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Buschauffør fik pistol for panden:

Skulle bombe
topnazister

Vores bedste
løsninger til dine mest
ekstreme opgaver.
Dit job indretter sig ikke efter vejret.
Når det drejer sig om din næste
opgave udendørs, så skal du mere
end nogensinde kunne regne med
kvaliteten af dit arbejdstøj. I disse
tilfælde har engelbert strauss de helt
perfekte løsninger. For eksempel med
arbejds- og sikkerhedssko, som trodser

vejr og vind, og hjælper dig m ed at udføre
dig job godt og sikkert. Robust, vind- og
vandtæt, men samtidig også åndbart og
rart at have på – engelbert strauss har de
arbejdssko, der passer til alsidige anvendelsesområder. Så du heller ikke får kolde og
våde føder i ekstremt vejr.

Shop at

engelbert-strauss.dk

INDHOLD AUGUST 5 2018

16 TEMA
CHAUFFØR TAGET SOM GIDSEL:
SKULLE TVINGES TIL AT BOMBE TOPNAZISTER
Et stigende antal ansatte anmelder vold på jobbet, og det koster tusindvis af sygedage. Volden rammer især faglærte og ufaglærte. Læs
blandt andet om buschauffør Ali Turan, der blev taget som gidsel
med en pistol for hovedet.

50 PRIS
HANIF
VINDER
PRIS
FOR AT
HJÆLPE
FLYGTNINGE

36 UDDANNELSE
PSYKISK DIAGNOSE ER INGEN HINDRING
Autisme, psykiske diagnoser eller fysiske handicap er ingen hindring. Gennemførslen for Hans
Knudsen Instituttets (HKI) lærlinge ligger på 96
procent - langt over landsgennemsnittet på 52
procent.

Taxichauffør
Hanif Seyed
kom til Danmark som
ﬂygtning og
betaler nu
tilbage til samfundet ved at
hjælpe andre.
Det har 3F’eren
fået en pris for.

30 ARBEJDSPLADSEN
40 MAND I EN ETVÆRELSES
Drømmen om eventyret, hårdt arbejde og en uddannelse i søfart lokker hvert år 80 unge til at sejle
med skoleskibet Danmark rundt i verden.

Vind Apple TV
Find Mikkel inde i
bladet, og vind smart
medieafspiller fra Apple.
Se hvordan på side 56.
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Lidt anstændighed, tak
LEDER · FORBUNDSFORMAND PER CHRISTENSEN

F

agbladet 3F har igennem snart flere år kørt
historier om medlemmer, der har mistet
deres arbejdsevne - enten på grund af en
arbejdsulykke eller på grund af sygdom.
Der er intet, de hellere vil end at arbejde.
Men de kan ikke - og alligevel kastes de
rundt i det offentlige system i endeløse ressourceforløb og arbejdsprøvninger.
Seneste eksempel, som Fagbladet 3F har beskrevet,
er Steens historie. Steen, der er chauffør, er
så skadet efter en arbejdsulykke, at han
er uden arbejdsevne og ikke kan gå 500
meter. Alligevel har Randers Kommune
sendt ham i ressourceforløb, hvor han
blandt andet skulle danse salsa. Som Steen
selv beskriver det: “Vi skulle smide sko
og strømper og føle gulvet op gennem
hele kroppen. Så skulle vi gå rundt i
et lokale, hvor der hang tre hoppebolde i forskellige farver. Så skulle
vi kigge på farverne, få øjenkontakt
med hinanden og så give hinanden highfive.” Det er forhold, man
byder et medlem, der har så stærke
smerter, at han ikke forlader bopælen uden en dåse smertestillende
medicin. Det er ikke værdigt.
I 3F vil vi gøre alt for, at vores
medlemmer kan komme tilbage

til arbejdsmarkedet - også delvist, hvis det er muligt.
Men vi vil ikke acceptere, at vores medlemmer bliver
gjort til grin. Vi vil ikke acceptere, at man kastes rundt
i et offentligt system fra sagsbehandler til sagsbehandler og fra arbejdsprøvning til arbejdsprøvning,
når det står klart, at man er for syg til at arbejde.
Man skal ikke straffes, fordi man har passet sit
arbejde og har været så uheldig at blive ramt af en
arbejdsulykke eller er blevet syg. Da politikerne lavede
loven om, var intentionerne sådan set gode nok. Vi
skal gøre alt for, at så mange som muligt bevarer
tilknytningen til arbejdsmarkedet. Men er man for
syg til at arbejde, skal man ikke skubbes længere
ud over kanten - så skal man have en hjælpende
hånd. Man skal sikres mulighed for at leve
et godt liv og være noget for familie og
samfund.
Ansvaret for at ændre praksis ligger
i kommunerne. De må stramme op.
Fællesskabet skal netop træde til,
når ulykken rammer. Det skylder vi
hinanden. Jeg vil kraftigt opfordre
kommunerne til at gentænke
deres administration, og jeg kan
forsikre, at afdelinger, forbund
og Fagbladet 3F vedblivende
vil sætte fokus på de her sager.
Det handler om anstændighed,
ganske enkelt!

Udgives af Fagligt Fælles Forbund, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Telefon: 70 300 300 · Telefax 88 92 01 19 · E-mail: 3f@3f.dk · Hjemmeside: www.3f.dk
Chefredaktør: Thomas Hundsbæk · Redaktør: Jonas Højlund · Redaktion: Peter Christian Nielsen, Marianne Troelsen Skou og Jesper Woldenhof · Layout: Lars Julsgård Thomsen og Camilla Pedersen
Teknik: Fagbladet 3F · Tryk: Aller Tryk A/S · Fagbladet 3F trykkes på miljøvenligt papir. Kontrolleret oplag: 267.942 i perioden 1. juni 2016 - 30. juni 2017 · ISSN 1604-6781.
Annoncer: Dansk mediaforsyning Telefon: 7022 4088. www.dmfnet.dk. Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter, der indsendes uopfordret. Har du ikke modtaget Fagbladet 3F?
Ring 70 300 300, eller send en mail til fagbladet@3f.dk. Fagbladet omdeles af Post Danmark
NÆSTE NUMMER Fagbladet nr. 6 udkommer september 2018
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ANNONCE

SLIDGIGT: SMERTELINDRING OG BEDRE BEVÆGELIGHED
Slidgigt gør livet surt
for mange mennesker.
Men med Revadol kan
man lindre såvel smerte
og ømhed samt hæmme
nedbrydningen af
brusk i kroppens
led. Revadol er et
lægemiddel, der
afhjælper symptomer og smerter
ved let til moderat
slidgigt.
Hvordan opleves slidgigt?
I et raskt led
er der brusk
mellem
knoglerne.
Denne
brusk
fungerer
som en
elastisk
blød
’støddæmper’, der gør,
at leddene
kan bevæges
gnidningsløst. Med
alderen bliver dette
brusk slidt og tyndt,
hvorved der gradvist
opstår belastning i leddet.
Belastningen kommer af,
at når der er mindre brusk
mellem knoglerne, så opstår
der direkte kontakt mellem de to
knogler i et led. Derfor kører leddet mindre godt – og bevægeligheden opleves som stiv og begrænsende.
Samtidig bliver leddet ømt af den direkte
belastning fra knogle mod knogle.

SMERTELINDRING OG ØGET BEVÆGELIGHED

Færre smerter – bedre
bevægelighed
Revadol er et godkendt
lægemiddel, der lindrer
dine smerter og giver bedre
bevægelighed ved let til
moderat slidgigt. Langtidsstudier antyder, at Revadol
kan hæmme nedbrydningen
af brusken i leddene.
Derved bliver bevægeligheden i de angrebne led
forbedret og smerterne
reduceret.

Revadol virker der,
hvor der er brug
for det.

Hæmmer nedbrydningen af brusken
Revadol-tabletterne er
baseret på rejeskaller, der
er forarbejdet og forfinet
i en avanceret proces.
Hermed udvindes stoffer fra
rejeskallerne, der hæmmer
nedbrydningen af brusken.
Resultater efter 4 uger
Kliniske studier har vist at
Revadol giver smertelindring
efter 4 ugers behandling,
samt forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos
patienter med let til moderat
slidgigt.

PRØV REVADOL
TIL HALV PRIS
• Revadol kan prøves på leveringsservice
til halv pris. Netop nu: kr. 124,- for
2 måneders forbrug.
• Revadol kan kun købes via hjemmesiden
www.wellvita.dk samt via kundeservice
på telefon 82 30 30 40. Hverdage kl. 8-16

Kliniske studier har vist, at Revadol giver
smertelindring efter 4 ugers behandling,
samt forbedrer bevægeligheden i de
angrebne led hos patienter med let til
moderat slidgigt.
Indikationer: Lægemiddel til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt. Bivirkninger:
Hovedpine, døsighed, mavesmerter, forstoppelse, kvalme, dyspepsi, diarré, udslet. Særlige advarsler
og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Tag ikke glucosamin, hvis du har overfølsomhed overfor
skaldyr. Graviditet og amning: Kun efter aftale med lægen. Dosis (voksne): 1 tablet 3 gange dagligt.
Pakninger: 90 tabletter og 240 tabletter. Læs vejledningen på indlægssedlen omhyggeligt. MTnr.35013

MIT JOB
Af Asger Westh

I

asger.westh@3f.dk

Foto: Henrik Bjerregrav

er er mange, der kigger
en ekstra gang, når Finn
Nyborg kommer gående
med tunge materialer, eller
når den 64-årige tømrer
kravler rundt på et tag i korte bukser.
- Men jeg har aldrig mødt nogen
fordomme. Alle tager hatten af for
mig, når de opdager, at jeg er amputeret, siger Finn Nyborg.
- Der er ikke noget, som jeg ikke
kan. Jeg arbejder på lige fod med
alle andre, siger han.
Da Finn Nyborg var 10 år, ﬁk
han knust sin venstre fod i en
traﬁkulykke, så hans ene ben blev
kortere end det andet. I årtier humpede han rundt, indtil han efter en
stafylokok-infektion i 2005 valgte
at få amputeret venstre ben fra 15
centimeter under knæet. I dag har
han en protese.
- Den skulle jeg lige vænne mig
til at gå med, men det er ikke noget,
som jeg spekulerer på i det daglige,
siger han.
Finn Nyborg er oprindeligt uddannet som teknisk assistent, men
arbejdede i mange år som jord- og
betonarbejder. I de sidste 12 år har
han været tømrer, og i dag er han
ansat i sønnens ﬁrma AHS-Byg i
Egå.
- Jeg kan godt lide friheden i at
være tømrer og at arbejde udenfor. Det er dejligt at stå på et tag i
rimfrost sidst i februar og se solen
stå op og mærke, at foråret er på vej,
siger Finn Nyborg.
- Jeg ville falde i søvn, hvis jeg
skulle sidde på et kontor hele dagen,
siger han, inden han kravler op
på taget igen for at fortsætte sit
arbejde.

D
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MISTEDE BENET:

Finn
arbejder
bare
videre
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OVERBLIK
Trods kæmpe opsving:
Voldsomt
mange konkurser
i byggeriet
ntallet af byggeﬁrmaer, der
går konkurs, er knap 30
procent højere end samme tidspunkt sidste år - og på sit højeste
siden 2010. Stærkt bekymrende,
mener 3F.
Selvom ordrebøgerne er fyldte
til bristepunktet hos landets byggeﬁrmaer og håndværkere, så
oplever byggebranchen for tiden
en voldsom stigning i antallet af
konkurser.
I de første seks måneder af 2018 er 468
bygge- og anlægsﬁrmaer således gået
konkurs. Det er knap
30 procent ﬂere end
samme periode sidste
år.
- Det er stærkt bekymrende, for det burde jo gå
rigtig godt for byggeﬁrmaerne
lige nu. Desværre oplever vi
mange brodne kar og mange
ﬁrmaer, der åbner for kun at
lukke igen. Det belaster
hele branchen, når
folk er ligeglade
med deres ansvar, siger Palle
Bisgaard, der er
næstformand i
3F Byggegruppen.
AHH + KØ

A

3F’erne blev hjemme i ferien
e ﬂeste 3F’ere blev i deres have
eller drog i sommerhus og på
camping i Danmark i ferien. Det viser en
undersøgelse, som Analyse Danmark
har lavet for Fagbladet 3F blandt 900 af
fagforbundets medlemmer.

