. Håret
var langt, og der blev øvet rockmusik
hjemme i landsbyen.

Religiøs rejse

Men der manglede ligesom noget i Reinos
liv.

- Som 16-årig meldte jeg mig ud af folke-
kirken. Ikke i protest, men fordi jeg ville
være fri til at finde mit eget religiøse ståsted.

Og den søgen førte ham gennem rejser i
Afrika og Østen. En overgang var han hindu
og senere fritænker uden egentlig religion,
indtil han som 28-årig konverterede til is-
lam. Samtidig tog han også de muslimske
navne Abdul Wahid, der direkte oversat be-
tyder “slave af den ene”.

Hvorfor valgte du at blive muslim?
- Jeg var efterhånden nået frem til, at jeg

kun tror på én gud og alle Guds profeter. Og
hvis Gud findes, vil der altid være en klar og
præcis vejledning til mennesket om, hvor-
dan vi skal opføre os. Det har islam, og der-
for måtte jeg være muslim. Så enkelt var det
faktisk.

Hvordan reagerede din familie på, at du kon-
verterede til islam?

- Jamen, de var jo efterhånden vant til, at
mit liv kunne tage nogle drejninger, så det
var okay for dem. Men i 1982 var islam hel-

ler ikke en udskældt størrelse, som den er
i dag.

Brug for dansk imam

Og det var ikke kun Abdul Wahid, der fik øj-
nene op for Allah. Gennem 1990’erne blev
der flere, der efterspurgte en imam, som
prædikede på dansk.

- Så en dag fik jeg tildelt “aben”. De havde
rottet sig sammen og sagde, at “nu fortæl-
ler vi bare Abdul Wahid, at sådan er det”.

Hvad betyder det, at du er dansk imam?
- Jeg er ud af en dansk familie og har en

dansk tilgang til livet. Man er jo et produkt
af den kultur, man kommer fra. Hvis man
er opvokset i den tyrkiske kultur, er man jo
også et produkt af tyrkisk kultur.

Brobygger

Hvilken rolle har du i det muslimske miljø - er
du en slags bindeled mellem dansk kultur og
islam?

- Det bliver jeg. Det kan ikke undgås, når
man vedkender sig sin danske identitet, som
jeg gør, og samtidig står fast på, at man er
muslim. Så lander man et eller andet sted
mellem de to og bliver en slags brobygger.

Hvordan vedkender du dig din danske identi-
tet?

- Jamen, jeg er jo dansk. Jeg holder af
vores måde at tale til hinanden på, vores
litteratur, folkeskolen, opdragelsesformen,
naturen. 

- Bare sådan noget som at tage sine børn
med en tur i skoven, det gjorde jeg meget,
da mine børn var små. Mange af mine jævn-
aldrende arabiske trosfæller ville aldrig
gøre sådan noget.

Oplever du, at der kan være en konflikt mellem
danske normer og islam?

- Nej, hvorfor skulle jeg det? Jeg ser ikke
noget problem i at være en jysk bondeknold,
selvom jeg bor på Nørrebro, eller være dansk
og muslim. For mig går de to ting op i en hø-
jere enhed.

Islam på jysk

Du har fået kritik for at være meget striks, når du
udlægger de islamiske skrifter?

- Jeg er fundamentalist på den måde, at
jeg ikke fraviger islam. Men jeg er samtidig
fortaler for det, jeg kalder islam på jysk. Jeg
mener, at muslimerne i Danmark skal ind
og definere en dansk udtryksform for islam.
Jeg skal ikke lege araber, og jeg er hverken

pakistaner eller tyrker. Jeg er dansker og
jyde. Og islam har også et udtryk i en jysk
eller en dansk virkelighed. 

Har du et bud på, hvordan islam på dansk el-
ler jysk adskiller sig fra islam på arabisk?

- Nej, for det er noget, som kommer hen
ad vejen. Islam er jo en forholdsvis ny reli-
gion i Danmark. Mange muslimer mener, at
der kun er én islam, men islam bliver ud-
trykt forskelligt rundt om i verden. Islam er
ikke en kultur, man tager med sig, det er en
religion. Så det handler vel i virkeligheden
om at opfatte sig selv som dansker og mus-
lim.

Ikke sortere i islam

Du siger, at du ikke fraviger islam. Betyder det,
at islam og islamisk lov er hævet over alt an-
det?

- Hvis man tror på, at islam er givet af Gud,
kan man ikke bare sortere i islam. Så har
man sat sig over Gud. Jeg kan jo ikke gå ind
og sige, at jeg sætter Guds lov under andre
love. Men nu lever vi i Danmark, og her er
det dansk lov, der gælder. Så om folk begår
utroskab eller drikker alkohol i Danmark el-
ler begår andre forbrydelser, så er det jo den
danske straffelov, der gælder - for alle.

Men når du selv lever efter Sharia (islamisk lov),
ser du så gerne et dansk samfund baseret på de
regler?

- Det er et fuldstændig hypotetisk spørgs-
mål! Vi skal beskæftige os med virkelig-
heden, og den er, at vi her i landet har et
pluralistisk demokrati. Jeg bruger Sharia i
mit eget liv - jeg spiser for eksempel halal-
slagtet kød, beder fem gange dagligt og klæ-
der mig i overensstemmelse med muslim-
ske forskrifter. Men når jeg begiver mig ud
i offentligheden, er det samfundets regler,
der gælder. Så det er ikke noget, vi spekule-
rer over.

Ville du gerne have et Danmark, der er mere
“muslimsk”?

- Det er vel sådan med religiøse menne-
sker, at man synes, ens religion er god og gør
noget godt for mennesket. Jeg så da gerne,
at flere tog islam til sig her i landet. Men det
skal komme indefra. Ingen udefra kan
trække islam ned over ørerne på én. 

- Jeg har tillid til, at danskerne i kraft af
deres relativt høje uddannelse og dannelse
er i stand til at se igennem den skingre tone,
der er i debatten i Danmark og se skønhe-
den i islam. Og hvis de ikke bliver muslimer,

Ø
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så i hvert fald holder op med at være bange
for islam.

Som at tisse på et alter

Hvis vi skal frygt og fordomme over for is-
lam til livs, skal vi ifølge Abdul Wahid
Pedersen have flere muslimer i Folketinget.

- I øjeblikket er der en hetz mod islam. Der
er brug for politikere, der forsvarer islam
over for angreb fra eksempelvis Søren
Krarup og Louise Frevert. Anders Fogh
kunne for den sags skyld gøre det, men gør
det ikke. Vi skal ikke have særbehandling,
men vi har brug for muslimske politikere,
der taler vores sag. Og det har vi ikke i øje-
blikket.

- Det ville have været rart, hvis der havde
været én tæt på statsministeren, som havde
givet ham et godt råd i sagen om
Muhammed-tegningerne for eksempel. Som
han måske oven i købet havde fulgt.

Hvad skulle Anders Fogh have gjort?
- Han burde have taget klart afstand fra

tegningerne med det samme. Og så afviser
han at tale med de 11 ambassadører. Det er
jo en diplomatisk fodfejl af dimensioner.
Han burde have holdt et møde med ambas-
sadørerne og sagt, at han ikke brød sig om
det, men at sagen i øvrigt skal løses ved dom-

stolene. Så var sagen ikke blevet blæst op ude
i den store verden.

Det er den vel også blevet, fordi nogen muslimer
her i landet har fået sagen til at eskalere?

- Det ved jeg ikke, det kan ikke udelukkes.
Men den voldsomme reaktion fra
Mellemøsten er kommet inden for få dage,
og jeg tror ikke, den har så meget med
Islamisk Trossamfund at gøre. Intet kan jo
holdes hemmeligt i dag, og nu er det altså
nået ud i den store verden.

Burde man ikke respektere ytringsfriheden og
lade sagen blive afgjort ved domstolene?

- Jeg synes også, at sagen skal afgøres ved
en domstol. Men muslimerne opfatter jo teg-
ningerne som en hån mod islam.
Muslimerne herhjemme har reageret roligt,
men ingen i Danmark gjorde jo noget.
Derfor kan jeg godt forstå, at nogen har hen-
vendt sig til de internationale muslimske
organisationer for at få en reaktion.

- Man rammer en milliard muslimer
rundt om i verden, når man håner deres pro-
fet. Det er det samme, som hvis nogle tissede
på et alter i en dansk folkekirke, så ville
mange danskere også blive sure. Man må
ikke nedgøre det, som andre opfatter som
helligt. Træder man på én milliard menne-
sker, så ved man ikke, hvad der kan ske. ø

LÆRTE ARABISK 
I FÆNGSLET
Et ophold bag tremmer kan føre til 
meget. For Abdul Wahid Pedersen førte
det til et indgående kendskab til det
arabiske sprog.

- Før jeg blev muslim, levede jeg et
meget anderledes liv. Vi røg en masse
sjov tobak og handlede også med det.
Det holdt jeg op med, da jeg konverte-
rede i 1982, fortæller han.

Men bordet fangede, for politiet fandt
senere ud af, hvad han og vennerne
havde haft gang i. Konsekvensen var en
dom i 1983 for køb og salg af hash og 16
måneder i skyggen.

- Selvfølgelig skulle regningen betales,
sådan er det. Men jeg valgte at bruge
tiden konstruktivt på at oversætte bøger
og studere arabisk. Grundlaget for mit
arabiske lærte jeg faktisk i fængslet,
husker han.
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Det omstridte servicedirektiv skal gøre det lettere at levere tjenesteydelser over landegrænser,
men det risikerer at blive konkurrence på laveste fællesnævner.

en polske blikkenslager er blevet et 
symbol i europæisk politik. Et symbol

på social dumping. Han fik således skylden
for, at franskmændene sidste år i maj stemte
nej til forfatningstraktaten.

Når den polske blikkenslager er blevet et
europæisk symbol, skyldes det den tidligere
EU-kommissær Frits Bolkestein og servicedi-
rektivet, som i næste uge efter godt to år i
EU-lovmaskinen skal til behandling i
Europa-Parlamentet.

Bolkestein er manden bag direktivforslag-
et, som skal sørge for en fri udveksling af tje-
nesteydelser over landegrænserne. På et
tidspunkt sprang et rør læk i Bolkesteins
franske sommerhus, og da han ikke med det
samme kunne skaffe en fransk blikkenslag-
er, kom han for skade offentligt at udtale, at
han ville have været glad, hvis der havde væ-
ret en polsk blikkenslager i nærheden i ste-
det.

Det ophidsede store dele af den franske be-
folkning og fagbevægelse. Og dermed blev
folkeafstemningen om forfatningstrakta-
ten også til en afstemning om et servicedi-
rektiv, der signalerede social dumping og
lønnedgang. Med andre ord truslen fra den
polske blikkenslager.

Udveksling af serviceydelser

Og nu er den polske blikkenslager aktuel
igen.

Han er nemlig en væsentlig del af det om-

stridte servicedirektiv, der skal gøre det let-
tere for ham at arbejde i de andre EU-lande,
ligesom det skal gøre det lettere for andre at
levere deres serviceydelser inden for andre
håndværksområder, rengøring, turisme,
rådgivning, juridisk bistand, revision, ejen-
domsformidling og reklame for blot at
nævne nogle af de områder, der vil blive om-
fattet af direktivet. 

Servicedirektivet er omstridt, fordi det - i
dets oprindelige form - er udtryk for en ag-
gressiv liberalisering, der hidtil ikke er set i
EU-regi.

Firmaer, der vil levere serviceydelser, skal
kunne sælge service i et andet land, blot de
er etableret og godkendt i deres eget land.
Det betyder, at den polske blikkenslager og
hans mester kan arbejde i andre lande på
baggrund af hans svendebrev og firmaets
autorisation og på baggrund af polsk lovgiv-
ning og polske byggestandarder.

Arbejdsmarkedet ud

Det har også været direktivets intention på
samme måde at dække arbejdsmarkedsreg-
ler, så arbejdsmarkedslovgivning og aftaler
mellem arbejdstager og arbejdsgiver tages
med over grænsen.

Så vidt kommer det næppe til at gå. Det
skyldes ikke mindst et solidt pres fra den eu-
ropæiske fagbevægelse, forbrugerorganisa-
tioner, en række regeringer og fra mange
medlemmer af Europa-Parlamentet.

Ole Christensen, socialdemokratisk med-
lem af Europa-Parlamentet, oplyser, at par-
lamentets beskæftigelsesudvalg har beslut-
tet, at en stor klump af forhold på
arbejdsmarkedet, herunder strejkeret, blo-
kaderet og arbejdsret, er taget ud.

