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Vi har før i Lederen omtalt, at der er 
mange arbejdsgivere, der har travlt 
med at råbe op om, at de mangler kva-
lificeret arbejdskraft. 
3F har gang på gang afvist dette, da 
de lokale fagforeninger – også flere 
gange 3F København – har kontaktet 
og inviteret arbejdsgiverne til møde 
om at få løst deres ”problemer”. Vi har 
her kunnet konstatere, at der ikke har 
været akutte problemer med at finde 
kvalificeret arbejdskraft, da arbejdsgi-
verne direkte adspurgt siger: ”Teore-
tisk set kunne det jo ske på sigt, at vi 
ikke kan få kvalificeret arbejdskraft 
– men det er ikke relevant lige nu”. 
Med andre ord: Arbejdsgiverne pak-
ker deres mission om, at os alminde-
lige arbejdere får en lavere løn, så de 
får en højere profit ind i, at de mang-
ler kvalificeret arbejdskraft, hvilket er 
direkte usandt.  
Alle disse manøvrer har også et andet 
formål. At øge arbejdsudbuddet! Det 
vil sige, at arbejdsgiverne vil have en 
større mængde arbejdskraft til rådig-
hed, som de kan vælge og vrage imel-
lem – eller når arbejdsudbuddet er 
rigtig stort, så er truslen om at blive af-
skediget et større pres, da der selvsagt 
vil være konkurrence om jobbene, og 
arbejderne bliver mere ”medgørlige”. 
Den første del af 3-partsforhandlin-
gerne har netop drejet sig om at få øget 
arbejdskraftudbuddet. Her har de slå-
et fast, at hvis flygtninge, der kommer 
til Danmark, ikke kommer i arbejde, 
så skal der bruges flere skattekroner 
på at forsørge disse flygtninge. 
Regeringen har på anden led sørget 
for, at den forsørgelse som tilbydes 
til flygtninge (integrationsydelse) er 
sat voldsomt ned samt gennemtrum-
fet ”det moderne kontanthjælpsloft” 
med påstand om, at det er en mere ret-

færdig måde at give penge på. Vi bliver 
nødt til at sige, at dette er en stor løgn 
og kun tjener til, at dem som ikke har 
så meget, skal have endnu mindre og 
en lang række børn vil opvokse i en 
fattigdomsfælde.
Et sådant samfund behøver vi ikke 
at opbygge. Vi kan bare se rundt om 
i verden, hvad resultatet er af sådan 
et samfund. Det er voldsomme ind-
komstmæssige uligheder mellem so-
ciale klasser, som vil føre til vold og 
kriminalitet.
3F har indført Jobformidling. Det at 
være medlem af en fagforening er 
også ensbetydende med, at hvis man 
er så uheldig at miste sit arbejde, så 
får man først og fremmest hjælp til 
at få vurderet, om opsigelsen er ef-
ter reglerne, og derefter vil 3F kunne 
formidle job, hvis der er nogle ledige 
job, så man hurtigt kommer i beskæf-
tigelse igen.
3F har haft en prøveperiode, hvor vi 
har registreret 2.000 formidlinger – 
det vil sige, at i de her tilfælde har ar-
bejdsgiverne efterspurgt arbejdskraft. 
Her er der kun 2 %, der har været så 
specielle, at 3F ikke har kunnet finde 
kvalificeret arbejdskraft blandt vores 
arbejdsløse kolleger. 
Vi kan også sige det fuldkommen lige 
ud: Folk der er arbejdsløse, vil meget 
gerne arbejde. 
I denne forbindelse er det også vigtigt 
at gøre opmærksom på, at unge men-
nesker, der tager en uddannelse, de-
sperat søger efter praktikpladser, og 
de er også villige til at tage en praktik-
plads, når de bliver tilbudt dem.
De ideologiske påstande om, at dan-
skere – unge som ældre – ikke gider 
at arbejde, er ren propaganda fra ar-
bejdsgiverne og de liberale for at pres-
se løn og arbejdsvilkår. 

Beskæftigelse



John Ekebjærg-Jakobsen, fra Stilladsar-
bejdernes Landsbrancheklub er blevet 
valgt som ny formand for Byggefagenes 
samvirke.

Formålet med Byggefagenes Samvirke 
er at samarbejde mellem byggefagsorga-
nisationerne om at løse ‘sådanne opgaver, 
der ikke kan løses af de enkelte fagforga-
nisationer, og særlig sådanne opganisati-
onsopgaver, hvor der peges på nye veje 
for arbejderklassens kulturelle højnelse og 
større indflydelse på byggeindustriens og 
de med den samhørige funktioner i sam-
fundet’, som det udtrykkes i samvirkets 
vedtægter.