D

Den slår fast, at 66 procent af 3F’erne
i år enten valgte helt at blive hjemme i
haven eller at tage på en dansk campingplads eller i sommerhus for at nyde
ferien.
JBS

Hver 14. på dagpenge er østeuropæer
å bare otte år er antallet af
østarbejdere på dagpenge
i Danmark steget voldsomt.
Mens antallet af danskere
på dagpenge styrtdykker, så
er østarbejdere på dagpenge
seksdoblet på bare otte år.
I april 2010 var der 850
østeuropæiske fuldtidsledige,
som modtog dagpenge. I år er

P

tallet oppe på 5.065 personer,
hvilket er seks gange så
mange.
Dermed er hver 14.
dagpengemodtager i Danmark fra Østeuropa. Det
viser nye tal fra
Jobindsats.dk, som Fagbladet 3F har trukket.
AHH + CNJ

42.549
mennesker i Danmark lever uden en indkomst.
Ifølge Danmarks Statistik har de hverken en
erhvervs- eller overførselsindkomst, som årligt
overstiger 58.000 kroner.
AHH + JBS
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I Danmark er der mere end 27.000 ledige jobs

AMU-Vest er din vej frem
Her tilbyder vi opkvaliﬁcering inden for følgende
brancher med gode jobmuligheder:
• Stilladsbygning
• Højderedning
• Bygge- og anlægsområdet
• Overﬂadebehandling

• Rengøring og service
• Kran og Transport
• It, lager og logistik

Du kan benytte dig af dine 6-ugers jobrettet
uddannelse...
AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
T: +45 7914 0322
inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk

BORNHOLM

Sol, strand og vand

Gudhjem med Fiskebuffet

• Skøn ferielejlighed på Dueodde
• Færge Ystad-Rønne tur/retur med bil
• Rengøring og strømforbrug
• Gratis guideture
• Totalpris for 2 personer:
• 4 nætter: 3.195,* Ankomst er mulig alle ugedage
• 7 nætter: 3.795,** Ank. på man-, tirs-, ons- ell. torsdage

• 4 nætter i dejligt feriehus i Gudhjem
• Fiskebuffet for 4 personer på røgeri
• Færge Ystad-Rønne tur/retur med bil
• Rengøring og strømforbrug
• Gratis guideture
• Totalpris for 4 personer: 4.195,-

Hotel med søudsigt
• Dobbeltværl. med søudsigt i Sandvig
• Stor morgenbuffet hver morgen
• Dejlig tre-retters-menu hver aften
• Færge Ystad-Rønne tur/retur med bil
• 4 nætter: Totalpris for 2 pers: 6.195,-*
* Ankomst er mulig alle ugedage
• 7 nætter: Totalpris for 2 pers: 9.895,-**
** Ank. på man-, tirs-, ons- ell. torsdage
• Lille tillæg ved ankomst inden 7/9

Vi har også mange andre gode tilbud

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk
www.teambornholm.dk

Dette logo er din garanti for:
• Kvalitet:
Bornholms bedste feriesteder.
• Prisgaranti:
Markedets bedste pris.
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62%

Kvinde fik afslag på chaufførjob
fordi hun er kvinde
et kostede et transportﬁrma 25.000
kroner i godtgørelse at
give en kvinde afslag
på et job som chauffør
med begrundelsen: Du er
kvinde og ikke stærk nok.
Det var nemlig i strid
med ligebehandlingsloven
at give en kvindelig ansøger afslag på et chaufførjob med den begrundelse,
at jobbet var for fysisk til
en kvinde.
Firmaet slog jobbet
som fuldtidschauffør til

D

af 3F’erne har en
sundhedsordning
på deres arbejdsplads, viser en
undersøgelse,
som Analyse Danmark har foretaget
for 3F.
AW

7 ud af 10

medlemmer af 3F dropper at gå til
fysioterapeut og psykolog, hvis de selv skal betale. Det viser
en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for 3F.
AW

pakkekørsel op i februar i
år. Eneste krav i annoncen
var, at ansøgeren havde et
såkaldt kørekort B til pakkekørsel. Kvinden søgte
jobbet og ﬁk svar på mail
samme dag.
“Hej. Jobbet er for fysisk
til en kvinde,” stod der i
mailen fra ﬁrmaet.
Det afslag fandt kvinden
sig ikke i og klagede til
Ligebehandlingsnævnet
over forskelsbehandling
på grund af køn.
AHE

opkvalificering
- uanset om du er i arbejde eller ledig

bliv bedre til:
ord, tal og it
- vi kan også hjælpe, hvis du er ordlind!
kontakt din lokale vucafdeling. læs mere på:
www.vucnordjylland.dk
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BLIV HØRT!

HAR DU EN MENING,
VIL VI GERNE HØRE PÅ DIG.
BLIV MEDLEM AF FAGBLADET 3F’S WEBPANEL*

Tilmeld dig på www.3f.dk/webpanel

FAGBLADETS WEBPANEL
* Fagbladet 3F’s webpanel består af 3F’ere, der bliver spurgt om alt inden for arbejdslivet. Undersøgelserne gennemføres
af Analyse Danmark på e-mail. Hver gang du er med, deltager du i konkurrencen om gavekort på 300 kroner. Det er
naturligvis gratis - og du er sikret fuld anonymitet.

Af Catarina Nedertoft Jessen

I

catarina.jessen@3f.dk

Flemming ventede på
sine dagpenge i 13 måneder
Arbejdsgiverens manglende indberetninger
efterlod Flemming Klink uden nogen
form for indkomst i mere end et år.
Nu advarer han andre om at falde i samme fælde.
jekker du, om din
arbejdsgiver har
indberettet din løn i
indkomstregisteret?
Det gjorde Flemming Klink ikke,
og det gav ham problemer, da han
efter at have arbejdet 16 år på en
café på Nørrebro i København blev
ledig.
Han troede ellers, at der var styr
på det hele.
Siden 1988 havde han betalt til
sin a-kasse hos 3F, og han havde
både ansættelsesbevis og et opsigelsesbrev, men ingen af de ting var
nok til at få dagpenge.
Flemming Klinks tidligere chef
havde det sidste år af ansættelsen
ikke indberettet lønnen til indkomstregisteret, og det er lønnen i
netop det register, som dagpengene
bliver beregnet ud fra. Også efterløn
og folkepension bliver beregnet
ud fra de samme tal, så Flemming
Klink, der kun regnede med at have
få år tilbage på arbejdsmarkedet,
var virkelig på den.

T
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- Det var en forfærdelig situation,
siger Flemming Klink.
Selvom det var hans chef, der
forsømte sin pligt til at indberette
løn, var det Flemming Klink, det
gik ud over.
- Det kom helt bag på mig, da jeg
fandt ud af, at det var mit ansvar at
sørge for, at lønnen blev indberettet
til indkomstregisteret. Det anede
jeg ikke. Det er der jo ingen, der
aner noget som helst om, siger
Flemming Klink, som endte med
at gå ledig uden nogen indkomst
i 13 måneder og måtte leve af sin
opsparing.
- Jeg kan ikke klare den et år
mere, siger Flemming Klink.
Ikke unormalt
Flemming Klinks sag er speciel,
men den står ikke alene.
- Vi løber ind i mange forskellige udfordringer med arbejdsgivere, der ikke opfylder de ting,
de skal. Jeg har nok 5-10 sager i
øjeblikket, siger Michael Kristian-

sen, der er forsikringschef i 3F’s
Akasse.
Han har dog ingen nem løsning
på problemet.
- Vi har jo tillid til, at virksomhederne indbetaler og indberetter
folks skat. Sådan er vores system
bygget op, men det har den svaghed, at det går ud over de ansatte,
når det ikke bliver gjort ordentligt.
Faglig sekretær John Ø. Pedersen
fra 3F Kastrup har gennem det
seneste år hjulpet Flemming Klink.
Det er nu lykkedes, men han er
frustreret over, at systemet ikke
tilgodeser de ansatte, når arbejdsgiveren har fejlet.
- Det er underligt, at man vedtager
love, som virksomhederne skal
overholde, uden det har nogen
konsekvenser, hvis de ikke bliver
overholdt. Det går jo ud over vores
medlemmer, siger John Ø. Pedersen.
Også andre sager
Hos Skat kender man også til Flemmings sag, og i et svar fra presseaf-

delingen oplyser myndigheden, at
man kender til andre tilfælde, hvor
arbejdsgiveren ikke har indberettet
medarbejdernes løn.
- Hvis det viser sig, at lønnen
ikke er indberettet til indkomstregisteret, så opfordrer Skat til i første
omgang at kontakte arbejdsgiveren. Retter arbejdsgiveren ikke
indberetningen, så er det vigtigt at
kontakte Skat, lyder det i svaret fra
presseafdelingen.
Fagbladet 3F har kontaktet
Flemming Klinks tidligere arbejdsgiver. Han ejer ikke længere Café
Stefanshus og siger, at han “troede,
at lønnen var blevet indberettet.”
Selvom Flemming Klink er lettet
over, at han nu er begyndt at få sine
dagpenge, synes han, at der er en
brist i systemet.

- Man bliver jo gidsel, hvis
arbejdsgiveren ikke bringer det i
orden.

Sådan undgår du at ende i Flemmings situation

Fakta: • Sørg for at få en ansættelseskontrakt.

• Sørg for at få din løn udbetalt via en konto og ikke i hånden.
• Sørg for at få dine lønsedler - og ryk for dem, hvis de ikke kommer.
• Følg med i din årsopgørelse. Man kan følge med i sin skattemappe inde på Skats hjemmeside.
Der kan man følge med i, hvordan ens arbejdsgiver indberetter løn.
• Kontakt din lokale afdeling af fagforeningen, hvis du oplever problemer.
Kilde: Michael Kristiansen, Forsikringschef i 3F’s Akasse.
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Af Lene Petersen og Asger Westh

I

lene.petersen@3f.dk - asger.westh@3f.dk

I

Graﬁk: Lars Thomsen

På job med ondt i kroppen
8 ud af 10 3F-medlemmer oplever en gang imellem at have ondt i
kroppen i løbet af en arbejdsdag.

T

ager du en gang imellem et
par Panodiler, Iprener eller
andet smertestillende for at
komme gennem din arbejdsdag? Har du også en gang
imellem ondt, når du kommer hjem?
Så er du ikke alene.
En ny rundspørge viser, at 8 ud

af 10 medlemmer i 3F siger, at de
en gang imellem oplever at have
smerter i kroppen i løbet af en arbejdsdag.
Over halvdelen har oplevet også at
have ondt i kroppen, når de kommer
hjem, og det kan gå ud over fritidsaktiviteterne.

- Det er ikke rimeligt, at folk skal
tage medicin for at kunne gå på
arbejde, siger professor i arbejdsmedicin ved Arbejdsmedicinsk Klinik
ved Regionshospitalet i Herning,
Johan Hviid Andersen.

83% 59% 54% 39% 19%

af 3F’erne oplever
en gang imellem nogle af dem oftere
- at have smerter i
kroppen i løbet af en
arbejdsdag.

har inden for de
seneste tre måneder
haft smerter i muskler
og led, der i større
eller mindre grad
har påvirket deres
mulighed for at udføre
fritidsaktiviteter.

har også smerter, når
de kommer hjem fra
arbejde.

Om rundspørgen:
• Den er lavet af Analyse Danmark.
• 1.111 medlemmer har svaret.
• Den er gennemført i slutningen af maj måned 2018.
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har været sygemeldte
på grund af smerter
inden for det seneste
år.

har i “høj grad” eller
“nogen grad” ikke
kunnet passe deres
arbejde den seneste
måned på grund af
smerter i muskler og
led.

25%

har taget smertestillende medicin
mindst seks dage inden for den seneste
måned.
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Kortuddannede
får ﬂest tæsk
og trusler på jobbet
Flere og ﬂere ansatte anmelder vold
på jobbet. Slag, spark og trusler
rammer hårdt og koster tusindvis
af sygedage. Slagene rammer ned i
uligheden på arbejdsmarkedet, hvor
faglærte og ufaglærte står i forreste
række, når der bliver uddelt ﬂade.
Blandt andet buschauffør Ali Turan,

der blev taget som gidsel med en
pistol for hovedet. Gidseltageren
havde en 80 kilo tung bombe med
i en kuffert, da han kaprede bybussen, som skulle bruges til at bombe
en gruppe danske nazister med Ali
Turan bag rattet.

i
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CHAUFFØR TAGET SOM GIDSEL:

Skulle tvinges til
at bombe topnazister
Havde buschaffør Ali Turan vidst, hvad aftenens sidste
passager havde i sinde at gøre ved ham, og hvad der
var i hans kuffert, var han løbet så hurtigt, han kunne.
Det nåede han ikke. Det har invalideret ham
og ødelagt hans liv.

D

et var over midnat 3. maj
2014. En rolig arbejdsdag
bag rattet på busrute 224
var ved at være forbi.
43-årige Ali Turan glædede sig til at komme hjem til sin
hustru og sine tre børn i lejligheden
i Tåstrup. Men på Hundige Strandvej
i Greve ventede en mand med en
stor kuffert i mørket ved stoppestedet. Aftenens sidste passager.
Han trådte på bremsen og blinkede ind. Manden baksede med sin
tunge kuffert og bad Ali Turan åbne
bagdøren, så han kunne få den ind
i bussen.