- Der var stort flertal i udvalget, så jeg kan
ikke forestille mig andet, end at alt vedrø-
rende arbejdsmarkedet tages ud, siger Ole
Christensen.

Parlamentet diskuterer politik

I 3F noterer konsulent Lars Lyngse med stor
tilfredshed, at arbejdsmarkedsdelen ser ud
til at blive skrevet ud af direktivet.

- Den store udfordring er derfor den an-
den meget afgørende knast, oprindelses-
landsprincippet. Og her kan man ikke være
så sikker på, hvordan det slutter, vurderer
han.

Den vurdering deler Ole Christensen.
Der er så at sige tre mulige modeller på

dette helt vitale spørgsmål.
Den ene er det eksisterende forslag, hvor

et firma tager sit hjemlands regler, love,
standarder og garantiforpligtelser med sig,
hvor det end arbejder i Europa.

Det andet er en slags kompromis, hvor et
firma etableret og godkendt i et EU-land har
ret til at sælge sine serviceydelser i alle an-
dre lande, men at det er værtslandets regler
for arbejdets udførelse og eventuelle krav
om kvalitet og godkendelse, der er gæl-

D

Den polske blikkenslager 
og servicedirektivet

AF TORBEN KRAGH  TORBEN.KRAGH@3F.DK      ILLUSTRATION: BOB KATZENELSON  

FOKUS: SERVICEDIREKTIVET
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dende. Det vil sige, at den polske blikken-
slager skal overholde dansk byggestandard
og lovgivning ved arbejde i Danmark.

Endelig for det tredje er der det såkaldte
værtslandsprincip, hvor det alene er reg-
lerne i det land, hvor serviceydelsen udfø-
res, der er gældende.

Ladeport for snyd

Oprindelseslandsprincippet er af kritik-
erne kaldt en ladeport til omgåelser og til
udhuling af nationale kvalitets- og sikker-
hedskrav. Hvordan skal vi i Danmark for
eksempel kontrollere, at den polske blik-
kenslager overholder polsk lovgivning og
polsk standard.

Følgerne kan blive vidt forskellige stan-
darder på serviceydelser med risiko for for-
brugernes sikkerhed og kan i værste fald
føre til, at servicefirmaer etablerer sig der,
hvor vilkårene er de ringeste.

- Oprindelseslandsprincippet er for mig
at se det rigtige med hensyn til firmaers
etablering og godkendelse. I modsat fald
vil det blive en hindring, hvor de enkelte
lande kan blokere for andre landes virk-
somheder. Men når det så er sagt, skal ar-
bejde udføres efter de forhold og standar-
der, der er gældende for den pågældende
branche i det land, man besøger. Alt andet
vil være helt umuligt at håndtere og kon-
trollere og give risiko for social dumping,
siger Ole Christensen. ø

SERVICEYDELSER
Det fremgår ikke af servicedirektivet,
hvilke serviceydelser direktivet
omfatter. Derimod fremgår det, at
det ikke omfatter områder som post,
tele, el, vand, gas, bankforretning og
transport (der er dækket af andre 
direktiver), mens der er tvivl om,
hvilke offentlige tjenesteydelser 
direktivet vil omfatte.

TUSINDVIS AF FORSLAG
Europa-Parlamentet behandler udkastet til servicedirektiv og de flere
end 2.000 ændringsforslag tirsdag 14. februar og muligvis også onsdag
15. februar, hvorefter der er afstemning 16. februar. Det endelige 
direktiv forventes tidligst vedtaget i 2007, hvorefter medlemslandene
får tre år til at gøre direktivet til national lovgivning.
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DET 
FØLTES 
SOM AT 

VÆRE 
I FÆNGSEL

- Jeg forstår ikke, hvordan de kunne få det

godkendt som praktiksted, siger Ruben Jürgens,

der i dag arbejder under bedre forhold hos

en anden dansk landmand. 
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UDNYTTET Ruben Jürgens blev sat til at arbejde fem måneder i træk i op til 14 timer om dagen
hos landmand Ivan Knudsen fra Them. Men den estiske landbrugselev fik ikke så meget som én krone
for overarbejdet. Når han endelig havde fri, boede han i en kold campingvogn uden toilet. 

kovlen gnavede i de bare hænder, og sve-
den silede ned af kinderne. 

Men arbejdet med at grave ud til funda-
mentet til en ny bygning på gården skred
fremad som en femårsplan i Rusland,
mente konen på gården:

- Du er sløv og langsom, hvæsede hun og
tog skovlen fra sin dengang 21-årige esti-
ske landbrugspraktikant Ruben Jürgens. 

Den danske gårdmandskone Anne
Knudsen smed dog hurtigt skovlen igen.
Jorden var for hård at hugge i for hende,
og hun forlod straks gravearbejdet uden et
ord.

Sammen med sin storebror levede den
nu 26-årige ester i otte måneder med dag-
lige ydmygelser og trusler om fyring på en
gård ved Them sydvest for Silkeborg. 

Han glemmer aldrig, hvad de blev udsat
for, efter at de i 2001 forlod fattige kår i
Estland med drømmen om at tjene mange
penge i det venligtsindede Danmark.

Ruben skulle ifølge sin kontrakt med
landmanden ikke arbejde mere end otte ti-
mer om dagen, men han blev sat til at
knokle i op til 14. Og han arbejdede endda
i 152 dage i træk uden en eneste fridag. 

Ruben skulle have 66 kroner for hver
time, han arbejdede over, men fik aldrig så
meget som én krone. I en enkelt måned
havde han arbejdstøjet på i over 300 timer,
så hans faktiske timeløn nåede ned på 23
kroner - før skat. Eller det halve af praktik-
lønnen efter dansk overenskomst.

- Jeg er ikke bange for at arbejde meget,
men jeg vil ikke bare udnyttes. Hvis jeg
havde vidst, jeg skulle arbejde så mange ti-
mer for så lidt, var jeg aldrig taget til
Danmark. Jeg havde næsten ikke fri, og det

føltes som at være i fængsel, husker han og
kigger på sine ru hænder.    

Toilet bag et træ

Ifølge kontrakten bestod Rubens job i at
passe grise, men reelt arbejdede land-
brugseleven stort set kun som arbejds-
mand på gårdens byggeri. Og når dagens
arbejde var overstået, var det tid til at nyde
livet i en kold campingvogn. 

For det værelse indenfor på gården, som
Ruben skulle bo i ifølge kontrakten, viste
sig at være en hvid campingvogn, som han
skulle dele med sin bror. Vognen havde
hverken wc eller varmt vand, så et bruse-
bad var en by i Rusland for Ruben og toi-
lettet en stub bag et træ i den nærliggende
skov. 

Dertil kom, at det var isnende koldt i
campingvognen om vinteren. Selv om
brødrene klagede over, at de frøs, måtte de
for egne penge købe en sovepose, som de
kunne ligge i under dynen. 

- Det var en stor skuffelse, at vores væ-
relse var en campingvogn. Forholdene var
helt klart værre end hjemme i Estland,
hvor vi havde fået et ordentligt sted at bo,
siger Ruben og ryster på hovedet.

Fyret da han ville på indkøb

De to brødre spiste aldrig sammen med
landmanden og hans kone på gården.
Esterne skulle selv sørge for at lave mad i
campingvognen. Problemet var bare, at de
ofte ikke kunne få fri til at cykle de syv ki-
lometer ned til supermarkedet for at købe
ind.

- Selv om vi ikke havde mere mad, fik vi
bare at vide, at vi skulle gøre arbejdet fær-

digt, før vi kunne købe ind. Når vi var fær-
dige, havde butikken lukket, forklarer
Ruben.

I en friweekend insisterede Ruben på at
cykle til supermarkedet, fordi køleskabet i
campingvognen var tomt. Det kostede ham
en fyreseddel. 

- ”Nu arbejder du ikke for os mere, og du
skal aldrig komme tilbage til området. Du
kan bare tage hjem til Estland,” sagde ko-
nen på gården til mig. Jeg vidste ikke, hvad
jeg skulle gøre. Vi havde ingen venner, og
det er ikke nemt at være i et nyt land, når
man ikke kan sproget, forklarer esteren. 

Ruben ringede til det firma, som havde
formidlet kontakten til landmanden.
Firmaet skaffede ham arbejde hos en
dansk landmand på Hobro-egnen, hvor
esteren i dag har ansvar for 125 malkekøer. 

- I dag har jeg fået danske venner, som
jeg går i biografen og til bowling med. Nu
er jeg glad for at være i Danmark - det var
jeg bestemt ikke tidligere, siger han på næ-
sten perfekt dansk. 

Landmand: Intet at komme efter

Som beskrevet andetsteds i bladet (side 8)
har 3F Mariager Fjord nu lagt sag an mod
landmandsparret Ivan og Anne Knudsen.
Forbundet kræver 76.000 kroner til Ruben
Jürgens for manglende overarbejdsbetaling
og feriepenge.

Ivan Knudsen afviser beskyldningerne og
forklarer, at Ruben blev fyret, fordi han ikke
ville lave noget og ikke mødte op. 

- Vi mener helt bestemt, han blev behand-
let ordentligt. Vi boede også selv i camping-
vogn uden varmt vand og toilet, siger land-
manden fra Them. ø

AF MORTEN HALSKOV  

MORTEN.HALSKOV@3F.DK

FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO

S

På otte måneder nåede Ruben 

i alt op på 880 overarbejds-

timer, viser tallene i hans 

blå lommebog.
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DEBAT

Postmængden slider på ryggen

FAGLIGT TALT Den største faglige opgave i postvæsenet lige nu er at skabe politisk forståelse for, 
at der er god økonomi og fornuft i at sikre Post Danmarks ansatte et rimeligt arbejdsmiljø.

timen i en dertil indrettet
dansk fagforening? Hvis ja,
hvad forhindrer så, at vi pres-
ses ud af arbejdsmarkedet?

Rune Adelvard
2100 København Ø

LØNTILLÆG 
TIL IKKE-RYGERE
Jeg hørte i radioen, at 3F er
imod løntillæg til ikke-rygere.
Modargumentet var, at 3F ikke
mener, at medlemmer af 3F
har det nødvendige overskud
i hverdagen til at lægge
smøgerne på hylden, og at 3F
hellere vil arbejde for et bedre
arbejdsmiljø på arbejdsplad-
serne.

Jeg er glad for, at 3F vil 
arbejde for et bedre arbejds-
miljø, men hvad gøres der
egentlig? 

Jeg er selv fabriksarbejder i
en rimelig stor (7.000 med-
arbejdere) og moderne virk-
somhed, hvor støjniveauet
godt nok overholder støjgræn-
serne, men der køres lige til

grænserne! Støjgener, luftkvali-
teten og belysningen er da helt
klart områder, hvor der kan
forbedres meget, for der bliver
man da godt nok tappet for
energi i løbet af dagen - hver
dag.

Jeg har selv været storryger
og dranker en del år, men
holdt op i 1996. Jeg har været i
behandling for mit alkoholfor-
brug og lært at respektere mine
behov og begrænsninger.
Havde jeg ikke været igennem
det meget lange og intense
behandlingsforløb, så havde
jeg aldrig kunnet holde op med
at ryge på egen hånd. Det kræ-
ver rådgivning, støtte og stimu-
lans. Derfor tror jeg på, at et
løntillæg kan være gavnligt. 

(Forkortet af redaktionen).
Harald Boye

EFTERLØN VS. 
MINISTERPENSION
Alle partier taler efterløn til
medlemmer af en fagforening,
men ingen taler om minister-
pension på livstid. Bliver de
mere opslidt af deres arbejde
på tinget end arbejdsman-
den, som måske har gravet
dræninger i 30 år?

Kaj Poulsen

HVOR ER
SOCIALDEMOKRATERNE?
Det er deprimerende som soci-
aldemokrat at opleve den lar-
mende tavshed, der er med
hensyn til hvilket politisk pro-
jekt, man har. 

Det er klart at vælgerne bliver
frustrerede. For hvis Social-
demokraterne lægger op til at
bakke op om regeringens skat-
testop, hvorfor skal man så
stemme socialdemokratisk?

Det er fuldstændigt forvir-
rende signaler, der udsendes i
øjeblikket. Der er intet reelt
om, hvordan man kommer

FRYGT FOR LØNDUMPING
Medfører ophævelsen af “eks-
klusivaftaleretten” løndum-
ping?