Hvad Ali Turan ikke vidste var, at
kufferten indeholdt en bombeblanding bestående af 60 liter dieselolie
og benzin, flere flasker gas, 20
kilo kunstgødning, en skarpladt
pumpgun og signalpatroner til at
antænde med.
Fik pistol for hovedet
Han sad i sine egne tanker og
ventede på, at manden skulle købe
billet. Men i stedet for at tage penge
op af lommen, trak han en skarpladt
pistol. Ali Turans hjerte hamrede bag den lyseblå skjorte med
“Lokalbus”-logoet på kraven.

Anmeldelser til Arbejdstilsynet om fysisk vold, der
har krævet mindst én sygedag efterfølgende.

2013 2014 2015 2016 2017
1.217 1.301 1.452 1.553 1.438
Stigningen fra 2013 til 2017 er på knap 20 procent.
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- Han pegede på mit hoved med
pistolen og sagde: “Det er alvor, så
hør efter, hvad jeg siger,” husker Ali
Turan, der har tyrkisk baggrund.
Bombemandens plan var, at Ali
Turan skulle bakke ind i en gruppe
nazisters hovedkvarter i Greve med
høj fart. Derefter ville bombemanden antænde hele ladningen og
flygte.
Bombemanden truede med at
skyde ham, hvis han rørte ved bussens alarmknap.
- Han så vanvittig ud og var kold i
øjnene. Det var tydeligt, at han ville
gøre noget forfærdeligt og ikke bare
ville have penge. Han beordrede mig
til at slukke lyset og køre videre,
fortæller Ali Turan.
Efter at have kørt nogle stoppesteder, bad bombemanden ham om at
stoppe bussen på Hundige Strandvej
tæt på en benzintank og flytte sig fra
chaufførsædet.
- Lige dér var jeg sikker på, at han
ville skyde mig, siger Ali Turan.
Klargjorde bomben
Men bombemanden holdt aftrækkerfingeren i ro. Med pistolen i ryg-

Med pistolen i ryggen blev buschauffør Ali
Turan tvunget ned bag i bussen. Bombemanden gik tilbage i bussen og begyndte at
klargøre bomben i kufferten.

gen blev Ali Turan tvunget ned bag
i bussen. Bombemanden gik tilbage
i bussen og begyndte at klargøre
bomben i kufferten.
- Jeg så bomben og frygtede en
kæmpe eksplosion, husker han.
Der opstod en chance på nogle få
sekunder for at stikke af.
- Han var nogle meter væk, så
jeg trykkede på en sikkerhedsknap,
som åbnede bagdørene i bussen. Det
hørte han, men jeg stak af, før han
nåede at reagere, siger Ali Turan.
Bombemanden løb op til chaufførsædet og prøvede at starte bussen.
Han opgav og løb over til en bil,
som han havde parkeret tidligere og
kørte væk i høj fart. Kufferten lod
han stå i bussen.
Udover bombe, pistol og
pumpgun var han bevæbnet med to
springknive og en kårde på knap en
halv meters længde. Han havde også
medbragt to falske blå politiudryk-

ningslys, som var købt i legetøjsbutikken Fætter BR.
Kørte rundt på gnistrende fælge
Skrækslagne Ali Turan standsede
den første tilfældige bil. “Hjælp mig,
der er en bevæbnet mand i bussen,”
fik han fremstammet og ringede
også til sit firma.
De tastede 112, og politiet kom
og spærrede hele området af. De
nærmeste beboere blev evakueret,
og politiet tilkaldte assistance fra
forsvarets bomberyddere til at uskadeliggøre bomben.
Politiet kørte mod nazisternes
hovedkvarter i Greve med blå blink.
Imens fik de et opkald fra en bilist,
der var fulgt efter en bil, der kørte
rundt i Herlev på flade dæk med
gnisterne fygende fra fælgene og en
beruset chauffør bag rattet. Det var
bombemanden. Dækkene var punkteret under hans vilde kørsel.

Han så vanvittig ud og var kold i øjnene.
Det var tydeligt, at han ville gøre
noget forfærdeligt og ikke bare ville have
penge.
Buschauffør Ali Turan.

Politiet fandt senere bombemanden gående på fortovet i området.
Han smed straks sine våben og stod
med hænderne ud til siden som tegn
på overgivelse. “Jeg vil jer ikke noget
ondt,” råbte han.
Politiet anholdt ham og lagde
ham i håndjern uden dramatik. De
visiterede ham og fandt flere våben
og patroner. Bombemanden blev
kørt på politistationen, fremstillet i
grundlovsforhør og fængslet.
Hævn over danske nazister
I retten blev han tiltalt for at ud-

i
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sætte andre for overhængende fare,
forsøg på brandstiftelse, trusler,
ulovlig tvang, overtrædelse af våbenloven og spirituskørsel.
Det fremgår af et domsudskrift fra
Retten i Roskilde, at bombemanden
ville sprænge og brænde en gruppe
nazisters hovedkvarter i Greve
ned, fordi han var overbevist
Sådan går
om, at det var dem, der stak ild
det Ali Turan
til og brændte Frihedsmuseet i
i dag
København i 2013.
Et langvarigt
Hans familie var modstandsslagsmål med
folk under 2. verdenskrig, og
Høje-Taastrup
da Frihedsmuseet blev brændt
Kommune om den
ned, slog det klik for ham.
rette hjælp har
En mentalerklæring og en
forværret Ali Turudtalelse fra Retslægerådet slog
ans tilstand. Han
fast, at bombemanden var utilkæmper fortsat
regnelig på grund af sindssygfor at komme tildom på gerningstidspunktet.
bage til en tålelig
Dommen blev afsagt 20. februar
tilværelse med
2015 og lød på behandling på
hjælp fra 3F.
psykiatrisk afdeling med tilsyn
Læs mere om,
uden tidsfastsættelse.
hvad der er sket i
Fagbladet 3F har via den
årene efter
dømtes advokat Thorkild Høyer
gidseltagningen,
spurgt, om den dømte vil lade
på www.fagblasig interviewe, hvilket han
det3f.dk/turan
afviser.
Advokaten oplyser, at den
dømte er ude igen, men stadig går
til behandling og intet ulovligt har
foretaget sig siden.
Chauffør lever et liv i angst
Buschauffør Ali Turan derimod er
fanget i konstant angst.
Han var en almindelig familiefar,
og i sine 11 år som buschauffør har
han aldrig været bange for at blive
overfaldet. Heller ikke, hvis de unge
lavede lidt ballade i bussen. De 1520 minutter, som gidseltagningen
varede, har invalideret ham for livet,
og han har fået diagnosen “Posttraumatisk belastningsreaktion” - PTSD.
Efter overfaldet ville han bare
hjem. Han stirrede ud i luften hele
natten. Så kom angsten væltende og
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har ikke forladt ham siden, selvom
han er stærkt medicineret.
- Det værste er den konstante
angst. Den kroniske hovedpine
kom først i 2015. Jeg er bange for at
møde overfaldsmanden og tør nogle
gange ikke at gå uden for en dør.
Angsten kan overvælde mig i Netto
med svedeture eller rysteture, hvor
hjertet banker hårdt og hurtigt. Jeg
har også svært ved at sove, forklarer
Ali Turan lavmælt.
Bombemanden har tidligere
tilbudt at deltage i et mæglingsmøde
med Ali Turan, men han magter det
ikke.
- Jeg vil ikke se ham igen. Det vil
gøre det hele værre, siger han.
Beredskab ved overfald
Hans daværende chef, direktør
for Lokalbus A/S John Vestergård,
understreger, at det er umuligt at
gardere sig mod galninge.
- Ali Turan kunne ikke ane uråd,
da manden steg på bussen. Men
vi har et beredskab, når der sker
overfald. Teamlederen, tillidsrepræsentanten og jeg selv kørte ud til
overfaldsstedet og snakkede med
Ali Turan og kørte ham hjem til
konen. Ingen må sidde alene efter
et overfald, siger John Vestergård,
der også fortæller, at Ali Turan har
fået psykologbehandlinger gennem
firmaet.
Ali Turan har klaret sig med stor
støtte fra familien og psykiateren,
som han stadigvæk går hos. Hans
hustru er pædagogmedhjælper, og
de har tre børn på 14, 12 og 6år. I
øjeblikket er han sendt på jobafklaringsforløb på ressourceydelse af
Høje-Taastrup Kommune.
- Jeg vil så gerne arbejde igen. Jeg
elskede mit job og kontakten med
folk, men jeg kommer aldrig til at
køre bus igen. Mit største håb er
at slippe for angsten og komme i
fleksjob, siger Ali Turan.

ANMELDELSER
(2013-2017):
• 6.960 anmeldelser om
fysisk vold har Arbejdstilsynet modtaget i perioden
2013-2017. Volden har
krævet mindst én sygedag
efterfølgende.
• I samme periode har 7.458
personer været nødt til at
sygemelde sig som følge
af psykisk vold.
• Det svarer til, at ﬂere end
10 danskere på arbejdsmarkedet på en almindelig
arbejdsdag udsættes for
enten fysisk eller psykisk
vold i så voldsomt omfang,
at det efterfølgende kræver en sygemelding.

Ikke alle voldstilfælde,
som koster en sygedag,
anmeldes til Arbejdstilsynet, så tallet er et minimum for volden på danske
arbejdspladser. Enkelte
observationer i data kan
skyldes andet end vold,
hvorfor tallet er omtrentlig.
Arbejdstilsynet bruger
samme fremgangsmåde
som Fagbladet 3F, når
tilsynet skal vurdere udviklingen i den fysiske og
psykiske vold.

Flere
anmelder
vold på
jobbet
Ufaglærte og faglærte
står forrest i køen,
når der uddeles
øretæver og trusler.
Forebyggelse og
voldspolitik
er vejen frem,
mener forsker.

T

axichaufføren,
buschaufføren
og ansatte på
døgninstitutioner,
der arbejder tæt på
andre mennesker, står i forreste
række, når der uddeles øretæver og
trusler om vold.
Data fra Arbejdstilsynet viser en
stigning i antallet af arbejdsulykker
på grund af vold, der efterfølgende
har krævet mindst én sygedag.
I 2017 modtog Arbejdstilsynet
knap 20 procent flere anmeldelser
end fem år tidligere, viser en gennemgang af data foretaget af Fagbladet 3F. I samme periode ligger
anmeldelser af psykisk vold stabilt
højt uden store udsving.

I begge kategorier er det de faglærte og ufaglærte, der stryger til
tops på listen over de mest udsatte
job.
Men selvom flere og flere for
hvert år anmelder voldsepisoder på
jobbet, betyder det ikke nødvendigvis, at risikoen for tæsk på jobbet er
større nu, end den var tidligere.
Det vurderer cand.psych. Sofie
Jaspers, Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø, der forsker
på området.
- Måden at registrere voldsepisoder på er ændret, og øget fokus
fra fagforeninger og myndigheder
kan betyde, at flere anmelder vold.
Men vi kan ikke sige noget sikkert
om det, slår hun fast og peger på,

at det afgørende for voldsrisikoen
er, om man arbejder tæt på andre
mennesker.
Hun understreger, at vold er et
arbejdsmiljøproblem.
- Forskningen viser, at forebyggelse nedbringer voldsrisikoen.
Første skridt er en voldspolitik på
virksomhederne med en fælles
forståelse af, at vold og trusler ikke
accepteres, siger hun.
Virksomhederne skal sikre, at
alle voldsepisoder bliver anmeldt.
På den måde kan de forhindre den
næste voldsepisode, hvis de finder
et mønster i overfaldene.