Det var med uro, jeg læste, at
EF-Domstolen kendte eksklusiv-
aftalerne ulovlige. Forenings-
frihed kan være fint, men på
arbejdsmarkedsområdet, der
styrer løndannelsen, tvivler jeg.
Jeg kan nemlig ikke længere se,
hvad der rent juridisk skulle
forhindre løndumping og
legale aftaler på polske vilkår i
Danmark. Hvad er fagbevægel-
sens juridiske svar?

Før var eksklusivaftalerne vel
rent juridisk, det fornemmeste
man tilstræbte inden for fag-
bevægelsen. Altså den vej den
juridiske logik skulle tilstræbe,
når man skulle argumentere og
beskytte mindstelønnen. Nu er
det foreningsfriheden - og den
kender vel helt objektivt ingen
grænser. Betyder ophævelsen
af eksklusivaftalerne, at ar-
bejdsgiverne kan ansætte po-
lakker, der har indgået legale
danske aftaler til fem kroner i

Av min ryg. Den bemærkning
kan jeg desværre høre fra sta-
dig flere af mine kollegaer. For
man behøver ikke at have den
store eksamen i statistik for at
kunne slå den kendsgerning
fast, at flertallet af postomde-
lerne i Storkøbenhavn og sik-
kert ud over hele landet døjer
med rygsmerter. Årsagen er den
ganske enkle, at postmængden
vokser og vokser.

På en rute er det ikke usæd-
vanligt, at en omdeler fire
gange må i depot og fylde 20

kilo post i taskerne. Ja, i julen
måtte mange hele fem gange i
depot. I gennemsnit har en
postarbejder 40-70 opgange til
4. sal plus det løse.

Klodser er der også mange
af. I vort fagsprog er klodser
små pakker, og de kan nu veje
op til to kilo. Så jeg og mine
kolleger slider og slæber som
aldrig før, og det kan jo være
op til 5. sal.

Det kan jeg med mine 17 år
som tillidsrepræsentant tale
med om med en vis vægt.

For få år siden kaldte man
også et postbud for en brev-
omdeler, fordi kernen i post-
væsenets arbejde jo var at
dele breve ud til folk i rette
tid. 

Den voksende mængde e-
mails har betydet færre breve.
Post Danmark A/S skaffer ind-
tægter til aktionærerne og vil
forøge salgsværdien ved at gå
ind på markedet af adresse-
løse reklametryksager. Det
vælter ind; ikke alene med 
reklamer, men også med 

lokalaviser, tunge telefonbøger
og kataloger, som vi skal dele
ud. 

Arbejdet bliver ringere og
ringere og overtages af vika-
rer, lørdagsomdelere og an-
dre løsarbejdere. Post Danmark
har derfor selvfølgelig svært
ved at fastholde arbejdskraf-
ten.  

At Post Danmark vil miljø-
certificeres i 2008 er sådan set
udmærket. Hvis det der med
miljøet også omfattede ar-
bejdsmiljøet. Men det oplever
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Af Lotte Tavlo, TR i Postcenter

Valby og bestyrelsesmedlem 

i Postomdelernes Brancheklub

i Storkøbenhavn.

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

uligheden til livs i samfundet.
En ulighed der er blevet større
under den nuværende rege-
ring. Spørg de enlige - spørg de
arbejdsløse - spørg de hjem-
løse - spørg de ældre. Netop
inden for disse grupper oplever
man uligheden!

Det kan ikke siges klarere end
formanden for 3F udtaler (til
Jyllands-Posten): At den social-
demokratiske ledelse ikke ud-
viser politisk lederskab på de
centrale politikområder.

Klarere kan det ikke siges, og
vi er som socialdemokrater
fuldstændig enige. - Sover par-
tiledelsen tornerosesøvn?
(Forkortet af redaktionen).

Jørgen Mouritsen 
3F LPS København

LØNFORSIKRING
Man kunne jo sikre medlem-
merne af 3F yderligere ved at
indbygge den der Lønforsikring
fra Alka i et medlemskab af 3F. 

Svend Olsen 
Haderslev

UDMELDING AF 3F

Det er på tide, at 3F melder ud til
medlemmerne, hvordan de kan
melde sig ud. Når vi ringer til af-
delingen, er der ingen som ved
noget som helst. Jeg er virkelig
glad for, at det nu er frit, hvor
man vil være organiseret. Jeg har
været tvunget til at stå i 3F (SiD)
de sidste 25 år.

Ivan Christensen

HURRA FOR 
HAVNEDIREKTIVETS FALD
EU-Kommissionens havnedirek-
tiv faldt. Tak for det. Vi har vel
ikke ligefrem brug for en libera-
lisering, der bevirker, at en hav-
nearbejders dage er talte.

Når det er sagt, så afventes
spændt det næste kommissions-
direktiv, det som også benævnes
det kommende servicedirektiv.

Denne gang er det trygheden
for de nuværende servicearbej-
deres fremtidige livsgrundlag,
der er på spil. Større konkurren-
ceevne på området vil sikkert
blive efterlyst. 

Mit rengøringsjob vil vel så
komme i farezonen, så andre
og billigere tilbud kan gøre sig
gældende.

Mon vi i servicefagene så vil
stå sammen i hele Europa og
strejke i kampen for bevarelse
af vore job?

Gad vide, hvor denne omsig-
gribende liberalisering ender? 

Grethe Jensen

ERSTATNINGSKRAV MOD
JYLLANDS-POSTEN?
Det er med stor forbløffelse og
spænding vi i 3F Sømændene
har påhørt, hvordan visse
smagsdommere påstår, at
ytringsfriheden ikke kan grad-
bøjes.

I 2005 fik vi nemlig en bod
på tre millioner kroner ved
Arbejdsretten i en sag rejst af
Danmarks Rederiforening for at
have ført en plakat- og annon-
cekampagne, der afslørede,
hvordan danske rederes
“sande, brutale ansigter” er og
deres udnyttelse af under-
betalte udenlandske søfolk, der

sejler i Dansk Internationalt
Skibsregister DIS.

Her blev vi dømt for at vise
billeder af invaliderede og til-
skadekomne danske søfolk, der
havde været ude for diverse
ulykker i danske skibe under
DIS og ikke efterfølgende havde
kunnet få den hjælp og erstat-
ning, de havde krav på efter
dansk lovgivning

Arbejdsretten mente, at
informationskampagnen var et
angreb mod erhvervet.

Det var en dom, vi modtog
med forbløffelse, idet vi var så
naive at tro, at ytringsfriheden
gjaldt for alle.

Nu ser vi så med spænding
frem til, at Dansk Industri rejser
et sagsanlæg mod Jyllands-
Posten med krav om at dække
det økonomiske tab, danske
virksomheder har lidt i udlan-
det som følge af bladets barn-
agtige opførsel ved provokation
af andre menneskers religion.   

Morten Bach
Faglig sekretær i 
3F sømændene

vi ansatte desværre ikke, er til-
fældet. 

I kølvandet på de senere års
modernisering og privatisering
af postvæsenet er der kommet
mængder af nye initiativer og
omstrukturering fra postvæse-
nets ledelse. De mange nye
initiativer virker jo på papiret
fornuftige og nødvendige i
denne omskiftelige virkelighed.
Men den samlede fornuft for-
svinder, fordi de fastansatte
postomdelere nedslides og risi-
kerer at må holde op og ende

som langtidssyge eller lang-
tidsparkerede på en eller 
anden minimal overførsels-
indkomst. 

Samfundet er stadig Post
Danmark A/S’ største aktionær,
inden det lykkes regeringen at
sælge os til en eller anden ka-
pitalfond. Derfor er det fagpoli-
tisk set for os den største op-
gave at skabe politisk forståelse
for, at der er god økonomi og
fornuft i at sikre Post Danmarks
ansatte et rimeligt arbejds-
miljø.
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MIN MENING  AF CHRISTIAN JUHL,FORMAND FOR 3F SILKEBORG
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De kristeliges fødeklinik
Er Kristelig Fagforening begyndt
at drive fødeklinik?

Det var jeg ved at tro, da jeg
forleden så deres tv-reklamer
med et ungt par, der kommer
til en låst dør på en fødeklinik i
en situation, hvor veerne er
begyndt.

Konklusionen fulgte: Bliv
medlem af Kristelig. Vi er der,
når du har brug for os.

Og så telefonnummer og 
åbningstid.

Jeg fik ingen svar på, hvor de
to unge kunne finde de kriste-
liges fødeklinik.

I min fagforening kan vi ikke
hjælpe under fødslen. 

Men hos os har næsten alle
medlemmer løn under en del af
barslen. 

- Også den nybagte far i de
uger, han får lov til at gå der-
hjemme.

Hvis vores medlemmer har
brug for hjælp - altså faglig
hjælp - har alle telefonnummer
på vore lokale faglige medarbej-
dere.

De fleste behøver ikke engang
at ringe, for de har en af vores
godt 200 lokale tillidsvalgte lige
ved hånden.

Skulle der opstå en akut situa-
tion, ringer de til vores lokale
hotline telefon.

Den er ikke kun åben inden
for de kristeliges telefontid,
men døgnet rundt alle ugens
dage.

Der får du forbindelse til en
faglig sekretær, der har for-

stand på overenskomst og ar-
bejdsmarkedets love.

Der er ingen grund til stå foran
en låst dør eller en lukket telefon,
når du har problemer.

- Det koster blot en smule mere.

værste fald dødbringende. Det
er kærnen i det hele. 

Med hensyn til den chikane
som rygerne føler sig udsatte
for, så skulle jeg hilse og sige,
at jeg, som har turdet sige til
rygerne, at deres røg generer
både mig og mine kollegaer, er
blevet udsat for trusler, chikane
og mobning. (Forkortet af re-
daktionen).

Oscar Luis Levcovich
8000 Århus C

SÆNK KONTINGENTET
Jeg vil gerne oven på kendelsen
for eksklusivaftaler høre, hvor-
for man som 3F’er er tvunget til
enten at støtte venstrefløjen
eller dårligt stillede børn.  Ikke
at der er noget galt i det, men
bør det ikke være medlemmets
individuelle valg? 

Jeg vil også gerne høre,
hvordan i alverden I kan tillade
jer at være sponsor for et fod-
boldhold - er I ikke til for
medlemmerne?

Det kan godt være, I scorer et

par point på goodwill, men jeg
så hellere, at I prioriterede jeres
medemmer for eksempel ved at
sænke kontingentet. (Forkortet
af redaktionen).

Simon Madsen

CYKELKØREKORT
Selvfølgelig skal vi passe på børn,
og i det hele taget de bløde trafi-
kanter, som Jens-Ole Frederiksen
skriver. (Fagbladet 3F nr. 1 red.)

Men så bliver jeg også nødt til
at sige, at de fleste cyklister ikke
er ret gode til at overholde færd-
selsloven. Hvorfor skal cyklister
absolut mase sig ind i mellem
bus/lastbil og kantsten, når de
ved, at vi fylder mere end almin-
delige biler? Men det er ligesom
om, at de må gøre, hvad der
passer dem. 

Man skulle måske overveje, om
et cykelkørekort eller noget andet
er nødvendigt. Så en opfordring
til alle cyklister:

Bliv bagved højresvingende
busser og lastbiler.

Claus Kristiansen

3F-FORMÆND UDE AF TAKT
MED DERES BAGLAND
Kan det være rigtigt, at for-
mandsbosser skal være fore-
gangsmænd for forslag til even-
tuel indførelse af boligskat,
sådan som en række 3F-for-
mænd har bakket op i Nyheds-
brevet 3F? 

Vi er trods alt mange lønslaver,
der kun har haft den mulighed i
mange år at spare vores surt
tjente penge op i boligen til 
vores alderdom. Man skulle jo
nok have brugt rub og stub og
levet i sus og dus og så håbe på,
at vores fagforeningsbosser ikke
foreslår at fratage os efterløns-
ordningen og hæve pensions-
alderen igen. De har jo deres på
det tørre med de høje lønninger
og paladser de har. (Forkortet af
redaktionen).

John S. Rasmussen

GIV MEST I LØN 
TIL RYGERNE
Det er meget, meget trist at
skulle læse både Leif Kristian-
sens og Emil Christensens ind-
læg (Fagbladet 3F nr. 2) fra 27.
januar.

Begge to påpeger, hvor uri-
melig den behandling, som ry-
gerne udsættes for i øjeblikket
er - ikke mindst på de danske
arbejdspladser. 

De taler om hetz og forføl-
gelse. Der bliver endda talt om
det skattemæssige bidrag ry-
gerne yder det danske sam-
fund, noget hele befolkningen
burde være meget taknemme-
lig for. 