Første skridt
er en
voldspolitik
på virksomhederne.
Cand.psych.
Soﬁe Jaspers,
Det Nationale
Forskningscenter For
Arbejdsmiljø.

i
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For eksempel en buschauffør, der
kører i et udsat område og ofte har
episoder med berusede eller aggressive passagerer.
- Så er en del af løsningen måske
yderlige afskærmning omkring
chaufføren eller et kursus i konflikthåndtering. Men kurser alene gør
det ikke. Kulturen i virksomheden er
det afgørende. Både chefer, mellemledere og ansatte skal være fælles
om forebyggelse, siger hun.
Arbejdsgiverens ansvar
Ulla Sørensen, der er arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, understreger,
at det er arbejdsgiveren, der helt
indlysende har pligt til at forebygge,
at voldsepisoder ikke opstår.
- Overordnet holder vi fast i, at
det til enhver tid er arbejdsgiverens
ansvar at sikre et forsvarligt og
voldsfrit arbejdsmiljø, siger hun og
fortsætter:
- Men enhver form for vold på
arbejdspladsen er et alvorligt og
komplekst problem, som der ikke er
nogen enkel løsning på, siger Ulla
Sørensen.
Vold udøvet af tilfældige kunder, som det for eksempel sker
i restaurationsbranchen eller i
transportbranchen, skal forebygges
og afhjælpes med andre midler end
for eksempel vold, der udøves af
beboere på bosteder.
- Nogle voldsepisoder kan afhjælpes med bedre bemanding, andre
med overvågningsforanstaltninger
og andre igen med uddannelse i
konfliktnedtrapning, siger hun og
fortsætter:
- Der skal altså iværksættes individuelle og konkrete foranstaltninger.
Som altid vil jeg opfordre til, at det
sker i samarbejde mellem ledelse,
arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation, siger hun.
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Kaffekopper og hårde ord
fyger gennem luften
På Botilbuddet Pallesvej i København går det ud over
de ansatte, når beboerne er voldelige.
De arbejder med voksne, som er udviklingshæmmede
eller har diagnoser som autisme.

O

msorgsmedhjælperen Rodrigo Clement står ofte i forreste
række, når en oprevet beboer
skal tales til ro. Selvom overfald
med næver eller hårde ord ikke
er hverdagskost for den erfarne
omsorgsmedhjælper, har han i sin tid i
jobbet både oplevet at få trykket ribbenene
af en dør, der blev smækket i hovedet på
ham, og blevet bedt om at “skride hjem til
sit eget land”.
De fleste gange ryster Rodrigo Clement
det af sig. Han sammenligner sin professionelle overflade med slip-let panders
teflonlag, der afviser skidt.
- Jeg ved, at beboerne ikke mener det
ondt, og de gør det, fordi de selv er udfordrede, siger han.
Alligevel oplevede Rodrigo Clement, at
hans teflonlag gik i stykker. I et år havde
bostedet en beboer, der var ekstra udfordrende for personalet.
- Så snart jeg hørte døren til værelset gå
op, var jeg på vagt. Jeg vidste ikke, om det
ville flyve med kaffekopper, om han ville
sætte ild til noget med benzin, eller om han
ville prøve at komme op at slås, fortæller
Rodrigo Clement.

Der blev ro på afdelingen, efter at
beboeren til sidst blev flyttet. Men da en
forhenværende kollega pludselig døde af
en blodprop, trak det tæppet væk under
kollegerne:
- To kolleger gik ned med stress, og vores
beboere var i sorg over dødsfaldet, så jeg
følte mig forpligtet til at være der og støtte
dem i sorgen, siger han.
Til sidst sagde hans krop stop. Hans tanker var hele tiden på arbejdet, og som en
film så han hele forløbet med den udfordrende beboer for sit indre blik.
- Det værste var faktisk at være hjemme,
der kørte det hele non-stop, fordi der ikke
var praktiske opgaver til at aflede, fortæller
han.
Med hjælp fra sin arbejdsgiver og en
psykolog kom Rodrigo Clement tilbage til
jobbet, som han passer fuld tid. Selvom
han har oplevet konsekvenserne af en
udfordrende og uforudsigelig arbejdsdag,
er han ikke bekymret for sig selv.
- Jeg kender vores beboere og forhindrer, at en situation eskalerer. Men jeg er
bekymret for vores vikarer, der ikke kender
beboerne. De har langt flere indberetninger
om vold og trusler, siger han.
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PSYKOLOG:
TOP 10
over fysisk vold fordelt
på brancher
• Døgninstitutioner for
børn og unge
• Døgninstitutioner for
personer med psykiske
handicap
• Døgninstitutioner for
personer med fysisk
handicap
• Specialskoler for handicappede
• Passagertransport (med
regional- eller fjerntog)
• Taxikørsel
• Domstole og fængselsvæsen
• Skolefritidsordninger og
fritidshjem
• Hospitaler
• Folkeskoler og lignende.
Kilde: Arbejdstilsynet.
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Trusler slår lige så
hårdt som næver
Størrelsen på de blå mærker eller
antallet af sår betyder ingenting for, om din
hjerne oplever, at du er i fare,
siger psykolog.

H

vis man er bange for at
dø under et overfald, så
er situationen alvorlig.
Det slår psykolog og forsker Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, fast.
Han har forsket i, hvad vold på
arbejdet gør ved os, og ifølge ham er
det din egen oplevelse af episoden,
der er afgørende.
- Får du et slag på kinden, kan du
være bange for at dø, fordi du ikke
ved, hvordan det vil ende. Det er
derfor ikke hændelsen set udefra,
der afgør, hvor voldsom efterreaktionen er, siger Lars Peter Andersen.
Derfor er det ikke afgørende, om
en person blev slået, nappet eller
skubbet. Det afgørende er, hvordan
han eller hun selv oplever situationen. Og trusler om vold kan virke
endnu mere truende.
- Hvis du bliver slået, så er det
afsluttet. Trusler om vold er ikke
afgrænset i hverken tid eller rum,
så det er svært at forholde sig til,
siger forskeren.
De fleste har lettere ved at

Hvis du mange gange får
at vide, at du er et dumt
svin eller en fed kælling,
så kravler det ind under
huden på dig.
Psykolog og forsker
Lars Peter Andersen,
Arbejdsmedicinsk Klinik
i Herning.

bearbejde det, hvis en dement eller
udviklingshæmmet beboer på et bosted slår på dem i affekt, end hvis
de bliver overfaldet af en tilfældig
person på gaden.
- Hvis man ude på gaden bliver
slået ned, kan det være en psykopat, der er ude på at skade dig.
Sker det i affekt, er det lettere at
bearbejde, siger han.
Den sidste dråbe
Selv uden en trussel kan ord skade.
Når ukvemsord og grimme gloser
bliver hældt ud over den samme
medarbejder flere gange, kan det
pludselig ramme hårdt, fortæller
Lars Peter Andersen.
- Hvis du mange gange får at
vide, at du er et dumt svin eller
en fed kælling, så kravler det ind
under huden på dig, siger han.
Ifølge forskeren oplever ansatte
på bosteder ofte at blive overfuset.
- Som klinisk psykolog har jeg set
voldsomme reaktioner på en enkelt
hændelse, men så er det fordi, der
ligger flere andre hændelser i rygsækken. Og så kan systemet ikke
bearbejde mere, og så bryder man
sammen og bliver bange, fortæller
Lars Peter Andersen.
Chefens støtte efter et overfald er
vigtig, forklarer Lars Peter Andersen. Faktisk fylder perioden efter
episoden mere end selve episoden.
- Hvis man oplever, at man bliver
kritiseret og får at vide, at man selv
var ude om det, eller hvis ledelsen
trækker på skuldrene og siger,
at “hvis du ikke kan lide lugten
i bageriet, må du smutte,” bliver
reaktionerne forstærket, fortæller
Lars Peter Andersen.
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TOP 10
over psykisk vold fordelt på brancher
• Døgninstitutioner for personer med
psykiske handicap
• Discountforretninger
• Døgninstitutioner for personer med
fysisk handicap
• Døgninstitutioner for børn og unge
• Købmænd og døgnkiosker
• Andre sociale foranstaltninger uden
institutionsophold
• Revalideringsinstitutioner
• Arbejdsformidlingskontorer
• Plejehjem.
Kilde: Arbejdstilsynet.

Våben og skader:
• Mange forskellige våben er brugt
under overfald. Blandt andet: skruetrækkere, telefoner, gaﬂer, hamre,
åndedrætsværn, knive og andre
blankvåben. Ligesom ﬂere er blevet
kørt ned af voldsmænd i biler.
• Blandt de alvorlige skader er forbrændinger, skoldninger, knoglebrud,
hjernerystelser og indre skader i
kraniet.
• Langt størstedelen af skaderne
kommer som følge af slag, spark og
kvælertag.
• Kvinder udsættes ifølge tallene oftere
for vold. Således kommer to af tre anmeldelser de seneste fem år fra kvinder. Det skyldes især, at der er mange
kvinder ansat i omsorgsfagene, som
ligger i top i voldsstatistikken.
Kilde: Arbejdstilsynet.

26 I

NR. 5 · AUGUST 2018 · FAGBLADET

Et knytnæveslag
lagde Toni
ned i et halvt år
Postbud Toni Rasmussen
blev overfaldet med trusler og et
slag i ansigtet. Han rystede
slaget af sig og kørte videre på
postcyklen. Dagen efter
brød han sammen.

D

et startede som en
almindelig arbejdsdag, da postbud Toni
Rassmusen gik i sine
egne tanker og delte
post ud på Christianshavn en kold novembermorgen.
Men det endte med blackout, angst
og et halvt års sygemelding efter
mødet med en voldsmand.
“Du skal dø, din elendige bøsserøv,” råbte manden, der syntes,
at postcyklen fyldte for meget på
fortovet. “Så slap dog af,” sagde
Toni Rasmussen. Det fik den 30-40
årige mand til at trække højre arm
helt bagud og knalde håndtaget til
en hundesnor med fuld kraft ind i
hovedet på 57-årige Toni Rasmussen.

- Jeg blev sindssygt forskrækket.
Han råbte og skreg og truede mig,
før han gik videre med sin hund.
Jeg prøvede at ryste det af mig og
arbejdede videre, fortæller Toni
Rasmussen.
Så stødte han på manden igen.
- Han svinede mig til og truede
mig igen. Så var det nok. Jeg ringede til politiet og anmeldte ham,
siger Toni Rasmussen.
Han gik posten færdig og tog på

i

Jeg kom til samtale på
arbejdet, hvor jeg
tudede så meget, at jeg ikke
kunne snakke.
Postbud
Toni Rasmussen.
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TEMA

VOLD
PÅ ARBEJDE

Guitaren var det eneste, der kunne jage
postbud Toni Rasmussens tanker om
overfaldet væk.

i
skadestuen bagefter. Der var
ikke store synlige skader at
se i ansigtet, men han havde
smerter, som han fik smertestillende for.
Hjemme i huset i Brønshøj
havde han en urolig nat og
sov elendigt, men besluttede
sig alligevel for at tage på
arbejde.
- Men da jeg tog nøglen til
cyklen, fik jeg blackout og
angstanfald, husker han.
Jeg tudede på jobbet
- Jeg kom til samtale på arbejdet, hvor jeg tudede så meget,
at jeg ikke kunne snakke. Jeg
gik i baglås og kunne ingenting, husker han.
Han blev sygemeldt og
startede kort efter hos en
psykolog. Men han forlod stort
set ikke villaen i Brønshøj,
hvor han bor med kone og
børn, i det halve år, han var
sygemeldt.
- Det værste var egentlig
chokket over slaget. Jeg var
fuldstændig uforberedt.
Psykologen hjalp mig meget.

Men det, der faktisk betød
mest, var min guitar, siger
Toni Rasmussen, der tidligere
levede som musiker.
Han opdagede, at guitaren
var det eneste, der kunne jage
tankerne om overfaldet væk.
- Jeg spillede og spillede,
men frygtede samtidig, at jeg
aldrig ville blive rask igen.
Bare jeg så et Post Nord-logo,
fik jeg det dårligt, fortæller
Toni Ramsussen.
Han startede på nedsat tid
efter seks måneders sygemelding.
- Jeg er kommet over det,
men har fået et livslangt mén,
hvor det hele kommer op i
mig indimellem med fysisk og
psykisk ubehag. Grådlabil er
jeg også blevet, siger han.
Men der er også kommet
noget godt ud af overfaldet,
mener han.
- Jeg synes trods alt, at det
er en en gave, at jeg har fået
musikken tilbage, siger han.
Voldsmanden blev aldrig
fundet.

SYGEDAGE
Fysisk vold • 184 personer har i 2017 været sygemeldt i mindst 21 dage, efter at de har været udsat
for fysisk vold. 15 personer er i 2017 blevet permanent uarbejdsdygtige eller sygemeldt i mere end seks måneder som følge af fysisk vold.

Psykisk vold • 282 personer har i 2017 været sygemeldt i mindst 21 dage, efter at de er blevet udsat
for psykisk vold. 21 personer er i 2017 blevet permanent uarbejdsdygtige eller sygemeldt i seks måneder eller derover som følge af psykisk vold.

Kilde: Arbejdstilsynet.
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BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG
GODE TILBUD
BESTEM SELV SMAGEN!

SPAR 7,5 % PÅ BILSYN

15 % PÅ NYT KØKKEN

7,5%

7,5%

15%

Eva Solo My Flavour karaffel på 1 liter til
300 kr. og med 7,5 % rabat oveni.

Bilsyn Plus foretager alle slags bilsyn og
er en bilsynskæde med 45 synssteder.

Hos DESIGNA ﬁnder du dansk kvalitet, et
bredt udvalg og hurtig levering.

Læs mere på loplus.dk/værsgo

Læs mere på loplus.dk/bilsynplus

Læs mere på loplus.dk/designa

KØB DESIGNERSTEL
TIL 198 KR.

SPAR OP TIL 15 %
HOS SIXT

FÅ 10 % RABAT HOS
SUPER DÆK SERVICE

Op til

10%

10%

15%

Sommerudsalg med designerstel til bare
198 kr.. Kig ind eller bestil en Certiﬁceret
Synsprøve.

Få op til 15 % rabat på leje af biler,
minibusser og varevogne hos
Sixt Biludlejning i Danmark og udlandet.

De tager sig af hele bilen - alt fra f.eks.
nye dæk, olieskift, til klargøring, syn og
meget mere.

Læs mere på loplus.dk/synoptik

Læs mere på loplus.dk/sixt

Læs mere på loplus.dk/sds

TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER

40
30
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SKOLESKIBET DANMARK

mand i en etværelses
FAGBLADET · AUGUST 2018 · NR. 5

I 31

EN ARBEJDSPLADS I DANMARK

Anna Lohmann Ahlbom

I

anna.ahlbom@3f.dk

I

Foto: Niels Åge Skovbo

skibet klar til afsejling. Nogle griber
en spand og skrubber dækket. Andre
løsner fortøjningen og gør klar til at
lade trodserne gå.
Under dækket er kvartermester
Johan Lolck Rasmussens på 25 år
ved at komme i uniformen. Han er
tidligere elev på skoleskibet, og nu
uddanner han de 80 elever, der hvert
år påmønstrer skoleskibet for at
forlade det som skibsassistenter tre
en halv måned senere.

i

D

rømmen om eventyret, hårdt
arbejde og en uddannelse
i søfart lokker hvert år 80
unge til at sejle med skoleskibet Danmark rundt i verden.
Ombord arbejder og bor de
skulder ved skulder, både når
de klatrer i 35 meters højde, og når de
om natten sover i hængekøje.
Med tre høje master og kilometer af
tovværk til at sætte sejlene er skole-

Det er afgørende,
hvor mange
striber man har på
uniformen. På et
skib er hierarkiet
en nødvendighed
for at få det hele
til at fungere.
Alle skal kende
deres opgaver,
for resten er afhængige af, at alle
yder deres.
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skibet Danmark et imponerende syn.
Alligevel er den 86 år gamle fuldrigger ikke andet end rammen om det
egentlige motiv: 78 nyudklækkede
sømænd i ens uniformer. De unge
kvinder og mænd har stærke overarme fra arbejdet i masterne, og med
ranke rygge og fast øjenkontakt byder
de velkommen ombord på deres skib.
De bevæger sig hjemmevandt rundt
på dækket, mens de rutineret gør

Ikke et eventyrskib
Junisolen bader dækket i lys, og humøret er højt blandt eleverne. De har
lige haft besøg af venner og familier,
efter at skibet igen er tilbage i danske
farvande.
Men selvom eventyrerne fra “Kurs
mod fjerne kyster” på TV2 sælger
drømmen om livet til søs, har skoleskibet et tydeligt formål:
- Vi er ikke et eventyrskib. Vi uddanner dygtige søfolk, siger Johan
Lolck Rasmussen.
Sammen med de tre andre kvartermestre er Johan Lolck Rasmussen
et af de besætningsmedlemmer,
som eleverne har tætteste kontakt
med. To gange i døgnet mønstrer en
gruppe elever til sejlvagt med Johan
Lolck Rasmussen. Her er dækket
hans ansvarsområde, og herfra
Der er trangt
ombord. Eleverne sover i
hængekøjer,
som de hænger
op hver aften og
pakker sammen
hver morgen.
I bunden har
de en tynd
korkmadras. Om
natten hænger
de skulder ved
skulder, og når
skibet bevæger
sig, puffer de til
sidemanden.

Der går kun få
øjeblikke, før
eleverne står på
snorlige rækker,
når de skal vinke
til folk på land.
Når skoleskibet
anløber en ny
havn, hylder de
byen og de lokale
ved at vinke
med hattene. I
udlandet bliver
skibet brugt til
at repræsentere
Danmark.

guider han eleverne, når sejlene skal
sættes, eller dækket skal kontrolleres for løse genstande, der kan falde
over bord.
Selvom han har været bidt af
sejlads, siden han som elev første
gang påmønstrede skoleskibet i 2014,
er det ikke længere legesyge delfiner
eller synet af alle sejl, der er det
vigtigste i hans arbejde. Som en passioneret skolelærer er det eleverne,
der gør ham stolt, når de selv tager
fat og ikke behøver hans hjælp på
dækket.
- Der er noget storslået ved en fuldrigger, for det er en gruppeindsats at
sejle den. Alle er en nødvendig del,
forklarer han.
Begrænset fritid
Fra marts og til Fagbladet 3F møder
dem i juni, har de 78 elever boet og
arbejdet side om side ombord på
skibet. I et travlt skema, hvor de
både skal undervises af kaptajnen,
styrmanden, hovmesteren og kvartermestrene, er der ikke meget tid til
sig selv. Og selv den begrænsede fritid
foregår side om side.
- Det er som at bo 40 mennesker

i en etværelses lejlighed, siger Danmarks kaptajn Kurt Andersen.
Det sætter nogle gange små situationer på spidsen, fortæller elev Mads
Marquard Hansen på 19 år.
- Det er særligt at bo så tæt.
Når man er træt og kold, er man
nogle gange bare en anden Mads,
end jeg troede, siger han og fortæl-

Først skibet, dernæst din kammerat og til sidst dig selv.
Sådan er prioriteringen, fortæller overstyrmanden Jesper
Kramp Amholt. Det er både på grund af sikkerheden: Hvis
der sker noget med skibet eller en makker, så er ingen
sikre. Men det er også nødvendigt, når eleverne bor så tæt
sammen. Derfor hopper de også bagover bænken i stedet
for at skubbe til de andre.

i
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En del af arbejdet foregår i en
af de tre master.
Eleverne klatrer
op til 35 meter
over dækket for
at vedligeholde
riggen. De er ikke
sikrede, mens
de klatrer op og
ned, men under
arbejdet sætter
de sig fast med
en faldsikring.

Som kvartermester underviser Johan Lolck Rasmussen
eleverne i praktisk sømandsskab. Det er blandt andet
knob. Her instruerer han to elever i at lave en tusindbensplatting, der skal bruges i masten til at beskytte sejlene.

i

ler grinende om en nat, hvor han og
en anden elev på en rorvagt græd af
kulde og udmattelse, mens de styrede
skibet. Næste dag kunne de sammen
grine af situationen.
- Men selv når man ikke kan mere,
så kan man godt, siger han.
Disciplin og ansvar
Stregerne på skuldrene af besætningens uniformer viser, hvor i
hierarkiet de hører til. Med én streg er
Johan Lolck Rasmussen og de andre
kvartermestre lavest rangerende
blandt besætningen, men det tydelige
hierarki ombord er meningsfuldt,
forklarer han.
- Det handler om sikkerhed. Ombord kan vi ikke sætte os i en cirkel
og blive enige.
Hans job er i høj grad at gøre, hvad

Eleverne klatrer
hjemmevant i
riggen. Inden
første tur lærer
de om sikkerhed.
Blandt andet at
alt værktøj skal
være forsvarligt
bundet fast.
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han bliver bedt om af styrmanden
og kaptajnen. Og i lige så høj grad er
hans job at fortælle eleverne, hvad de
skal gøre.
- Alle skal være sikre på, at jeg passer mit arbejde. Man kan ikke sejle
en fuldrigger uden tillid til, at alle
udfører deres opgaver, siger han.
Med en militær disciplin går der
kun få øjeblikke, fra eleverne bliver
kommanderet ind på række, til alle
78 står skulder ved skulder i en
snorlige række på dækket i deres ens
uniformer.
Med hattene i hånden vinker de
til de mange tilskuere, der fra kysten

ser skoleskibet sejle forbi. Samme
disciplin forventer besætningen, når
de sejler langt fra kysten og i høj sø.
- Hvis nogen ikke passer deres
arbejde, kan andre komme alvorligt til skade, forklarer Johan Lolck
Rasmussen.
På et af Johans Lolck Rasmussens
togter var det nær gået galt. En elev
på udkigsvagt overså en bøje over et
fiskenet, som de først opdagede, da
det var for sent at ændre kurs. Den
dag nåede de at slukke for maskinen,
så nettet ikke gik i skruen. Men hvis
en udkigsvagt ikke er opmærksom,
kan det være langt større og farligere
ting som tabte containere eller små
sejlbåde, de overser.
- Som sømænd er vores hovedformål at undgå kollision og tab af liv.
Hvis vi rammer noget stort, kan der
gå hul på skibet, siger Johan Lolck
Rasmussen.
Derfor holder han og resten af
besætningen fanen højt, når det kommer til sikkerhed.
- Selvom vi er en skole, så er vi
også et skib i drift, så når vi underviser i sikkerhed, er det noget, vi også
bruger ombord, siger han.

Skoleskibet Danmark
blev bygget i 1932 og
har siden begyndelsen været brugt
som en omsejlende
søfartsskole. Hvert år
uddanner de 80 nye
ubefarne skibsassistenter.
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H E R FÅ R D E F L E ST E E N U D DA N N E L S E :

Psykisk diagnose er
ingen hindring
På Hans Knudsen
Instituttet i København
har man knækket
koden til at få elever
med særlige behov
solidt igennem en
erhvervsuddannelse.

A

utisme, psykiske diagnoser eller fysiske
handicap er ingen hindring. Gennemførslen for Hans Knudsen Instituttets
(HKI) lærlinge ligger på 96 procent langt over landsgennemsnittet på 52
procent. HKI tilrettelægger nemlig en
helt særlig indsats for den enkelte elev, hvor
psykologsamtaler, mentorstøtte eller ordblindeundervisning er en del af pakken.
- Vores elever kan opnå et højt fagligt
niveau, men kan ikke gennemføre en erhvervsuddannelse uden støtte. Derfor tager
vi udgangspunkt i den enkelte elevs behov og
skræddersyr deres uddannelsesforløb, fortæller Caroline Henriques, der er erhvervsuddannelsesleder på HKI.
Akuthjælp til læring
Eleverne går både på skole og er i praktik på
HKI, som har flere forskellige erhvervsuddan-
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Vi hjælper
med alt. Vi får
fysioterapeuten
til at se på dem,
hvis de har ondt
i ryggen. Men vi
ringer også til
boligselskabet,
hvis de ikke kan
betale husleje,
siger Caroline
Henriques, der
er erhvervsuddannelsesleder
på HKI.

nelser - blandt andet møbelsnedkere og catere. Ud over udfordringer
med diagnoser har alle elever flere
afbrudte uddannelser bag sig, og
mange har måttet kæmpe hårdt
for at få kommunen til at betale for
den særlige støtte på HKI. Derfor

Fakta:
Hans Knudsen Instituttet arbejder for at
hjælpe mennesker med særlige behov med
at komme i beskæftigelse.
Instituttet har lærepladser til blandt andet
møbelsnedkere, catere, industriteknikere,
træoperatører og kontorelever.
HKI uddanner cirka 10 elever om året.
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sætter instituttet alle sejl til, for at
eleverne kan yde deres bedste.
- Eleverne får individuel akuthjælp. Hvis man har brug for en
psykologsamtale her og nu, så kan
vi give det, også når de er på skole,
siger Caroline Henriques. Hun tilføjer, at HKI sørger for, at hele elevens fundament er i orden. Ellers
er der ikke energi til at fokusere på
det faglige.
- Vi hjælper med alt. Vi får fysioterapeuten til at se på dem, hvis
de har ondt i ryggen. Men vi ringer
også til boligselskabet, hvis de ikke
kan betale husleje, siger hun.
Faglighed i top
Den grundige indsats bærer tydeligvis frugt. Med et samlet karaktergennemsnit på 7,2 er HKI’s elever

fagligt stærke, og det er meget
vigtigt, mener Caroline Henriques.
- Hvis vores lærlinge skal have
en chance på arbejdsmarkedet, så
skal deres faglighed være helt i top.
Virksomhederne kan bedre håndtere, at en ansat har nogle sociale
udfordringer, hvis han er meget
dygtig, siger hun.
HKI oplever dog, at der bliver givet færre bevillinger til deres lærepladser, og det kan hænge sammen
med, at de er dyre i udgangspunktet, mener Caroline Henriques. Hun
synes, det er ærgerligt, for deres
indsatser virker.
- Halvdelen af vores elever kommer direkte i arbejde, og man bør se
det som en langsigtet investering,
for pengene kommer i sidste ende
mange gange igen, siger hun.