Jeg synes, at rygerne fortsat
skal have lov til at ryge. For
min skyld må de få mere i løn
end ikke-rygerne. De må også
få en medalje fra statsministe-
ren. Men passiv rygning skulle
være total forbudt i hele kon-
geriget.

Passiv rygning er i bedste
fald meget generende og i

DEBAT
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LEDIGHED Murersvend Ole Hansen er en af omkring 10.000 bygningsarbejdere, der netop nu er ledige 
- samtidig med at arbejdsgiverne råber om mangel på arbejdskraft.

le Hansen undrer sig over al snakken 
om mangel på arbejdskraft i bygge-

riet. Han er murer og har været arbejdsløs
siden 5. december, da han blev fyret, fordi
den seneste opgave var afsluttet, og mester
ikke havde andet arbejde. Siden har han
lavet aftale med en anden mester om en
opgave med et fuldmuret byggeri.

- Men så kom sneen og frosten, og meste-
ren valgte simpelthen at lade arbejdet ligge,
indtil vejret bliver bedre, selv om det blot
havde krævet et opvarmet telt, så havde vi
kunnet arbejde, siger den 42-årige køben-
havner. 

- Derfor er der en god portion hykleri i ar-
bejdsgivernes skrigeri om mangel på ar-
bejdskraft. Arbejdsgiverne og deres organi-
sation hyler op om, hvor svært det er at
skaffe arbejdskraft og om behovet for at få
importeret polakker. Samtidig sender de
samme arbejdsgivere tusindvis af bygnings-
arbejdere hjem på grund af sne og kulde,
fordi de og bygherrerne ikke planlægger og
ikke vil betale for vinterforanstaltningerne,
siger han.

Ledighed på 10 til 13 procent

Ole Hansen er langtfra den eneste bygnings-
arbejder, der har haft mulighed for at ligge
på sofaen i januar. Efter rekordlav ledighed
til langt ind i december er byggefagenes le-
dighed eksploderet i januar, om end ikke til
det niveau, som ellers er normalt i januar-
februar.

I den københavnske 3F-afdeling Bygge-,
Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening var
ledigheden blandt bygningsarbejdere i slut-
ningen af januar knap 12 procent, 3F
Aabenraa havde i slutningen af januar cirka
13 procent ledige bygningsarbejdere, 3F
Odense Bygningsarbejdere melder om en le-
dighed på knap ti procent (mod 1,5 procent
i november!), og endelig opgør 3F Holstebro
ledigheden blandt afdelingens bygningsar-
bejdere til 11 procent.

Byggefagenes paraplyorganisation BAT-

kartellet vurderer den øjeblikkelige ledig-
hed i byggefagene til samlet 9.000-10.000
bygningsarbejdere.

ø

O

Hjemsendt fra den
hektiske byggebranche

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

KOSTER 
300 MILLIONER
Sæsonledigheden i byggeriet koster ifølge
en analyse, som Erhvervs- og
Økonomiministeriet udarbejdede i 2004,
samfundet mellem 200 og 300 millioner
kroner alene i merudgifter til dagpenge.
Sæsonledigheden i dansk byggeri er 
dobbelt så stor som i lande, vi klimatisk
kan sammenligne os med.

Murer Ole Hansen har været ledig i to måneder,

men er klar til at påtage sig arbejde i morgen,

“hvis mestrene gider bygge”.
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Jan Jepsen ser ingen modsætning i sjakbajsens mange roller, 
der blandt andet også gør ham til en slags tillidsmand.

rbejdsleder, arbejdskammerat og en 
slags tillidsmand i én og samme per-

son. Det må være lige til at blive skizofren
af, men ikke i byggebranchen. Her er der
simpelthen en tradition for at samle de tre
funktioner i én stilling; sjakbajsens.

46-årige Jan Jepsen, sjakbajs for jord- og
betonsjak i knap 20 år, kan da heller ikke
se, at de tre funktioner er hinandens mod-
sætninger.

- Jeg tror faktisk kun, jeg har haft en for-
mel tillidsmand i et stort sjak en enkelt
gang inden for de mange seneste år, siger
han.

- Hvis der var brug for en tillidsmand, så
valgte vi uden tvivl én. Det fungerer jo,
som det er, lyder sekunderingen i skuret
fra to kolleger i sjakket, der spiser en noget
forskudt frokost denne sene eftermiddag,
hvor Jan Jepsen ellers mente, der ville være
ro til en snak om tre-i-en-funktionen.

Men ro er stort set det eneste, der ikke er
de knap to timer i skuret - øverste contai-
ner af en række stablet op på byggepladsen
ved Kvæsthusbroen ved den københavnske
havnefront. Her er MT Højgaard - og altså
Jan Jepsens ti mand store sjak - ved at
bygge et regnvandsbassin, så forurenet
spildevand ikke løber med regnvandet ud i
Københavns Havn.  

Som anfører for fodboldhold

Sjakbajsen er holdlederen, kontaktperso-
nen mellem byggeprojekt og sjak, den der
forhandler løn eller akkord med oftest fir-
maets ingeniør, den der leder og fordeler

arbejdet i sjakket, den der løser eventuelle
problemer i sjakket, og den der sammen-
sætter sjakket. Og så er han også selv en del
af sjakket. 

Som en anfører på et fodboldhold, lyder
vurderingen fra de leverpostejsspisende
sidemænd. Selv har Jan Jepsen aldrig spe-
kuleret på sin rolle som en slags tillids-
mand.

- Vi løser problemerne i fællesskab, også
hvis der opstår indbyrdes problemer. Det
er en del af sjakkets kultur, at man snakker
sig til rette, og så er det ligegyldigt, om du
har papir på, at du er tillidsmand. 

Byggepladsens formand viser sig i sku-
ret. Han skal have vendt et teknisk pro-
blem med bukning af nogle vinkeljern. De
diskuterer mulighederne og ender med at
blive enige om en løsning, som både er
praktisk mulig og teknisk i orden. Ved
samme lejlighed bliver de enige om, hvor-
når en halv dags nødvendig reparation af
byggepladsens kran kan finde sted med
mindst mulig påvirkning af arbejdet. Det
skulle jo også nødig gå ud over akkorden.

Tror ikke på polakkerne

Ingen snak med ansatte i MT Højgaard
uden man skal snakke polakker. MT
Højgaards øverste ledelse meddelte kort
før jul sidste år, at virksomheden går på
målrettet jagt efter polsk arbejdskraft -
både for at imødekomme et mere aktuelt
behov for hænder, men også for på længe-
re sigt at sikre branchens arbejdskraft.

Meldingerne gør ikke Jan Jepsen speci-
elt bekymret. 

- Kommunikation og indbyrdes forståel-
se er altafgørende på en byggeplads, og det
ved man også i MT Højgaard, der ikke vil
spille hasard med sikkerheden. Så jeg vil
gerne se polakkerne før, jeg tror det, siger
han.

Jan Jepsen og kollegerne i sjakket synes i
øvrigt, det klinger hult, at MT Højgaard-
ledelsen sådan pludselig opdager, at en del

BYGGEPLADSENS
TRE-I-EN’ER
A

FAGLIG AKTIV
AF TORBEN KRAGH    TORBEN@KRAGH.DK FOTO: KENNETH HAVGAARD

42-43 fagbladet nr3  06/02/06  13:41  Side 1



43

F
A

G
B

L
A

D
E

T
 

N
U

M
M

E
R

 
0

3
 

2
0

0
6

BLÅ BOG Jan Jepsen er 46 år, udlært tømrer, men har arbejdet i entreprenørbranchen i jord- og betonsjak i 25 år, 
de seneste knap 20 år som sjakbajs. Har været ansat i flere entreprenørvirksomheder, i en længere periode hos Kampsax, 
i MT Højgaard siden august 2005. Bor i Ishøj sammen med hustruen Jette og de halvvoksne børn Katja og Kasper; 
sidstnævnte i øvrigt netop gået i tømrerlære.

UDFORDRINGER
”Der er ikke to byggeprojekter,
der er ens. Der er derfor nye
udfordringer og beslutninger,
der skal tages så at sige hver
dag og ved hver ny opgave.
Samtidig er det meste af det
tunge slæb afløst af teknik og
tankevirksomhed.”

SIKKERHED
”Det gode arbejdsmiljø er
tænkt ind i planlægningen, og
derfor har bygherrer og entre-
prenører et stort ansvar. I ikke
mindst de store entreprenørfir-
maer har ledelsen sat sikker-
heden på dagsordenen. Der er
både penge og prestige i et
godt arbejdsmiljø.”

LÆRLINGE
”For mange lærlinge i bygge-
branchen dropper ud efter
nogle få måneder. De kan ikke
komme op og synes, det er
surt, når det koldt og vådt.
Forældrene har en stor opgave
i at støtte deres unge, så de
bider det sure i sig og ikke bli-
ver for magelige.”

ENS LØN
”Uanset om man er bajs,
uddannet struktør eller sjak-
kets erfaringsmæssige nestor,
får alle i sjakket samme løn,
fordi man er et hold, hvor alle
kompetencer er vigtige og alle
funktioner nødvendige.
Forskellig løn vil skabe en
kløft.”

af medarbejderne er ved at blive grå i top-
pen. Så har man sovet mere i timen, end
det burde være tilladt. 

I stedet for at tænke i polakker, bør man
satse mere på at sikre arbejdskraften gen-
nem uddannelse, måske få nogle af dem
tilbage, der forlod byggeriet under lavkon-
junkturen - og eventuelt skæve til Skåne,
hvor der er ledig arbejdskraft. ø

Det er en del af sjakkets kultur, at

man snakker sig til rette, og så er

det ligegyldigt, om du har papir på,

at du er tillidsmand.
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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.

Jeg har et par spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret.
1. Hvis jeg tager orlov i seks måneder fra mit arbejde, kan jeg så få
kontingentfritagelse? Jeg skal udenlands.
2. Hvis arbejdsgiver ikke tager mig tilbage, kan jeg så fra første dag
få understøttelse? 
3. Det er ulønnet ophold i udlandet, men jeg bibeholder hus med
mere herhjemme med de udgifter, der måtte være. Er der så nogle
muligheder for at søge noget hjælp gennem fagforeningen? 

Jeg har været medlem af diverse organisationer siden 1969. 
E. Mikkelsen

For det første: Kontingentet består af et kontingent til a-kassen
og et kontingent til fagforeningen.

Reglerne for kontingentet til a-kassen er fastsat ved lov og 
bekendtgørelse. Det følger af disse regler, at du ikke vil kunne blive
fritaget for betaling af kontingent under din orlov. Du skal altså 
betale fuldt kontingent til a-kassen.

Men når du ikke har arbejdsindtægt under din orlov, vil du kunne
få nedsat kontingentet til fagforeningen. Spørg afdelingen om det.

Svaret på spørgsmål to afhænger af, hvorfor arbejdsgiveren ikke
vil tage dig tilbage. Har du før udrejsen aftalt orloven med arbejds-
giveren, er din orlov uden betydning for, om du kan få dagpenge fra
første dag efter orloven, da den ikke er årsag til dit arbejdsophør.

Skyldes arbejdsophøret for eksempel arbejdsmangel, kan du få
dagpenge fra første ledige dag, hvis arbejdsgiveren har overholdt sit
opsigelsesvarsel over for dig.

Du vil ikke kunne få økonomisk bistand fra fagforeningen.
Claus Jørgensen

SVAR

LEDER GÅR RUNDT SOM HØNE UDEN HOVED
I vores produktion har vi problemer med
stress. Der er kommet en del nye produkter,
og til dette har vi fået “bedre” maskiner. Men
der er bøvl med dem hver eneste dag. De skal
jo indkøres, og ledelsen forventer, at vi kan
leve op til alle ordrer lige fra dag ét. 

Hele dette skift af opgaver har givet os
stress, selv om vi har en stresspolitik. Vores
leder går også rundt som en høne uden ho-
ved og hører ikke, hvad vi siger til ham. 

Der er kommet en rigtig dårlig stemning
og mange sygemeldinger, som kun gør tin-
gene værre. En af mine arbejdskammerater,
der normalt ikke går ned med flaget, er ble-
vet langtidssygemeldt.

Vi kan ikke holde til dette, hvad kan vi gøre?

Omstillinger på jobbet er svære at
håndtere. Det lyder som om, din leder

er lige så stresset, og så bliver det først vir-
kelig farligt. For hans vigtigste opgave er
overblik. 

Et af de tydeligste symptomer på stress er
netop at miste overblikket, og så breder 
lederens stress sig lynhurtigt til jer. Her
hjælper en stresspolitik jo ikke, den beskri-
ver kun gode intentioner. 

Din tillidsrepræsentant og leder skal sætte
sig sammen og lave et klart billede af situa-
tionen. Den øverste ledelse skal også have at
vide, at det ikke kan gå videre på den måde. 

En typisk ting ved stress er, at man bruger
al sin energi på at overleve og ikke ser, at
ens kollega får det skidt. Derfor skælder I
hinanden ud og lægger ikke mærke til, når
en kollega ikke kan klare det længere.

Det er meget vigtigt, at I bruger tid på at få
informationer, så I ved, hvad der forventes

af jer. I skal også kunne fortælle, hvad der
går godt og dårligt. Den tid tjener man ind
igen, fordi I vil blive bedre til at samarbejde,
og der vil blive lavet færre fejl. Samtidig skal
I aftale, at I vil prøve at tale ordentligt til
hinanden, selv om det hele går galt. 

I skal tage hånd om dem, der går ned og
hjælpe dem med at få styr på deres liv og
arbejde igen. Det tager sin tid og kræver for-
ståelse. 

Vi hører ofte, at folk ikke duer til jobbet,
hvis de ikke kan klare det. Men skiller man
sig af med den svageste hver gang, så er det
lige pludselig én selv, der er den “svageste”!
Det skal være accepteret at bruge nødstop-
knappen, både af jer og af ledelsen. 

Men indimellem hjælper det også med
lidt humor og ikke at tage alting så tungt.

Palle LarsenSVAR

SPØRG BARE

FRI FOR KONTINGENT UNDER ORLOV
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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 Sekretariatafdeling.

Helbred og sundhed 
i arbejdslivet
Thora Brendstrup  

arbejdsmediciner

og lægekonsulent i 3F.

Arbejdsmiljø
Palle Larsen

Leder af 3F’s 3F’s Social- 

og miljøpolitiske

Sekretariatafdeling.

Juridiske spørgsmål
Henrik Juel Halberg 

advokat og partner i 

advokatfirmaet Bjørst.

A-kassespørgsmål
Claus Jørgensen 

juridisk konsulent

i 3F’s Akasse.

FLEKSJOB HIVES IKKE NED FRA HYLDERNE
Vi sad i kantinen den anden dag og havde en vældig diskussion om-
kring fleksjob. Debatten gik meget på, hvem der kunne få fleksjob.
Nogen ved frokostbordet mente, det er nemt at få fleksjob, andre at
man skal være ret dårlig. 

Vi har derfor væddet og besluttet at få afklaret vores væddemål ved
at skrive til jer, og vi vil gerne have, at I skriver til os om, hvad det er,
der skal til for at få fleksjob. Og hvad kan man få, hvis man kommer
i fleksjob? Håber, I kan løse denne lille frokoststrid.

Med venlig hilsen
Kollegerne i Århus

Tak for jeres brev. Jeg kan godt forstå, I er i vildrede, fordi der
nu i pressen er meget fremme omkring det at få et fleksjob. 

Det kan godt i pressen se ud som om, det er meget nemt at få et
fleksjob. Det er det ikke. For at få et fleksjob er der nogle ret skrappe
krav om, at ens evne til at kunne klare et arbejde på arbejdsmarke-
det skal være varigt nedsat. At man ikke evner at forblive på arbejds-
markedet på normale vilkår, og at det skal være forsøgt/undersøgt
via arbejdsprøvning, om man kan omplaceres.

Omkring fleksjob ser man både på helbredsproblemer, uddan-

nelse, social situation og arbejdserfaringer. Vi ser på alle de ressour-
cer, der er i en person til at kunne klare et arbejde på normale vilkår.
Det er kommunen, der bevilger et fleksjob - ud fra alle de oplys-
ninger den har om en person. Det er altså ikke bare noget, man kan
hive ned fra hylderne. 

Når man får tilkendt et fleksjob, bliver man det, der hedder visite-
ret til et fleksjob. Som I måske har læst i pressen, er der cirka 12.000
arbejdsløse fleksere, og det er utroligt synd, at der ikke kan findes
arbejde til dem. Mens man venter på at få et fleksjob, får man ledig-
hedsydelse. Betingelserne er blandt andet, at man ville være beret-
tiget til at modtage sygedagpenge efter Sygedagpengeloven.
Ledighedsydelsen er maksimalt 91 procent af den højeste understøt-
telse (maksimum 2.975 kroner pr. uge).

Formålet med at kunne få et fleksjob er, at man kan forblive på
arbejdsmarkedet, selv om man ikke er 100 procent “fit for fight”. 
Det betyder derfor også, at der er mange, der er i fleksjob, der har
færre end 37 timer om ugen. Men de fastholder tilknytningen til 
arbejdsmarkedet, sådan som de fleste mennesker ønsker i dag.

Jeg håber, jeg med dette svar har løst nogle af de spørgsmål, 
I havde i frokosten. 

Ida Bang Andersen

SVAR

DRØMMEHUS OG DYR FORSIKRING
Jeg har endelig fundet mit drømmehus og vil i den forbindelse gerne
tegne en ejerskifteforsikring. 

På købsaftalen ligger der allerede et tilbud fra sælger og hans for-
sikringsselskab på 16.000 kroner, hvor det oplyses, at sælger er vil-
lig til at betale halvdelen. 

Det synes jeg lyder som et meget dyrt tilbud. Skal jeg bruge det?

Tilbudet fra sælger og hans forsikringsselskab behøver du ikke
at tage imod. Du kan selv tegne en ejerskifteforsikring gen-

nem et andet forsikringsselskab.
I dette tilfælde vil sælger betale 50 procent af 16.000 kroner. Kan

du selv få et tilbud på 12.000 kroner, skal sælger stadig betale 50
procent af 16.000 kroner. Din andel af udgiften til ejerskifteforsik-
ring bliver derfor kun 4.000 kroner mod ellers 8.000 kroner som i
sælgers tilbud.

Det kan derfor godt betale sig at forespørge hos et andet forsik-
ringsselskab, inden du overtager drømmehuset.

Henrik Juel Halberg

SVAR
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NAVN:

ADRESSE:

POSTNR.:     BY:

KODEORD:

Vinderen af krydsord 3/2006 vil blive offentliggjort i nr. 4/2006

X-ORD

Løsning nr. 2: 

Entreprenørmaskine

Vindere 2/2006:

F. Engkjær,

Sønderborg

M. Nielsen,

Hobro

P. E. Braaby,

Rudkøbing

Denne uges 

løsning:

Kuponen sendes til

Fagbladet 3F,

Postboks 151, 

1791 København V.

Mærk kuverten 

nr. 3.

Løsning på e-mail:

fagbladet@3f.dk

Mærk: Krydsord

Løsningen skal 

være Fagbladet

i hænde senest

mandag 20. februar

2006.

TRE VINDERE

Blandt de 
indsendte løsninger
trækkes lod om 
en Alfi termokande
og to rygsække.
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Gunnar&Anja RESUMÉ: ANJA har påtaget sig rollen som Ulrik Wilbæk og Jan Pytlick og sender de øst-

europæiske kvinder på scoringskurs lige mod STRUBOVITJ og hans håndlangere ... 
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TEGNING: BOB KATZENELSON  FOTO: BIRGITTE RØDKJÆR

Jubilæum
Jørgen Hansen, forhandlingssekretær

i 3F’s Industrigruppe har onsdag 1.

marts 25 års jubilæum som for-

bundsvalgt.

Jørgen Hansen er oprindelig 

uddannet automekaniker. Han blev

siden ansat på emballagevirksomheden JOKA i Nakskov,

hvor han blev sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand og

medlem af selskabets bestyrelse. Hermed fulgte posten

som afdelingsformand i Dansk Bogbinder- og Karton-

nagearbejderforbund og hovedbestyrelsesmedlem. Siden

blev han afdelingsformand for kartonnageområdet i

København og ved dannelsen af Grafisk Forbund sekreta-

riatsleder for overenskomstsekretariatet.

Da kartonnageområdet gik i SiD blev Jørgen Hansen

forretningsfører i Industrigruppen. Han er stadig aktiv på

emballageområdet. Blandt andet som kasserer i branche-

kassen. 

Der er reception onsdag 1. marts kl. 10-12 i Forbunds-

huset, Kampmannsgade i København.

NAVNE

DANMARK RUNDT

Flere kvinder
i nye råd og nævn
Organisationer og foreninger, der skal udpege

medlemmer til de kommende kommunale og

regionale nævn, råd og udvalg, skal tvinges til at

udpege flere kvinder. Ligestillingsministeren Eva

Kjer Hansen ønsker at gennemføre en lov-

ændring inden 1. april for at sikre flere kvinder i

f.eks. de kommende beskæftigelsesråd.

Ministeren lægger ikke skjul på, at inspiratio-

nen kom da organisationer på stribe sidste ef-

terår meddelte, at de ikke kunne finde kvalifice-

rede kvinder til landets fem midlertidige

vækstfora. I for eksempel Region Syddanmark er

kun tre kvinder ud af de 25 medlemmer i vækst-

foraet. På landsplan er omkring hver femte i

vækstfora en kvinde.

Udover beskæftigelsesråd og vækstfora kom-

mer loven til at omfatte beredskabskommissio-

ner, handicapråd, integrationsråd og folkeoplys-

ningsudvalg. Net

Slut med oplysningsseddel fra 3F
Normalt modtager du i januar en oplysningsseddel fra 3F om dit

indbetalte kontingent, udbetaling af dagpenge, efterløn og 

andre ydelser. Vær opmærksom på at sådan en oplysningssed-

del modtager du ikke i år og fremover. Det skyldes nye skatte-

regler. Arbejdsgivere, organisationer med flere har ikke længere

pligt til at fortælle ansatte, kunder, medlemmer med videre om

de oplysninger der er indberettet til SKAT (tidligere ToldSkat).

Oplysningerne bliver fortsat indberettet til SKAT.

Oplysningerne vil være fortrykt på din selvangivelse. 

Hvis du har adgang til internettet, kan du finde de oplysnin-

ger, der er indberettet om dig, på www.tastselv.skat.dk

HHAARRBBOOØØRREE::  En varslet fyringsrunde som
tillidsfolkene på Cheminova fik afværget
i sidste øjeblik med efteruddannelse har
betydet, at Cheminova nu er uofficiel
danmarksmester i voksenlærlinge. 

De første voksenlærlinge startede i
2003, og i sidste uge fik de sidste ud af
46 voksenlærlinge svendebrev som 
procesoperatører efter to et halvt års 
uddannelse, og der er job til alle på
Cheminova.

- Hele forløbet har betydet utrolig
meget for stemningen på Cheminova.
Før vi startede, var der tendens til 
“surekultur”, men den er helt væk nu.

Samråd om 
skinnesvejseanlæg
FFRREEDDEERRIICCIIAA::  Trafikminister Flemming Hansen (K)
er nu kaldt i samråd, hvor han skal forklare,
hvorfor skinnesvejseanlægget i Fredericia skal
afvikles. 

14 medarbejdere fik deres opsigelse ved 
årsskiftet, fordi Banedanmark har besluttet at
lukke skinnesvejseanlægget, der reparerer 
jernbaneskinner.

Skinnesvejsecentralen havde ellers et drifts-
overskud på 700.000 kroner sidste år, og der har
aldrig været klager over produkterne, som kva-
litetsmæssigt altid har været i orden, oplyser
tillidsrepræsentant for de otte 3F’ere Inga Juhl.

Socialdemokraternes trafikordfører Klaus
Hækkerup har kaldt ministeren i samråd på
baggrund af en henvendelse fra det lokale 
folketingsmedlem Bjørn Medom Nielsen (S). 
Han har været ude på skinnesvejseanlægget og
snakket med de afskedigede medarbejdere:

- Jeg mener, at der er en række forhold i 
sagen, som gør, at Banedanmark måske burde
genoverveje beslutningen om at lukke. Som jeg
ser det, er der en række ting, som ikke er 
ordentligt belyst, siger Bjørn Medom Nielsen 
til Fredericia Dagblad. hko

Rekord i voksenlærlinge
Folk er engagerede og positive, pointerer
produktionschef Sonny Finn Jørgensen. 

Og efteruddannelsen fortsætter. I uge
12 starter 19 3F’ere på procesoperatør-
uddannelsen, fortæller 3F-tillidsrepræ-
sentant Gunnar Andersen, der er en af
drivkræfterne.