D E P R E S S I O N E R S PÆ R R E D E V E J E N F O R E N U D D A N N E L S E :

Nu får Morten støtte
til at blive møbelsnedker

M

orten Hansens vej
mod møbelsnedkerdrømmen er
flere gange blevet
bremset af psykiske diagnoser. På
Hans Knudsen Instituttet får han
støtte til sine udfordringer.
Møbelsnedkerlærling Morten
Hansen er halvandet år fra at stå
med svendebrevet i hånden. Efter
flere afbrudte grundforløb på
teknisk skole har han fået en læreplads på Hans Knudsen Instituttet
(HKI), der tilrettelægger hans forløb
efter hans behov.
- Jeg har haft flere depressioner,
der har gjort det svært at fastholde
et uddannelsesforløb. Jeg har ellers
påbegyndt grundforløb som tømrer,
elektriker og møbelsnedker en gang
før. Inden jeg kom til HKI, var jeg i
lære som sandstenshugger. Der var
jeg i to år, og så fik jeg en depression, der medførte en fyreseddel,
fortæller han.
Morten Hansen har diagnosen
skizotypi. En psykisk lidelse, der
i hans tilfælde medfører, at han
har negative tanker og nemt får
overload af for mange indtryk.
- Jeg har svært ved at lukke af.
Normalt kan man prioritere i de
indtryk og informationer, man får
ind, men det kan jeg ikke. Jeg tager
bare det hele ind. Det kan gøre
mig mega stresset, for jeg kan ikke

Morten Hansen
har haft mange
depressioner,
som har gjort det
svært at fastholde et uddannelsesforløb. Nu
er han halvandet
år fra at stå med
svendebrevet i
hånden.

vurdere, hvor jeg skal have fokus,
fortæller han.
Plads til blindgyder
På lærepladsen får Morten Hansen
plads til at trække sig tilbage, hvis
det er nødvendigt. Han har ugentlige samtaler med sin støtteperson,
får psykologhjælp og har også
lavet et træningsprogram med en
fysioterapeut. Men det vigtigste er,
at der på HKI er taget højde for alle
de blindgyder, han kan rende ind i
med sin diagnose.
- Jeg ved jo, at jeg har udfordringer. På min forhenværende læreplads havde vi en samarbejdspartner, der gik psykisk ned. Det syntes

min mester af en eller anden grund
var ret morsomt. Og det gjorde, at
da jeg selv fik det dårligt, så havde
jeg ikke lyst til at komme til ham og
sige, at jeg havde det svært. Her kan
jeg være åben omkring, hvordan jeg
har det, siger han.
Samtidig har den hjælp, han har
modtaget, rustet ham til en hverdag
med job.
- Jeg kan mærke, at jeg er ret
åben for, hvad der venter i den
anden ende. Jeg har udviklet mig
meget. Næste mål er, at jeg skal i
praktik i en anden virksomhed for
at prøve mig selv af ude i virkeligheden, siger han.
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De har fået det ind med
modermælken og bruger de ﬂeste
weekender på det. Speedway
er gået i blodet på drengene og
deres familier.

Phillip giver den gas
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armen ﬂimrer
tungt i den lave sol.
Termometeret viser
26 grader i skyggen, hvilket der ikke er
meget af hverken på
banen eller i ryttergården
på Vissenbjerg-Bred Motorklub. Tirsdag er træningsaften
for mikro speedwaykørere. Det er i
alderen 3-10 år.
- Phillip, du skal køre midt på
banen og ikke helt ude i siden, og
du skal give noget mere gas.
Det er René Baad, der giver
gode råd til sin søn Phillip på fem
år. Det med de gode råd er han
ikke ene om. De små kørere holder
i en lang række og venter pænt på,
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det bliver deres tur til at komme
ind i næste heat. De velmenende
råd fra de andre fædre står også i
kø og bliver leveret med stort engagement. Som små marsmænd
lige landet på kloden venter de

i

FAGBLADET · AUGUST 2018 · NR. 5

I 43

Phillip kører
på en 50 kubik
speedwaycykel,
og Oliver har
en 85 kubik.
Forskellen kan
ikke kun ses,
men absolut
også høres.

herude i en lift, dengang Oliver
begyndte at køre, og hele vores
forhave er kørt i smadder af hjemmelavede cykelbaner, når de leger
speedway hjemme, fortæller René
med stolthed i stemmen og et
glimt i øjet.
Phillips storebror Oliver kører
også speedway, men det er ikke
hans tur endnu, da han kører med
de lidt større drenge. Han hjælper
omsorgsfuldt med at få Phillip
godt fra start og hygger sig med
at sidde bag på og give lillebror en
krammer i ventetiden.

Familieprojekt

i
små kørere på at gøre deres entré
på banen og køre mod hinanden.

Speedway ind med modermælken
Phillip er dog en undtagelse.
- Han kan ikke så godt lide at
køre samtidig med de andre inde
på banen endnu, så han får lov til
at køre alene, fortæller far René,
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mens han forsøger at overdøve
larmen af maskiner, der gasser op
til opvarmning.
- Phillip er meget forsigtig, og
han går meget op i at gøre det
hele rigtigt. Det skal der også
være plads til, understreger René,
mens udstødning og støv hvirvler
op i en sløv dans.
- Knægtene har fået det ind
med modermælken. Phillip lå jo

Phillip kører på en 50 kubik speedwaycykel, og Oliver har en 85
kubik. Forskellen kan ikke kun ses,
men absolut også høres.
Phillips mor, Heidi Baad, der
mest sidder på tilskuer-plastikstolene med de andre mødre, fortæller, at det absolut er en familieting,
når ens unger går til speedway.
Det bliver en livsstil, fordi det
fylder meget tidsmæssigt.
- I sommerperioden er det vores
andet hjem, og ungerne brænder
bare for det. Vi har det vildt hyggeligt alle sammen på kryds og
tværs og skiftes til at have kage
og sodavand med.
Phillip bliver hjulpet af med den
varme hjelm efter sine runder alene på banen. Han ser tilfreds ud
og fortæller, at han kører speedway, fordi det er noget, hans krop
bare vil. Det kan ikke diskuteres.
- Det er sjovt at lave hjulspind,
griner Phillip.
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Af Asger Havstein Eriksen
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asger.havstein@3f.dk
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Foto: Joachim Rode

Patrick valgte skraldet
og ramte plet
23-årige Patrick Skinners forældre og søster
har alle højere uddannelser.
Men Patrick brød mønsteret og blev
faglært skraldemand.
46
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D

et så ikke godt
ud for 23-årige
Patrick Skinner efter
folkeskolen. Det
interesserede ham
ikke. Han var ikke til
at drive ud af sengen i forældrenes hus i Kastrup og lavede
aldrig lektier.
Det gik ikke bedre efter
folkeskolen, hvor han i nogle år
klarede sig igennem med småjob
i blandt andet et supermarked
og var ved at komme i dårligt
selskab.
Det var utænkeligt, at han ville
gå i sine forældres og storesøsters
fodspor og vælge en højere uddannelse. Eller en uddannelse
overhovedet.
- Hold kæft, hvor jeg hadede
folkeskolen. Jeg er sgu klog nok,
men jeg gad ikke. Jeg ville bare
gerne være ufaglært resten af
livet, siger Patrick Skinner og
klør sig i sit plyssede hoved med
en tatoveret hånd.
Forældrene Ann og Gordon
Skinner var dybt bekymrede:
Hvad skulle der dog blive af
ham?
- Jeg var vred på ham hver
morgen, når han ikke var til at
få ud af døren. Men jo mere vi
skubbede på, jo mere gik han i
baglås. Hvordan skulle han nogensinde blive i stand til at klare
sig selv og flytte hjemmefra, siger
Ann Skinner.
Men så en dag for fire år siden
mødte Ann Skinner tilfældigt to

bekendte. Den ene er tidligere
skraldemand og den anden er
tidligere bagageportør. De er
tilknyttet 3F Kastrup og har
undervist ordblinde og hjulpet
utilpassede unge med lærepladser og job.
De to bekendte fortalte Patrick
Skinner alt om det at være skraldemand.
- Vi var på bølgelængde, og
jeg har meget respekt for direkte
snak, der er helt nede på jorden,
siger Patrick Skinner, der er
hurtig i replikken.
Han fik en læreplads, og det
gik godt fra dag ét. Men den teoretiske del på teknisk skole var en
prøvelse.
- Tanken om at jeg snart ville
være tilbage i skraldebilen holdt
mig oppe. Men jeg fik da vist, at
jeg godt kan, siger Patrick Skinner, der blandt andet scorede 12
og tre 10 taller, da han afsluttede
den tre et halvt år lange uddannelse.
Jeg elsker jobbet
Patrick Skinner er vild med at
være skraldemand.
- Jeg elsker arbejdet og den
direkte måde, vi taler på. Vi kan
have en fest og hygge os, mens vi
slæber skrald. Det er fedt. Jeg står
op klokken 4.30 og er på jobbet
en halv time før hver morgen for at få en kop kaffe og en smøg
og være helt klar, siger han og
fortsætter:
- Jeg er altid blevet behandlet

godt og har fået anerkendelse,
også selvom jeg var lærling. Hver
søndag glæder jeg mig til at møde
om mandagen, siger Patrick Skinner, der efter læretiden fik fast
job hos City Container A/S.
Patrick Skinner er som forvandlet, efter at han har fundet det,
han brænder for.
- Livet er anderledes og lysere
nu, siger han og gaber højlydt.
Det er trods alt stadig tidligt at
stå op klokken 4.30.
59-årige Gordon Skinner er
uddannet biolog, 56-årige Ann
Skinner er kontoruddannet
med merkonomoverbygning, og
Patrick Skinners storesøster har
taget en bachelor.
- Jeg har været ærgerlig over, at
Patrick ikke kom på gymnasiet,
for vi har hørt så meget om, at
det lukker mange døre. Men
det passer jo ikke. I dag er vi
megastolte over, at Patrick har
taget uddannelsen og er blevet
skraldemand, siger Ann Skinner,
der blev våd i øjnene, da Patrick
Skinner fik overrakt sit svendebrev.
Patrick Skinner bor i dag i
lejlighed på Nørrebro med sin
kæreste, der er erhvervsøkonom.
Han har skiftet sin ældgamle,
stylede Audi ud med en fornuftig
sølvgrå Opel Corsa, der starter
hver gang. Planen for den nye
tilværelse er også køreklar.
- Jeg vil gerne være skraldemand resten af livet, slår Patrick
Skinner fast.

- Hold kæft, hvor jeg hadede folkeskolen.
Jeg er sgu klog nok, men jeg gad ikke. Jeg ville bare
gerne være ufaglært resten af livet.
Patrick Skinner
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FRA FYRET TIL JOB
Af Lene Petersen

lene.petersen@3f.dk

Foto: Robert Attermann

Efterløn:
De fleste blev

Alice skifter
spor fra mad til børn
P

å trods af sin unge alder har
24-årige Alice Paulsen skiftet
spor i sit arbejdsliv.
Først blev hun kok, som hun altid
har drømt om.
- Jeg kom i lære efter grundforløbet, fortæller Alice Paulsen.
Men læretiden var lidt turbulent,
og Alice måtte skifte læreplads blandt
andet på grund af stress. Svendebrevet kom dog i hus, og det samme
gjorde et job.
- Men efter jeg fik min datter i
2016, kunne det desværre ikke passe
med arbejdstiderne, selvom jeg var
glad for faget, fortæller hun.
Efter en tid som ledig fik Alice
Paulsen natarbejde på et lager. Men
kroppen sagde fra, og Alice blev ledig
igen.
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- En dag spurgte min datters dagplejer, om det ikke var noget for mig
at blive dagplejer, for hun havde set,
hvordan jeg var sammen med min
datter, fortæller Alice Paulsen, som
tænkte grundigt over det. Tanken
bundfældede sig, og da kommunen
manglede dagplejere, røg en ansøgning afsted.
Nu er hun godkendt og fastansat
fra 1. september - og glæder sig til at
arbejde med børn.
- Det var ikke en svær beslutning
at stoppe som kok, for det var for
svært med et lille barn. Måske kan
jeg komme tilbage til faget engang.
Men nu glæder jeg mig til at komme
i gang, for jeg dur ikke til at være
ledig, siger hun.

Gode råd
fra Alice
• Søg uopfordret:
Alle søger de job,
som er slået op,
men du er måske
den eneste, som
søger uopfordret.
• Man skal bruge
sit netværk. Da jeg
blev ledig, bad jeg
netværket om at
holde øjne og ører
åbne.