- Vi skruede en detaljeret plan sam-
men i 2002 og fik ledelsen med på den.
Vi fik gødet jorden og fik kollegerne med
på den også, og det er faktisk gået frem
lige siden, siger en stolt og glad Gunnar
Andersen, der oplyser, at der i nærmeste
fremtid skal ansættes ti mand mere på
Cheminova.   AHE

3F Ungdom samler ind til hjemløse
For at gøre tilværelsen lidt varmere for de hjemløse i vinter-

kulden har 3F Ungdom startet en landsindsamling af soveposer

og uldsokker blandt alle 3F’ere.

- Vi vil vise, at der stadig er solidaritet i 3F. Og hidtil har vi kun

fået positive tilbagemeldinger, siger Nana Rauff Frank, leve-

vilkårsordfører i 3F Ungdom.

Indsamlingen begyndte 30. januar og varer til midten af 

februar. Hvis man har en sovepose eller uldsokker i overskud,

skal man blot henvende sig i sin lokale 3F-afdeling. MM
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FAGBLADET 3F’S PROVINSREDAKTION

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

Vind bogen 
“Jeg kommer snart hjem” 

Fagbladet 3F udlodder ti eksemplarer af Ole Sohns bog

“Jeg kommer snart hjem.” For at vinde skal du svare

på følgende: Hvad hedder hovedpersonen Pouls mor?

Se svaret på side 22-24:

1) Nanna

2) Nanny

3) Nancy

Svar på sms:

Svar 1: send en sms med teksten 3F Ole1 til 1940

Svar 2: send en sms med teksten 3F Ole2 til 1940

Svar 3: send en sms med teksten 3F Ole3 til 1940

Sms-pris er almindelig takst.

Du kan også sende svaret på et postkort, bag på en

kuvert eller i en e-mail. Alle svar skal forsynes med

navn og adresse og sendes til: 

Fagbladet 3F, postboks 151, 1791 København V. 

E-mail: fagbladet@3f.dk

Mærk kuvert eller e-mail “Jeg kommer snart hjem”. 

3F skal have dit svar senest torsdag 16. februar.

Ansatte og valgte i 3F’s forbundshus kan ikke deltage.

Jubilarer fejret
- I er en del af den historie, som ikke mindst handler

om kampen for det danske velfærdssamfund. På en

gang er I bevægelsens hjerte og sjæl, der med loyal

støtte og konstante krav har gjort fagbevægelsens kamp

så succesrig, som den har været.  3F er stolte over at

have medlemmer som jer.

Det sagde 3F’s forbundssekretær Per Christensen i sin

festtale tirsdag 31. januar til godt 100 3F jubilarer.

97 med 50 års medlemskab og 17 med 40 år, der alle

OODDEENNSSEE::  Medarbejderne på Roulunds
Tech i Odense har de senere år lidt
samme skæbne som Salami-pølsen.
Skive for skive er de forsvundet, og nu er
endeskiven truende nær.

I november 2005 blev et halvt hund-
rede timelønnede og en halv snes funk-
tionærer fyret. Derefter arbejdede godt
30 timelønnede og en snes funktionærer
videre.

Men nu har ledelsen så lagt op til
nærmest en udslettelse. Efter påske er
der kun brug for cirka ti timelønnede og
fem funktionærer.

- En grotesk situation kalder tillidsre-
præsentant Finn Nielsen forløbet.

- Jeg undrer mig meget, da vi dags
dato har fremtidige ordrer på 49,8 mil-
lioner kroner og lige nu er bagud med
ordrer for syv millioner kroner. Ledelsens
begrundelse er, at det ikke kan betale
sig at producere i Danmark, men jeg ved
da for eksempel, at vi har en god ordre
til Kina, siger tillidsrepræsentanten, der
nu strækker våben på jobbet. Han fylder
60, men havde egentlig drømt om at
blive ved, til han fyldte 62.

Roulunds Tech udslettes næsten

Roulund Techs store speciale er
transportbånd. De har i mange år været
produceret i Odense, men med ned-
skæringerne i 2005 blev der lagt op til,
at båndene i fremtiden skal produceres
i Kina. Medarbejderne i Odense skal 
så forsyne dem med ribber og lave 
videreforarbejdninger efter kundernes
ønske.

Administrerende direktør Søren Vilby
har ingen kommentarer. KR

Millioner til 3F’ere 
SSYYDDFFYYNN::  I løbet af 2005 har 3F skaffet
20.456.924,13 kroner hjem til medlemmerne
på Sydfyn. Det er sket i sager om manglende
løn, manglende feriepenge, pensionsindbe-
talinger, konkurser og - en af de store poster
- i tilfælde af arbejdsskader. Medlemmerne
tilsammen betalte cirka 15 millioner kroner i
kontingent for 2005.

- Vi er meget stolte af resultatet, men det
er beskæmmende, at mange medlemmer 
stadig bliver snydt for deres overenskomst-
mæssige betalinger, og at mange stadig bliver
erhvervsskadede på jobbet, siger formanden
for 3F Sydfyn, Tonni Hansen.

Uddannelse forsømmes
BBOORRNNHHOOLLMM::  Efteruddannelse nedprioriteres alt
for ofte af de bornholmske virksomheder. Der
er i hvert fald mangel på den fornødne opkva-
lificering af blandt andet ufaglærte medarbej-
dere, hvis man spørger 3F Bornholm. Der er 
ellers penge nok til formålet. I 2004 måtte
Bornholms Erhvervsskole aflevere 4,5 millioner,
fordi der ikke var deltagere nok til de såkaldte
AMU-uddannelser. 

fik gyldne jubilæumsnåle.  Med ledsagere var der 200

fremmødte, som fik en lang, indholdsrig og rar festdag i

3F’s forbundshus i Kampmannsgade, København og 

siden i Falconercentret.

Først og fremmest betød dagen samvær og livlig 

udveksling af minder fra et langt arbejdsliv og senere

god underholdning med sangeren og entertaineren

Flemming Krøll. 

H.J. 

FOTO: HARRY NIELSEN

48-51 fagbladet nr3 dk  07/02/06  14:15  Side 2



50

F
A

G
B

L
A

D
E

T
 

N
U

M
M

E
R

 
0

3
 

2
0

0
6

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. 

Birthe gør noget
for sikkerheden
Siden Birthe Søgård er blevet
sikkerhedsrepræsentant på Struer
Postkontor, er der kommet gang i
sikkerhedsarbejdet. Så det vil
Birthes tillidsrepræsentant-
kollega Berit Engbirk gerne give
hende et skulderklap for.

- Birthe er rigtig dygtig og får
sat nogle ting i gang omkring 
vores fysiske arbejdsmiljø, som er
belastende og nedslidende i Post
Danmark. Hun er utrolig vellidt og
altid i godt humør og ikke bange
for at sætte ord på problemerne. 

Også i festligt lag er Birthe 
fantastisk. Hun har altid et godt
indslag, når det gælder socialt
samvær.

Så denne gang har Buketten
været i Struer.
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NAVNE BUKETTEN

DANMARK RUNDT

Vandt weekend-ophold
Svaret i konkurrencen i Fagbladet nr. 23 –

hvornår blev ferieloven vedtaget? - var:

1938.

Antal indsendte svar i alt: 754.

Vinderen af et gavebrev til et weekend-

ophold på et af FolkeFerie.dk’s ferie-

steder: Hans Hansen, Esbjerg.

De vandt
biografbilletter
Svaret i konkurrencen i Fagbladet nr. 2

– hvad sker der med Per i filmen 1:1? -

var: Han bliver overfaldet.

Antal indsendte svar i alt: 442. De

vandt biografbilletter til filmen: Jan A.

Rahder, Randers, Anker K. Olsen,

Skælskør, Teddy Petersen, Højby, Jørgen

Daugaard, Slagelse, Lykke Svejstrup,

Søborg, Kurt Pedersen, Nørager, Anton

Jørgensen, Nørresundby, Bjarne Hansen,

Liseleje, Aleksia Bæk, Esbjerg N., Karen

Nielsen, Århus V., Krista Jensen,

Brædstrup, Svend B. Jensen, Ballerup,

Andreas W. Topp, Frederiksberg, Poul Erik

Thomsen, Hjørring og Gunnar

Skjønnemann, Kolding.

Hængt ud for dårlig rengøring
SSIILLKKEEBBOORRGG::  Rengøringsassistenterne på
skolerne i Silkeborg er blevet beskyldt
for rengøring til dumpekarakter i det
lokale dagblad Midtjyllands Avis. Et
konsulentfirma har vurderet rengørin-
gen på folkeskolerne og fundet den
uacceptabel på fem skoler.

- Med til historien hører dog, at en af
skolerne blev vurderet, før der overho-
vedet var gjort rent på den, fortæller
formand for 3F i Silkeborg Christian Juhl. 

En anden af skolerne dumpede ren-

gøringstesten på et rum, der efter aftale
slet ikke skulle gøres rent, fordi det ikke
blev brugt.

3F har nu inviteret politikerne i
Børne- og Undervisningsudvalget til en
praktikdag, så de på egen krop kan 
opleve, hvordan en arbejdsdag som
rengøringsassistent forløber.

Desuden har 3F forlangt en ordentlig
afløserordning ved sygdom. I dag sker
det ofte, at der slet ikke kommer en 
afløser, når rengøringsassistenterne er
syge. Så kollegaerne må oveni eget
arbejde også lave den syges arbejde. 

3F-formanden konstaterer, at 3F ikke
finder sig i at rengøringspersonalet bli-
ver kontrolleret på den måde. 

- Rengøringsassistenterne skal 
behandles ordentlig og have ordnede
forhold, der lever op til de aftaler, som
er lavet på området, siger han.

MBS

Grenaa igen 
ramt af fyringer
GGRREENNAAAA:: Virksomhed Terma regner med at fyre
40-50 ansatte, heraf 25-30 3F’ere, på fabrik-
ken i Grenaa, der hovedsagelig producerer 
flydele. Fyringerne skyldes blandt andet, at
virksomheden har mistet forventede ordrer.

Det er ikke godt nyt for Grenaa-egnen, der i
forvejen er hårdt ramt af fyringer. Over 200 har
mistet arbejdet i industrien de sidste syv må-
neder. Senest lukkede BASF sin vitaminfabrik i
Grenaa ved årsskiftet, og det kostede 76 3F’ere
jobbet.

- Det er noget rigtig skidt, at vi mister så
mange job, siger faglig sekretær Sonja Jensen,
3F Djursland.

- Det gør det ikke bedre, at byggeriet er vin-
terramt. Men vi håber, at byggeriet ansætter
igen, når vinteren er forbi. Der er i øvrigt også
muligheder inden for chaufførområdet. Vi gør,
hvad vi kan, siger hun. AHE
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Gruppekonferencer
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FAGBLADET 3F’S PROVINSREDAKTION

MAIL: ASGER.HAVSTEIN@3F.DK. TELEFON OG FAX: 7572 2399
TEGNING: BOB KATZENELSON  FOTO: KIRSTEN FICH

Hvem: Konferencen er for dig, der har anden etnisk baggrund end dansk og er medlem af et LO-forbund.

Mål: Konferencens mål er at udvikle ti anbefalinger til fagbevægelsen i forhold til det fremtidige arbejde med integra-

tion og etnisk ligestilling. Disse anbefalinger udvikles af deltagerne på konferencen og skal afslutningsvis overrækkes til

LO-sekretær Marie Louise Knuppert, som vil bringe anbefalingerne videre til LO’s ledelse og medlemsforbundene.

Fokus: Konferencen sætter fokus på integration og etnisk ligestilling i fagbevægelsen og i vores samfund. Hvilke barri-

erer er der for etniskeminoriteter? Hvordan opnår vi en vellykket integration i fagbevægelsen og i samfundet generelt? 

Oplæg og workshops: På konferencen vil der være spændende oplæg og workshops, hvor de ti anbefalinger skal 

udvikles. I workshoppene har du som deltager mulighed for at komme med kritik, ønsker og konkrete løsninger til en

bedre integration i fagbevægelsen, på arbejdspladsen og i samfundet. Lørdag aften er der festmiddag med efter-

følgende dans og underholdning. 

Med andre ord, har du lyst til to inspirerende og udfordrende dage, og lyst til at gøre en forskel, så er du meget

velkommen på Etnisk Konference.

Mere Info: Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte FVI på tlf. 70 300 970 eller e-mail: fvi@fvi.dk. 

Du kan også læse mere om konferencen og FVI på www.fvi.dk.

Tilmelding: Sker via din lokale fagforening. Konferencen har FIU-nummer 5269-06-00-10 og deltagelse koster 852

kroner.