Kun 3.500 - eller
under seks procent
af de aktive medlemmer i 3FA - har i første
halvår valgt at få
deres efterlønsbidrag
udbetalt og træde ud
af efterlønsordningen. Det viser tal fra
a-kassen.
- Ud af dem var
ﬂere ikke berettigede
til efterløn. Så dem,
der reelt foretog et
fravalg af efterløn,
var mindre, siger forretningsfører i 3FA,
Eva Obdrup.
Dertil kommer cirka
1.600 personer, som
ikke længere er med
i 3FA.
I 2012 var der også
mulighed for at hæve
efterlønspengene
skattefrit. Dengang
var der langt ﬂere,
som trådte ud.

Har du et spørgsmål til a-kassens ekspert?
Eller har du lyst til at fortælle, hvordan du ﬁk job?
Kontakt: lene.petersen@3f.dk

Spørg

GITTES GODE RÅD
GITTE OVERGAARD

EKSPERTEN I 3FA

Skoleleder ved AOF
Odense og Nyborg

Kommer
du gennem
nåleøjet?
E

r du kommet igennem
nåleøjet og inviteret
til jobsamtale? Eller afleverer
du uopfordrede ansøgninger
direkte til forskellige virksomheder?
Det kræver overskud,
selvværd og en vis portion
karisma at brænde igennem
hos virksomhederne, hvad
enten du skal til en egentlig
jobsamtale, eller du bare
møder op med en uopfordret
ansøgning. For mange mennesker er det rigtig svært.
Forleden mødte jeg to
piger, som begge var ledige de var begge meget indadvendte og havde rigtig svært
ved at vise deres værd. Ja,
faktisk turde de ikke gå til
en jobsamtale af bare skræk
for at skulle være “på”! Men
der er mange, der har det
ligesom de to piger og ikke
kan lide at være i centrum.
Har du det også sådan, er det
meget vigtigt, at du forbereder dig rigtig godt, inden du
skal til jobsamtale. For en
god forberedelse vil give dig
en vis sikkerhed og dermed

større overskud og en positiv
udstråling.
God forberedelse kræver,
at du sætter dig godt ind
i, hvem virksomheden er.
Hvad de laver. Kik, på deres
hjemmeside. Forhør dig, om
nogen kender virksomheden
- måske gør din fagforening?
Det kræver også, at du øver
dig lidt i, hvordan du vil præsentere dig selv. Det hjælper
ikke at sidde og hakke i det
og ikke vide, hvad du vil sige.
Du kan øve din præsentation hjemme og eventuelt få
hjælp af en ven. På den måde
får du større sikkerhed og ro
til selve samtalen.
Tænk også over, hvilket tøj
du tager på. Hvad udstråler
du? Dit tøj og din udstråling
skal gerne matche virksomhedens kultur, så de oplever,
at du passer ind i netop deres
miljø.
Har du behov for vejledning og sparring, så kontakt
din 3F-afdeling eller den lokale AOF-afdeling. Begge steder vil der altid være hjælp at
hente. Held og lykke.

?
!

Rammer nyt opholdskrav min mand?
Min mand er fra Cambodja. Sidste år flyttede han hertil, fik arbejde
og har arbejdet lige siden. Han har nu været medlem af a-kassen
i et år. Men nu hører jeg, at regeringen vil indføre en regel om, at
man skal have opholdt sig i Danmark i syv år inden for otte år for
at få dagpenge. Hvordan stiller det min mand, og kan det overhovedet betale sig for ham fortsat at være medlem af a-kassen?
A. Poulsen, København.

Kære A.
Du har ret i, at der er ved at blive lavet ny lovgivning, som indebærer, at man skal have opholdt sig i Danmark eller i et andet
EØS-land i syv år inden for otte år for at få dagpenge. Reglerne
forventes at træde i kraft 1. januar 2019. For din mand betyder det,
at bliver han ledig inden, kan han måske godt få dagpenge, hvis
han i øvrigt opfylder betingelserne. Hvis han bliver ledig efter 1.
januar, så vil han til gengæld blive omfattet af de nye regler.
Der kommer nogle overgangsregler, som gør, at betingelserne
indfases. Det vil sige, at det skærpes fra fem til syv år fra 2019
til 2021. Men disse overgangsregler vil desværre ikke hjælpe din
mand, som derfor vil skulle opholde sig yderligere seks år i Danmark for at få ret til dagpenge (fra 2019 og frem).
Jeg har to forbehold i mit svar: Det ene er, at lovforslaget endnu
ikke er vedtaget og derfor kan ændre sig endnu. Det andet er, at
jeg ikke kender din mands specifikke sag i detaljer. Derfor er det
vigtigt, at du og din mand besøger hans afdeling og får konkret
vejledning.
Du spørger også, om det kan betale sig at han er medlem af akassen. Ja - resten af året kan det i hvert fald. Og derefter - igen: Tal
med hans afdeling.
Med venlig hilsen
Michael Kristiansen, forsikringschef, 3FA

Michael Kristiansen
Forsikringschef, 3FA
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Af Morten Halskov

I

morten.halskov@3f.dk

I Foto: Claus Bech

Hanif vinder
pris for at hjælpe
flygtninge
Taxichauffør Hanif Seyed
kom til Danmark som flygtning
og betaler nu tilbage til samfundet
ved at hjælpe andre.
Det har 3F’eren fået en pris for.

D

u skal lære at tale dansk. Du
skal være aktiv. Og du skal
have en plan A og en plan B.
Sådan lyder rådene fra den
39-årige taxichauffør Hanif
Seyed til fem flygtninge fra
Syrien. De sidder på hver sin
blå kontorstol bag lysebrune skriveborde i et
mindre klasselokale på sprogskolen CLAVIS
i Roskilde. Flygtningene er på kursus i at
få et arbejde, og de lærer om reglerne på
arbejdsmarkedet i Danmark.
Denne tirsdag formiddag står Hanif Seyed
for undervisningen sammen med en faglig
sekretær fra 3F Roskildeegnen. Egentlig
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skulle de undervise 10 flygtninge, men blot
halvdelen er mødt op.
- I Danmark kommer der ikke nogen og
banker på din dør. Du skal være aktiv og
skabe kontakt med andre mennesker. Måske
kan de hjælpe dig videre til dit drømmejob,
siger Hanif Seyed på sin rolige facon til de
lyttende flygtninge.
Flygtede fra fædrelandet
Hanif Seyed voksede op i Afghanistans
næststørste by Kandahar, mens den var
under sovjetisk besættelse. Som 15-årig
flygtede han sammen med sin storebror.
- Vi skulle bare væk fra borgerkrigen i
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Afghanistan. Livet som flygtning er
ikke rart. Det er svært. Jeg tænkte
hele tiden, at nu dør du. Jeg kunne
ikke sove om natten. Barndommen
under det sovjetiske regime og tiden
som flygtning sidder stadig i mig,
siger Hanif Seyed.
Brødrene kom via Pakistan til
Europa. De havde fået visum til London, men udnyttede en mulighed for
at stå af i Danmark, hvor de endte i

Fakta:
Pris til hverdagens helte
Fællesskabsprisen blev i 2014 stiftet i samarbejde mellem Socialdemokratiets formand, Mette
Frederiksen, og en række store danske organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
- heriblandt 3F.
Personerne bag Fællesskabsprisen ønsker at
“hylde hverdagens mange oversete helte, der
udgør velfærdssamfundets usynlige bærende
søjler, og som gør en ekstraordinær forskel for
fællesskabet.”
Alle kan indstille almindelige mennesker, der
fortjener anerkendelse.
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et asylcenter i Tølløse på Sjælland.
- Danmark åbnede døren for mig,
og jeg er utrolig taknemmelig for
det. Nu betaler jeg tilbage. Jeg har
åbnet mit hjerte for folk og hjælper
så meget, som jeg kan, forklarer
Hanif Seyed.
Ærefuld pris
Hanif Seyed er også arbejdsmiljørepræsentant og tidligere tillidsrepræsentant for taxichaufførerne hos
Dantaxi i Roskilde og omegn. Som
frivillig bruger han desuden 10-15
timer om ugen på at træne unge
danskere og udlændinge i volleyball.
Han har også arbejdet som tolk
for andre flygtninge fra Afghanistan.
Men han stoppede, fordi det var for
psykisk hårdt for ham at høre deres
personlige historier. Deres fortællinger fik ham til at tænke på hans
eget liv.
Hanif Seyeds indsats fik i maj
hans fagforening, 3F Roskildeegnen,
til at indstille ham til Fællesskabsprisen. En pris, der bliver uddelt til
personer, som gør noget ekstra for
fællesskabet.
I lighed med ni andre personer

modtog han Fællesskabsprisen i høj
sol ombord på Oslobåden, der var
stævnet ud fra Københavns Havn.
- Jeg blev rigtig, rigtig glad for
prisen. Det er en anerkendelse af, at
jeg har gjort noget for andre. Prisen
gjorde mig varm i hjertet. Jeg vil
passe godt på prisen, siger Hanif
Seyed.
Sproget er svært
Sproget er en stor barriere, forklarer
de fem flygtninge sig på syrisk gennem den tolk, som sidder ved siden
af dem i klasselokalet på sprogskolen.
Hanif Seyed erklærer sig
fuldstændig enig med dem. Men
afghaneren besluttede sig for at lære
dansk, selvom han ikke anede, om
han ville få permanent opholdstilladelse i Danmark.
- Jeg siger måske noget på en forkert måde, selvom jeg har boet her
i 24 år. Men jeg har aldrig oplevet,
at nogen har grinet ad mig, fordi jeg
har sagt noget forkert. Når jeg kører
taxi, har nogle endda sagt til mig,
at jeg har en charmerende accent,
griner han.

Af Morten Halskov

I begyndelsen af sin tid i Danmark tænkte Hanif Seyed, at han
måske kunne vende tilbage til sit
hjemland efter et par år. Men drømmen om at flytte til det krigshærgede Afghanistan, hvor han var på
ferie for nogle år siden, har han
ikke længere.
- Det er blevet værre og værre.
Håbet er forsvundet, og jeg ønsker
ikke længere at vende tilbage.
Det er i Danmark, at jeg føler mig
hjemme. Og mine børn føler sig
som danskere, siger Hanif Seyed og
oplyser, at hovedparten af børnenes
venner er danskere.
I Danmark arbejdede han for
år tilbage for et stort malerfirma,
indtil det flyttede produktionen
til Polen. Efterfølgende uddannede han sig til industrioperatør.
Men muligheden for at arbejde
hos en medicinalvirksomhed om
natten passede dengang ikke ind
i familielivet med hans kone og to
små børn.
- Vi blev i familien enige om, at
jeg skulle køre taxi et par måneder.
Det var ikke mit drømmejob. Men
jeg mødte mange forskellige mennesker, som er glade eller triste. Det
er et fedt job. Det er et frit og fleksibelt arbejde. Jeg glæder mig om
morgenen, når jeg skal på arbejde,
siger Hanif Seyed, der har kørt taxi
de seneste 12 år.
De tre syriske kvinder i klasselokalet fortæller, at de gerne vil arbejde som henholdsvis sygeplejerske,
med pasning af børn og med design
af bygninger. De to mænd ønsker at
fortsætte deres arbejde fra Syrien
som elektriker og skibskaptajn. De
fem syrere har nu været i Danmark
i op til omkring to år.
- Det kan godt være, at drømmejobbet ikke kommer lige med
det samme. Men mist ikke håbet.
Drømmejobbet skal nok komme,
siger han.

I

morten.halskov@3f.dk

60-års fødselsdag
18. april kunne formanden for Den Grønne Gruppe,
Peter Kaae Holm, fejre 60-års fødselsdag.
Peter Kaae Holm var oprindelig
anlægsgartner. I 1991 blev han
valgt som faglig sekretær i SiD’s
daværende gartnerafdeling i
Aarhus, hvor han også blev næstformand.
Året efter blev Peter Kaae Holm
valgt til SiD’s hovedbestyrelse. I
2000 blev han forretningsfører i
forbundets gruppe for medlemmer,
der blandt andet arbejder på gartnerier, mejerier eller i landbruget.
Peter Kaae Holm trådte i 2007
ind i 3F’s hovedbestyrelse, hvor
han har siddet siden.
I august 2017 skiftede han posten som næstformand og forhandlingssekretær ud med posten som
formand for Den Grønne Gruppe.
Det skete, efter at den hidtidige
formand, Vagn Henriksen, døde
efter kort tids sygdom.
Peter Kaae Holm betegner det

som en stor faglig sejr, at han har
været med til at sørge for, at stadig
flere 3F’ere har fået tilskud til at
efteruddanne sig. Medlemmerne er
blevet løftet uddannelsesmæssigt
via tilskud fra de såkaldte kompetencefonde, som 3F har sikret i
forbindelse med forhandlinger om
overenskomster.
Et vigende antal medlemmer
er ifølge gruppeformanden den
største udfordring for 3F. Men
Peter Kaae Holm tror og håber på,
at 3F’s storstilede projekt med at
fastholde og få flere medlemmer
vil skabe positive resultater. Målet
med en bedre organisering på det
grønne område er også at få flere
og bedre uddannede arbejdsmiljørepræsentanter, som på stærkere
vis kan repræsentere 3F’erne på
deres arbejdspladser.
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Hillerød
44.551

DANMARK RUNDT
Trods kriseramt økonomi:
AMU Vest overlever
Nye aftaler og strategier har nu reddet det lukningstruede AMU Vest.
ESBJERG: “Dørene lukker og
slukker inden første halvår af
2018.” Så sort var meldingen for
knap et år siden fra direktøren
for AMU Vest i Esbjerg, Torben
Pedersen.
Men det lader nu til, at skuden
er vendt. Og det er der ﬂere
grunde til, siger direktøren.
Blandt andet den tidligere
indgåede trepartsaftale, der gør,
at skolen slipper for at betale et
bidrag på to procent de næste
ﬁre år.