Invitation: Etnisk konference 
Fagbevægelsens Videncenter for Integration (FVI) inviterer til Etnisk Konference

Weekenden den 22. og 23. april 2006 

på LO-Skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør

3F KØGE BUGT

Strandvejen 99. 4600 Køge
Telefon 70 300 880

Afdeling: 3F Køge Bugt

Der indkaldes herved til ordinære Gruppekonferencer

Den Offentlige og Private Servicegruppe:

Onsdag 15. marts kl. 19.00

Industrigruppen:

Tirsdag 21. marts kl. 19.00

Transportgruppen:

Onsdag 22. marts kl. 19.00

Bygge-, Anlæg og Grøn Gruppe:

Tirsdag 28. marts kl. 19.00

Alle møder afholdes på Strandvejen 99 i Køge.

Dagsorden:

1. Åbning og konstituering

2. Beretning

3. Indkomne forslag

4. Valg ifølge vedtægterne

5. Protokol og afslutning

Forslag, der ønskes behandlet, skal være gruppeformanden

i hænde senest 15 dage før konferencens afholdelse, ved

kontorets normale lukketid.

Husk gyldigt medlemsbevis skal kunne forevises.

Gruppebestyrelserne

Boykot rydder mejeriColoplast 
nedlægger 90 NNIIBBEE::  120 ansatte på det Arla-ejede Bislev Mejeri, der

er hårdest ramt af den mellemøstlige forbrugerboykot,
er nu hjemsendt.

Hvis der ikke er kommet gang i produktionen af
smelteost og feta til de mellemøstlige markeder inden
18. april, falder de egentlige fyresedler på den dato.

- Selv om alle synes, det er en træls situation, er
det fint at have en deadline at forholde sig til. Og det
er også en måde at holde arbejdsstyrken standby på.
Det er klart, at alle håber, vi er tilbage på jobbet
inden da. Sker det ikke, så har kollegerne der-
efter deres normale opsigelse, siger tillids-
repræsentant Henrik Skaksen.

På det andet og væsentligt mindre
berørte mejeri Akafa i Svenstrup går
40 mand på arbejdsfordeling, og
når den udløber, er der igen for-
handling med de
faglige or-
ganisatio-
ner.

AHE

HHUUMMLLEEBBÆÆKK:: I løbet af de næste to år

skal medico virksomheden Coloplast

fjerne 90 stillinger i organisationen.

Det skyldes, at virksomheden er i
gang med at opbygge en global pro-
duktionsorganisation, og der skal
skæres væk i funktioner, der tidli-
gere har været sammenfald mellem.

Ud af de 90 nedlagte stillinger
skal 30 af stillingerne findes i pro-
duktionsområdet, og 20 af stillin-
gerne er hidtil ubesatte. Det bety-
der, at nedlæggelsen af de 90
stillinger ikke nødvendigvis vil re-
sultere i fyringer af 90 ansatte.

25 ansatte har dog allerede mod-
taget melding om, at deres jobfunk-
tion skal skæres væk pr. 1. marts.
Men ifølge tillidsrepræsentant Lise
Schachtschabel arbejdes der på at

flytte medarbejderne til andre
funktioner. 

- Nedskæringerne vil ikke komme
til at vedrøre de overenskomstan-
satte, fordi vi har vores jobgaranti,
fortæller Lise Schachtschabel. 

Funktionærerne på Coloplast ny-
der derimod ikke godt af en jobga-
ranti, og det er dem, der vil blive
mest berørt af nedskæringerne. 

- Der har været lidt panik hos
funktionærerne, fordi det for første
gang i historien er dem, det kom-
mer til at gå ud over, siger Lise
Schachtschabel. 
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lang, december 2005: 
Så langt øjet rækker, ligger

ophugningsfirmaerne side om side.
Portene er lukket, og kun ganske få
steder ser det ud som om, der er
aktivitet.

Langt ude på havet kan vi se et gam-
melt hvidt krydstogtsskib, der venter
på at blive trukket ind mod stranden.
Andre steder ses mindre coastere og
udtjente trawlere, der er ved at blive
skåret i små stykker.

En havnebetjent, der følger os tæt,
holder skarpt øje med, hvad vi fore-
tager os. Kun ved hjælp af et skjult
kamera, vi holder på maven, er det
muligt at tage et par enkelte fotos af

A

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

Verdens
farligste job

I gennemsnit mister mindst

en arbejder hver uge livet

på Alang Beach, hvor flere

tusinde indere for en dagløn

på ti kroner knokler med at

hugge miljøfarlige skibe op.

Mindst ni gamle DSB-færger

har endt deres dage på den

frygtede skibskirkegård.

AF TOM HEINEMANN

FOTO: LOTTE LA COUR , 

TOM HEINEMANN OG

GREENPEACE
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de halvt ophuggede skibe. Interview med de
ansatte er helt udelukket.

Fagbladet 3F’s udsendte befinder sig på
Alang Beach på den indiske vestkyst. Efter flere
dages forhandlinger med havnemyndighe-
derne er det formedelst en entre på 350 kro-
ner og et løfte om ikke at fotografere, lykkedes
at få adgang til den døgnbevogtede strand,
hvor hundredvis af skibe fra hele verden ender
deres sejlads.

Som små myrer bevæger store grupper af
arbejdere sig rundt på skibene og på den 11
kilometer lange strand. 

Spande med olieslam tømmes ud over skibs-
siden, skærebrænderne hvæser, og gamle kra-
ner slider og slæber med stykker af skibene.

Et sted midt på stranden vakler en større del
af et gammelt skibsskrog faretruende. Røgen
vælter ud af et hul i skroget, mens et par bar-
fodede arbejdere kravler rundt inde i skroget
og skærer jernplader i mindre stykker. 

Andre flår kabler ned eller skruer lamper og
stikdåser ned. 

Her afmonteres alt, hvad der kan indbringe
selv det mindste beløb. 

Alt kan genbruges - og bliver det. Hvert skib
tager cirka en måned at hugge op.

Med livet som indsats

Oppe på stranden står gamle spil, der ved høj-
vande bruges til at trække skrogene længere
og længere op på stranden. 

For hver stykke, der afmonteres eller skæres
væk, bliver skroget lettere og lettere. Til sidst
er kun bunden tilbage. 

Som taget ud af en 100 år gammel film, går
godt 20 mand i en lang kæde med en armtyk
stålwire på skulderen forbi os. Den skal fast-
gøres på skroget cirka 50 meter ude i vandet,
før det dieseldrevne spil bliver startet med et
brøl. Wiren strammes, og vi beordres i sikker-
hed. 

Det er langt fra første gang, at en wire er
sprunget. 

Enkelte af arbejderne har et par gamle gum-
mistøvler på, men flertallet går i bare tæer el-
ler små klip-klappere. Intetsteds ses korrekt
arbejdstøj eller sikkerhedsudstyr. 

Flere bærer dog en primitiv hjelm, der oftest

stammer fra skibene. Længere nede af stran-
den kan vi se, at der er ild i et skrog. Røgen lig-
ger tungt over området, og der råbes og skri-
ges om at få slukket branden. Netop brande og
eksplosioner i lukkede rum er én af de største
trusler mod arbejdernes sikkerhed.

Ti kroner om dagen

Et sted på stranden sidder unge drenge og skil-
ler kabler ad med knive og mejsler. Hver ene-
ste lille bolt eller skrue bliver samlet sammen
i bunker. Kobbertråde fra kablerne ligger som
en kæmpe bunke spaghetti. 

De få kvindelige arbejdere, vi ser på stran-
den, står i vandkanten og venter på det næste
læs af madrasser, køleskabe, hylder og lanter-
ner, der skal sikkert i land - ofte båret på hove-
det. 

Øverst på den cirka 100 meter brede strand,
ligger alt sirligt sorteret. Her kan enhver med
penge på lommen forsyne sig med rednings-
udstyr, møbler, søkort, pumper, senge, lamper
og alt hvad der ellers hører hjemme på et skib.

Arbejderne, der alle er ansat som daglejere,
kan i bedste fald tjene mellem 1.600-1.800
rupees (240-270 kroner) om måneden. Med
seks ugentlige arbejdsdage  á 12 timer, svarer
det til en dagløn på knap ti kroner. Nok til at
overleve - men heller ikke mere.

Et dødsfald om ugen

På den anden side af den 11 kilometer lange
“Strandvej” bor arbejderne i primitive skure
eller telte af plastik eller gamle presenninger.
Her er hverken vand eller toiletter. Så godt som
alle på stranden er indvandret arbejdskraft fra
nogle af de fattigste delstater i Indien. 

Hjemme er der intet job, og arbejderne har
derfor ikke noget alternativ til det beskidte og
livsfarlige arbejde. 

I en rapport, der netop er udgivet af blandt
andet Greenpeace og en lokal menneskerettig-
hedsorganisation har aktivisterne - ved hjælp
af offentlige registre og grundige undersøgel-
ser - regnet sig frem til, at mindst én arbejder
i Alang mister livet hver uge. Hertil kommer
de utallige invaliderende arbejdsskader, der er
dagligdagen.

ø

EN STRAND
I KRISE
Da skibsophugningen på
Alang-stranden var på sit
højeste, var der godt 20.000
ansatte. I dag vurderes det, at
kun cirka 2.000 har arbejde på
stranden. 

Hvor der før kom to-tre
skibe dagligt, er der langt mel-
lem de rustne og udtjente
skibe og færger. På denne
decemberdag, kan vi tælle os
frem til 15 mere eller mindre
ophuggede jernskrog.  Langt
de fleste af de 150 skibsophug-
ningsfirmaer ser ud til at være
lukket.

Havnebetjenten, der viser
Fagbladet 3F’s udsendte rundt,
fortæller, at skibsrederne og
mæglerne i dag sælger deres
skibe til ophugning i
Bangladesh, Pakistan og Kina.
Langt fra mediernes opmærk-
somhed og langt fra de indiske
myndigheders øgede krav til,
at der skal betales skat og af-
gift, hver gang et nyt skib
trækkes ind på den møg-
beskidte og stærkt forurenede
strand i Alang. 

For hver meter strandkant en
skibsophugger vil råde over,
skal han således betale 180
kroner årligt til havnemyndig-
hederne i delstaten Gujarat. Et
beløb, der efter danske forhold
ikke lyder af meget, men som
betyder, at rederne og selska-
berne, der sælger deres skibe
til ophuggerne, hurtigt har
fundet ud af, at de kan få flere
penge ved at sende skibene til
andre strande i andre lande.

LÆS MERE OM SAGEN
PÅ INTERNETTET:

Greenpeace-rapport om 

skibsophugning i Bangladesh 

og Indien ( december 2005):

http://kortlink.dk/2ddu

Baselkonventionen: 

www.basel.int/

Miljøministeriets beskrivelse af sagen: 

http://kortlink.dk/mim/2ddt

Mere end 1.000 skrothandlere lever af at sælge inventar fra de ophuggerede skibe.

52-55 fagbladet nr3  06/02/06  14:53  Side 3



55

F
A

G
B

L
A

D
E

T
 

N
U

M
M

E
R

 
0

3
 

2
0

0
6

SKROT 
MADE IN
DENMARK
De mere end 1.000 små skrot-
handlere, der ligger på lande-
vejen ned mod stranden i
Alang, kan tilbyde alt, hvad
hjertet begærer, hvis man står
over for at skulle udruste et
skib. 

Én har specialiseret sig i at
sælge udtjente madrasser. En
anden skrothandler sælger
brugte ringbind og gamle
instruktionsbøger. Andre steder
kan du købe drejebænke, gene-
ratorer og rustfrie køkkener. Hvis
du da ikke lige står og mangler
en motor med 5.000 hestekræf-
ter eller en stak redningsflåder
til 24 personer.      

Redningsveste i tusindvis
ligger stablet op i flere meters
højde.

Flere steder vidner danske
skilte og mærkater om, at talrige
danske skibe også har lidt
døden på den kontroversielle
strand i Alang i delstaten
Gujarat.

Men ser man nærmere på
mange af de ting, som de cirka
1.000 skrothandlere har til salg,
er navnene på redningsfartø-
jerne eller redningsvestene
oftest malet over eller omdøbt
til andre knap så kendte navne.
M/S Kong Frederik kom til at
hedde Riky, og M/S Dronning
Margrethe II fik navnet
Beauport II.

Den danske stat, danske
redere eller mellemhandlere har
gennem tiderne solgt talrige
skibe til skrotning på stranden i
Alang.

Sagen blussede dog først for
alvor op i de danske medier, da
den seneste færge i rækken af
gamle DSB-færger Kong Frederik
IX endte sine dage i Indien i
efteråret 2005.

Ifølge den særlige Basel-kon-
vention er det ulovligt at sende
miljøfarligt affald til lande, der
ikke har anerkendt og vedtaget
Basel-konventionen. Typisk er
det udviklingslande som
Bangladesh og Indien, hvor de
rige lande kan komme af med
deres farlige affald. 

DSB-FÆRGER I ALANG
DSB, senere Scandlines, har solgt mange færger, der via mellemhandlere eller korte ophold i 
andre lande, alle er endt på den beskidte strand i Alang. Før skærebrænderne tog fat, blev alle
de gamle færger dog omdøbt. Ifølge hjemmesiden www.faergejournalen.dk er der tale om
mindst ni gamle DSB-færger, heriblandt: 
• M/S Sprogø - omdøbt til DUBA.
• M/S Prinsesse Benedikte - omdøbt til Salem Flower.
• M/S Prinsesse Anne-Marie - omdøbt til Mariam 4. 
• M/S Knudshoved - omdøbt til Knud. 
• M/S Prinsesse Elisabeth - omdøbt til Heba 4. 
• M/S Asa-Thor - omdøbt til ASA. M/S Rügen - omdøbt til Regent 1. M/S Dronning Margrethe II 

- omdøbt til Beauport II. 
• M/S Arveprins Knud - omdøbt til Tabuk.
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DAGENS RET AF NIKOLAJ KIRK

I næste nummer serverer Nikolaj Kirk Tunesisk appelsin mandel kage

RReemmoouullaaddee::
Skær rodfrugterne i grove stykker og kom
dem i gryden sammen med løg, hvidløg og
lidt madolie.
Steg dem ved lav varme, indtil de er rimelig
bløde. Rør hele tiden i rodfrugterne, så de
ikke tager farve.
Kom karry i og brand af. Tilsæt så hvidvin
og kom låg over.
Kog rodfrugterne, indtil de er møre. Fjern
så låget og kog vinen helt væk.
Fjern gryden fra varmen og køl ned. 
Hak nu rodfrugterne meget fint, eller kom
dem igennem en kødhakker eller food-
processor.
Kom dem i en skål sammen med kapers,
agurker, mayonnaise og cremefraiche. Rør
godt i skålen og krydr så med salt og peber.
Stil nu remouladen koldt.

(Du kan justere med lidt cremefraiche, hvis
den virker lidt for tyk.)

FFiisskkeeffrriikkaaddeelllleerr::
Kom fiskekødet i en skål. Krydr så med salt
og peber, rør den sej og kom æg og fløde i
og rør kraftigt.
Drys melet ud over og vend i, så fiskefarsen
bliver helt ensartet og uden melklumper.
Stil nu frikadellefarsen koldt i ti minutter,
så den sætter sig lidt.
Form store fiskefrikadeller med en ske og
steg ved svag varme på en pande i halvt
smør og olie, indtil de bliver gyldne.
Tag dem af og server på et fad med citron,
dild og rugbrød. Stil remouladen ved siden
af sammen med masser af kolde øl.

IH HVOR JEG 

ELSKER FISKE-

FRIKADELLER

Fiskefrikadeller med
rodfrugtremoulade
Ingredienser: (4 personer)

500 g hakket fiskekød, eventuelt
halvt kuller, brosme eller anden
torskefisk
1/2 dl piskefløde
2 spsk. hvedemel
smør og madolie til stegning
Remoulade:

til 6-8 personer.
1 gulerod
1 persillerod
1 pastinak
1 lille løg
2 hvidløgsfed
lidt madolie
2 spsk. karry
4 dl hvidvin
4 dl mayonnaise
2 dl cremefraiche 38%
2 spsk. hakkede kapers
2 spsk. hakkede drueagurker
Tilbehør:

citroner skåret i skiver
plukket dild
godt rugbrød

FOTO: SØREN ZEUTH

Fremgangsmåde:

Det sker alt for sjældent, at vi laver
fiskefrikadeller i vores lille hjem!

Men at købe færdiglavet fiskefars for
at kunne lave dem i en fart - det vil
jeg dog ikke. Man aner ikke, hvad der
er rørt i den, og man ved ikke, hvornår
den er rørt sammen, og om den over-
hovedet er lavet på ordentlige reelle
fiskestykker.

I stedet for skal man gøre sådan: Få
fiskehandleren til at grovhakke noget
helt frisk fiskekød - gerne torsk, kuller,
lange eller andre torskefisk. 

På den måde bliver det som vor mor
lavede dem og super friske, så guderne
synger i himmelen. Ih, hvor jeg dog
elsker fiskefrikadeller.
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DIGITALT AF STEVEN SNEDKER

SPIL LØS
-DET ER GRATIS
Måske skal jeg søge hjælp. Jeg synes, at det
er skønt at forvandle fjendtlige soldater og
seksarmede monstre til hakket kalv og
flæsk med et større udvalg af rifler og
granater. Jeg kører også helt vildt råddent
uden den mindste skam.

På den anden side foregår det hele fra
en kontorstol, og jeg husker også at spæde
skyde- og racerspillene op med børnespil,
strategispil og tænkespil. Så jeg får altså
også hjulpet små dyreunger hjem til zoolo-
gisk have og bygget kirker på nyindvundet
land.

Køber man en konsol som for eksempel
PlayStation 2, er man henvist til et liv med
alt for få, dyre spil og alt for lidt sjov for
hver spenderet krone.

Her i familien bruger vi derfor en pc som
spillemaskine. Grafikken og lyden er faktisk
bedre end på PlayStation 2. Der er også
mange flere spil til pc.

Vi får gratis spil fra to kilder: internettet
og biblioteket.

På selve nettet er der utallige gratis,
sjove spil. Nogle kan spilles direkte i
Internet Explorer. Andre skal downloades
for at virke. Det drejer sig mest om småspil,
men de kan bestemt være sjove nok og
æde den ene time efter den anden.

De store og dyre spil er der som regel
demoversioner af på nettet. Man får typisk
en bane at muntre sig med. 

Snyd og gamepads

Pc-spil er også perfekte når man vil snyde
- have et uendeligt antal “liv” og den
slags. Og pc-spil er lige så lette at styre.
En gamepad - den der styredims man
holder med begge hænder - koster højst
et par hundrede kroner til en pc. Selv her

er det meget billigere at bruge pc end
konsol.

Konsollernes eneste fordel er, at de er
lettere at bruge. Men ser man på det med
pædagogiske voksenbriller, er ikke engang
dét en fordel. Børn (og voksne) har godt af
at bruge indersiden af hovedet nu og da.
Man kommer nærmere et pc-kørekort ved
at forlægge sit spilleri til pc’en.

De utallige sjove spil er online, og det er
resten af denne artikel også. Læser du
videre på www.kortlink.dk/3 vil du lære
mere om krav til hardware og få links til
mindst 20 meget morsomme og gratis spil.

3 HURTIGE STEP 
1. Modstå spilkonsollernes sirenesang.
2. Spring online eller på biblioteket og rag spil til dig i massevis.
3. Start på www.kortlink.dk/3

Vind digitalkamera!

Vind videokamera!

Vind fladskærm!

Fem vinderchancer til

og med juni.

Fortæl os om løn og

deltag i konkurrencen

på 3fnet.dk/vind

VIND

SIDSTE MÅNEDS VINDER

3F’er Per Schultz fra Nysted blev den

heldige vinder i januar måneds konkur-

rence.  Han vandt en GPS-enhed med

indbygget kort over Skandinavien.  Du

kan vinde det samme og meget mere på

www.kortlink.dk/3
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17. april 2005, en søndag, gik jeg og gjorde badeværelse i stand.
Min kone kaldte på mig og sagde, at der var formiddagskaffe. Jeg
satte mig i sofaen og sagde, at jeg havde ondt i mine arme og
ben, og at det ligesom gjorde ondt indefra. 

Resten er genfortælling, for jeg husker ikke de næste fem dage. 
Min kone er social- og sundhedsassistent og kunne se, den var

rivende gal. Hun ringede 112, men jeg var ikke syg nok til en
ambulance, så vi skulle ringe til lægevagten på Nykøbing Falster
Centralsygehus. Men nu er min kone ret handlekraftig, så hun
satte mig ud i bilen og kørte de 25 kilometer til Nykøbing Falster.

Da jeg kom ind til lægevagten og satte mig i en stol, faldt jeg
ned på gulvet og var død. Jeg havde fået en blodprop i hjertet og
hjertestop. Min kone sprang til og gav hjertemassage, mens lægen
gav indsprøjtning og ventilerede. Jeg fik fire-fem stød, før de fik
mit hjerte i gang igen. Det næste par dage lå jeg i respirator på
intensiv afdeling, til jeg blev flyttet op på afdeling 200, en herlig
afdeling med et dejligt positivt personale.

Efter godt to uger blev jeg overflyttet til Rigshospitalet og fik
lavet to ballonudvidelser i hjertet. Så langt så godt. Jeg er i live,
der er kun cirka fem procent, der overlever et hjertestop i
Storstrøms amt.

Men nu starter problemerne.
Efter otte uger med sygeløn fra min arbejdsgiver Skørringe

Turistbusser skal jeg på sygedagpenge fra Sakskøbing Kommune.
Jeg får en sagsbehandler, der går meget tæt på mit privatliv, hun
spørger blandt andet til mit sexliv. Samtidig føler jeg nærmest, at
jeg skal ud af systemet hurtigst muligt. 

Pludselig går jeg ned psykisk. Det kan ramme alle andre, men
mig, aldrig. Jeg går nu til psykolog og får antidepressiv medicin.

Min læge har, efter at sagsbehandleren havde bedt om en rask-
melding, fortalt, at han kun tager sig af sygemeldinger. Folk er
raske, når de selv føler sig raske. 

Efter undersøgelserne på sygehuset får jeg lov til at køre erhverv
igen. Jeg spørger min arbejdsgiver, om jeg kan starte lidt blidt. Jeg
kan ikke køre aften og nat mere, jeg har lidt problemer med
medicinen. Arbejdsgiveren siger, at vi finder ud af det. Har jeg det
dårligt en dag, skal jeg bare sige til. 

Glad er jeg og henvender mig til min sagsbehandler, der siger,
at kommunen nok skal supplere med sygepenge, hvis jeg ikke kan
køre på fuld tid. Men det må ikke være som vikar eller tilkalde-
vagt. Dagen efter henvender jeg mig til chefen igen, selv om jeg
godt kender svaret: ”Jeg er ked af det Søren, så kan det ikke lade
sig gøre.”

Da jeg kommer hjem, prøver jeg på Internettet og finder et
halvdagsjob på 18 timer i Nykøbing Falster. For en sikkerheds skyld
spørger jeg sagsbehandleren, inden jeg sender en ansøgning, og
svaret er nedslående. Hvis det er en fast stilling på 18 timer, må
jeg ikke søge den.

Så opgiver jeg og henvender mig til 3F Midtlolland.
Næstformanden tager med til et møde med kommunen, og vi
aftaler, at hun skal forsøge hos de faglige sekretærer. Men så ringer
hun, at en lokal entreprenør vil kontakte mig efter efterårsferien.
Jeg har intet hørt!

Nu har jeg så været til psykologisk undersøgelse. Jeg kan nok
klare et fleksjob, så nu venter jeg på kommunens jobkonsulenter.

Jeg havde planlagt at ville gå på efterløn, når jeg fylder 62 år.
I stedet er jeg endt som offer for et stift offentligt system. Jeg, som
altid har klaret mig selv og aldrig ligget det offentlige til byrde.

SØREN HOULBY PEDERSEN er 58, bor i Sakskøbing.
Gift med Maria, hvis datter Eva har forsynet familien med to
herlige børnebørn. Uddannet blikkenslager, ølkusk og siden
portvagt på Tuborg, en periode karruselpasser i Tivoli og der-
efter Sakskøbing Sukkerfabrik indtil lukningen i 1998. Efter et
år på VUC rutebilchauffør i seks år. Fritiden bruges på huset,
lidt lystfiskeri, lange cykelture og fotografering. Vil gerne firma-
bowle, men mangler nu firmaet at gøre det i.

ARBEJDSLIV Søren Houlby Pedersen var heldig og beholdt livet, men slides nu af besværet
med at komme i gang med arbejdslivet igen.

Jeg faldt ned på gulvet og var død

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 honoraret

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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