1.112

Med aftalen er der også blevet
indført takstforhøjelser, der betyder, at skolerne får ﬂere penge
pr. AMU-kursus. Det betyder, at
AMU Vest sparer 2,5 millioner
kroner om året.
Torben Pedersen forventer
dog stadig et underskud i 2018.
- Men vi er på rette spor og
kan måske allerede få vores
økonomi til at gå i nul i 2019,
siger han.

Uber-chauffører
har modtaget sociale ydelser som for eksempel
dagpenge og SU, samtidig med
at de har været tilmeldt Ubers
app som chauffører. Myndighederne undersøger nu, hvor
mange af dem, der har begået
socialt bedrageri.
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En million kroner til 68
fyrede på Scanﬂavour
VIBORG: 68 medarbejdere på
Scanﬂavour ved Viborg blev
tidligere på måneden kastet ud
på dybt vand, da de modtog en
opsigelse.
Men siden er ﬂere redningskranse kastet ud til de ansatte
- senest en lille million kroner
fra en speciel varslingspulje i
Beskæftigelsesministeriet, som
netop går til at hjælpe ansatte
ved større afskedigelsesrunder.

- Vel er det da træls, at vi har
mistet alle de gode folk. Men
når det er sagt, har det været en
ordentlig proces, og jeg er rimelig
optimistisk i forhold til, at folk
nok skal komme videre, lyder
det fra tillidsrepræsentant Steen
Jensen, der repræsenterer de 49
ufaglærte, der er sagt op.

HO

AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN
asger.havstein@3f.dk

Enke nær snydt for kvart million
kroner af pensionsselskab
AARHUS: Hvis pensionsselskabet sender et brev, så læs
det med det samme. Det gjorde
en mand, og han svarede også
straks på skrivelsen. Det sikrer
nu hans kone en udbetaling på
254.670 kroner.
Manden modtog brevet den 4.
i en måned. Han svarede den 5.
og døde to uger senere.
Pengene nåede ikke at blive
udbetalt, inden han døde. Det ﬁk
pensionsselskabet til at nægte
kvinden pengene. Men nu har
Ankenævnet for Forsikring
afgjort, at hun har ret til beløbet.
Brevet fra pensionsselskabet fortalte, at manden nu var
over 67 år og dermed havde
mulighed for blandt andet at få
udbetalt et engangsbeløb på de
lidt over en kvart million.

Men i mellemtiden dør manden. Det får så selskabet til at
fortælle familien, at det er en
forudsætning for alderssummen, at medlemmet er i live på

udbetalingstidspunktet. Men
den forklaring holdt altså ikke,
har Ankenævnet fastslået.
NSO

277.000
kroner koster det Forsvarsministeriets Personalestyrelse, at der ikke blev
grebet ind over for alvorlige problemer med det psykiske arbejdsmiljø på
Flyvestation Karup. En 3F’er, der var civil kasernemedarbejder, blev mobbet
dagligt, og det førte til sygemelding, svær depression og en fyresedddel.

FAGBLADET · AUGUST 2018 · NR. 5

I 55

Hillerød
44.551

DANMARK RUNDT
Vil stoppe rederiers
brug af illegale søfolk
ODENSE: Rederiet Sirius
Shipping blev tidligere på
året i Retten i Odense idømt
en bøde på 1,5 millioner
kroner for at have brugt ﬁlippinske søfolk uden arbejdstilladelse på danske skibe.

Ingen myndigheder
tjekker i dag, om udenlandske søfolk har papirerne i
orden, og dommen medførte
spørgsmål i Folketinget til
udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg

Er du mand og over 18 år og har du
i din barndom eller ungdom haft en
seksuel oplevelse med en ældre dreng?
Så er det måske dig vi gerne vil i
kontakt med.
Filmen sætter fokus på grænser, gråzoner og krænkelser
( '' (- )" !*-/!*-./ÿ() )$"ѵ *)/&/) ('ޔ.
instruktør for at høre mere.
Det er fortroligt og uforpligtigende. Instruktøren har selv
erfaring fra området.
Kontakt: ) -.ȫ͗)'Ȏ0/ǹ&
Se mere på: ͗)'Ȏ0/ǹ&ȝ( )
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(V) om, hvordan hun vil
sikre, at brug af illegale
søfolk på danske skibe
forhindres.
Ministeren opfordrer
i sit svar til, at man
anmelder det til politiet,
hvis der er mistanke om
overtrædelse af udlændingeloven.
- Det duer ikke ikke til
noget. Ministeren glider
af på spørgsmålene, mener social dumping-ordfører Mattias Tesfaye (S).
- Det er Inger Støjbergs opgave at sikre,
at der ikke er et illegalt
arbejdsmarked. Politiet
eller Søfartsstyrelsen
skal udføre opgaven,
siger han og oplyser, at
Socialdemokratiet snart
lancerer et forslag til,
hvordan misbruget af
illegale kan stoppes.
AHE

Fagbladet 3F’s unge
gavflab Mikkel er
hovedperson i Fagbladet 3F’s stribe.
Men Mikkel kommer
også med friske kommentarer andre steder
i bladet. Du er med i
konkurrencen om en
Apple TV medieafspiller - hvor du blandt
andet kan se film og
sport samt gå på nettet - hvis du kan svare
på følgende:
På hvilke sider i
Fagbladet 3F nr. 5
optræder Mikkel?
Du kan indsende
sidetallene her: www.
fagbladet3f.dk/mikkel
eller på et postkort
med navn og adresse
til:
Fagbladet 3F,
Kampmannsgade 4,
1790 København V
Mærk kort: Mikkel,
Fagbladet 3F nr. 5
Ansatte og valgte i 3F
kan ikke deltage.
Vi skal modtage dit
svar senest søndag
2. september 2018.

DIN PENSION

SYGDOM

Udarbejdet af PensionDanmark og
Industriens Pension i
samarbejde med Fagbladet 3F

Dit pensionsselskab hjælper
hvis du bliver syg
3F’ernes pensionsselskaber står klar med en pose penge, hvis du
bliver alvorligt syg.

t farvestrålende plaster på et forslået knæ
kan være en god lindring for mange børn.
Men som voksen med ansvar for økonomi og familie er et flot plaster sjældent lindring nok, hvis
du bliver alvorligt syg. Derfor indeholder 3F’ernes
pensionsordning også en forsikring ved kritisk
sygdom, som betyder, at du typisk kan få udbetalt
100.000 kroner skattefrit.
Bliver du for eksempel ramt af kræft eller får en
blodprop i hjertet eller hjernen, kan du få penge
fra dit pensionsselskab – også selvom du stadig
er i arbejde. Pengene fra forsikringen giver dig et
økonomisk råderum, så du bedre kan koncentrere
dig om at blive rask.

E

Tilpas forsikringen

Både i Industriens Pension og PensionDanmark
har du mulighed for at tilpasse din forsikring ved
kritisk sygdom, så du selv bestemmer, hvor meget
du får udbetalt. Hvis du sætter forsikringsbeløbet
op, sparer du lidt mindre op til pension. Sætter du
forsikringsbeløbet ned, sparer du lidt mere op til
pension.

Hvis du bliver
alvorligt
syg…
…er det en god idé
først at tjekke, om
din sygdom er med
på listen over sygdomme, der er forsikret. Du kan søge
om udbetaling ved
at logge ind på dit
pensionsselskabs
hjemmeside på industrienspension.dk
eller på pension.dk.
På dit pensionsselskabs hjemmeside
eller app kan du
også tjekke, hvordan du er dækket.
Typisk har du ret
til 100.000 kroner,
hvis du får en kritisk
sygdom. Du kan
vælge at hæve eller
sænke beløbet, så
det passer til dit og
familiens behov.

Gratis medlemskab af patientforening

Som en del af forsikringen får du også tilbudt et
års gratis medlemskab af en relevant patientforening. Som medlem af en patientforening får du
råd og støtte til at håndtere din sygdom og mulighed for at møde andre i samme situation.
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XORD
Løsning nr. 4 :
TØMRERSVEND

Følgende har
vundet et gavekort
på 300 kroner:
Vindere nr. 4 :
Bent Mortensen,
Vissenbjerg
Per Madsen,
Taastrup
Peter Skotte,
Svendborg
Susanne Ibsen,
Nykøbing F.
Verner Hansen,
Brøndby

Denne måneds
løsning:
Kodeordet kan
indsendes her:
www.fagbladet3f.dk/x-ord
eller du kan
sende kuponen til
Fagbladet 3F,
Kampmannsgade 4,
1790 København V
Mærk kuverten: Nr. 5.
Ansatte og valgte
i 3F kan ikke
deltage.

Løsningen skal
være Fagbladet 3F
i hænde senest
2. september 2018.

Vind gavekort
på 300 kroner til
Kvickly,
SuperBrugsen,
Brugsen,
Dagli’ Brugsen og
LokalBrugsen.
I alt fem præmier.
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UDNYT POTENTIALET I
DANMARK FØRST
Lad os uddanne og opkvaliﬁcere unge og ledige, inden vi begynder
at importere udenlandsk arbejdskraft.
QQQQQ

D

iskussionen om manglen på arbejdskraft pryder mediebilledet i denne tid.
Arbejdsgivere udtaler i ﬂæng, at de
ikke kan besætte stillinger med kvaliﬁceret arbejdskraft, og at de er nødsaget til at afvise ordrer. Ifølge arbejdsgiverne er løsningen at nedsætte beløbsgrænsen
og få fri adgang til arbejdskraft fra hele verden.
I 3F har vi ganske vanskeligt ved at genkende
billedet. For i Danmark har vi i øjeblikket mere end
110.000 ledige. Alene i 3F har vi cirka 11.000 ledige. Derudover har vi i Danmark 70.000 unge, der
hverken er i job eller under uddannelse. Samtidig
går mere end 10.000 unge lige nu og ikke kan få en
praktikplads.
Jeg synes, det er en rigtig god idé at uddanne og
opkvaliﬁcere dem, inden vi begynder at tale om at
nedsætte beløbsgrænsen og blot hovedløst importere udenlandsk arbejdskraft.
I 3F anerkender vi, at der i visse geograﬁske
områder inden for visse fag kan være udfordringer med kvaliﬁceret arbejdskraft, og det kan derfor være blevet lidt vanskeligere for virksomhederne at rekruttere.
Det er åbenlyst, at ønsket om at importere kvaliﬁceret arbejdskraft ikke længere begrænser sig til
de “højtuddannede specialister”. Med en beløbsgrænse på 325.000 kroner inklusiv pension og fe-

riepenge, mod de 418.000 kroner i dag, kan langt
de ﬂeste danskere se deres job blive konkurrenceudsat.
3F mener derfor, at det vil være en bombe under
arbejdsmarkedet, hvis vi sætter beløbsgrænsen
ned. Vi har stadig 250 millioner europæere, der
kan tage job i Danmark. 18 millioner står i arbejdsløshedskøen, heraf alene otte millioner i de sydeuropæiske lande. Dertil kommer de mange unge,
der har opgivet håbet om at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og som derfor hverken er i job, under uddannelse eller arbejdsløse.
En analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR) viser, at blot 1,1 procent af de
virksomheder, der oplever rekrutteringsudfordringer både har kontaktet jobcentret, a-kassen/fagforeningen og slået stillingen op på jobnet.dk. Det er
simpelthen ikke godt nok.
Samtidig er det værd at minde om, at en måde
at tiltrække og fastholde medarbejdere på er ved
at sikre, at arbejdsgiverne udbyder job på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, som er tidssvarende i
forhold til 2018.
I 3F er vi helt enige i, at virksomhedernes adgang til kvaliﬁceret arbejdskraft er et helt centralt
konkurrenceevneparameter. Men lad os nu bringe
arbejdskraftreserven her til lands i spil først.

Af Søren Heisel, forbundssekretær i 3F
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