Konkret betyder det, at samvirkets med-
lemsorganisationer arbejder sammen i 
forbindelse med overenskomstforhand-
lingerne, ved konflikter og andre faglige 
aktiviteter.

3F Københavner i spidsen for Byggefagenes Samvirke

Ulandssekretariatet (under LO 
og FTF), har gennemført et stu-
diebesøg for de tre parter på det 
tunesiske arbejdsmarked, dvs. 
Arbejdsministeriet, Arbejdsgiveror-
ganisationen UTICA og den faglige 
hovedorganisationen UGTT. UTICA 
og UGTT modtog – som en del af 
den såkaldte Kvartet – Nobels fred-
pris i 2015.

De tre parter har længe øn-
sket at besøge Danmark for at 
lære af de danske erfaringer med 
i fælleskab at skabe bæredyg-
tige resultater indenfor vækst 
og anstændige jobs, og med at 
sikre et velfungerende socialt 
sikkerhedsnet/a-kassesystem. 

Fokus på læring
Besøget, som foregik 4.–8.april 
2016 havde fokus på jobskabelse 
og vækst, og ikke mindst samarbej-
det og den strukturerede sociale 
dialog mellem de tre danske par-
ter. Fra alle tre organisationer var 
der deltagelse på højeste niveau, 
dvs. socialministeren og general-
sekretærerne fra henholdsvis UTI-
CA og UGTT. De havde udtrykke-
ligt ønsket, at besøget havde fokus 

på læring, der evt. kunne bruges i 
Tunesien. 

Programmets første dag havde 
fokus på det nationale niveau med 
besøg hos Dansk Industri, LO, FTF 
og beskæftigelsesministeriet. 

På dag 2 – onsdag 6.april 2016- 
var der til gengæld fokus på det 
kommunale niveau, med besøg i 
Københavns kommune, jobcen-
teret Skelbækgade og 3F Køben-
havns a-kasse samt en virksom-
hed. Vi holdt et kort oplæg om det 
danske a-kasse system i forhold til 
a-kassens rolle og funktion på det 
danske arbejdsmarked, herunder 

Besøg fra Tunesien

samarbejde med stat/kommune, 
arbejdsgiverne og andre aktører 
på arbejdsmarkedet.  Der var stor 
spørgelyst og interesse fra delegati-
onens side, bl.a. om finansieringen 
af dagpengesystemet. 

Det arabiske forår, som begyndte 
i Tunesien, kan forhåbentlig skabe 
større tryghed for helt almindelige 
mennesker. En tryghed, som bl.a. 
er mulighed for dagpenge og ud-
dannelse, når man bliver arbejds-
løs. Måske har besøget i 3F Kø-
benhavns a-kasse kunnet give god 
inspiration.

Af Bendt A. Larsen, a-kassen
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Mesudieye kom til 
 Danmark, da 
 hun var 19 år 

gammel og lige havde afslut-
tet en 3-årig håndarbejds-
uddannelse. Det var hendes 
drøm, at arbejde som hånd-
arbejdslærer. Men tilværel-
sen ville det anderledes. 

Mesudieye blev gift, lærte dansk 
og fik arbejde på en vaskerifabrik. 
Jobbene som håndarbejdslærer vi-
ste sig at være svære at få fat i og 
i de næste 40 år arbejdede hun på 
vaskeri og med rengøring og fik 3 
børn og drømmen blev gemt væk.

Vi skal stå sammen
På hendes første job fik hun at 
vide, at ”her er vi medlem af fag-
foreningen” og hun meldte sig der-
for ind, og de sidste 40 år har hun 
betalt sit fagforeningskontingent.

Mesudieye fortæller, at for hen-
de er det vigtigste ved at være 
medlem af en fagforening, at det 
er den bedste måde vi sikrer os 
selv og hinanden på – ved at stå 
sammen.

Slidt op
Hele sit voksenliv har Mesudieye 
arbejdet med fysisk hårdt arbej-
de og i 2004 sagde helbredet stop. 
Mesudieye var slidt og selv efter 
hun blev opereret, hjalp det ikke.

Men selvom lægerne skrev, at 
hun ikke kunne løfte ret meget 
uden smerter eller føleudfald eller 
gå eller stå mere end 1-2 timer på 
højre fod, så vurderede kommu-
nen, at hun havde et VIST skåne-
forhold overfor kraftigere hånd- og 
fodbelastende arbejde og hun kun-
ne tage et lettere servicejob, hvor 
hun skulle lave kaffe og tørre bor-
de af og den slags. 

Afslag på fleksjob
På det tidspunkt havde hun væ-
ret på sygedagpenge i 4 år og den 
sagsbehandler, som kendte hende, 
havde indstillet hende til et fleks-
job, men man gav afslag.

Sygedagpengene blev stoppet og 
i 1 år derefter, fik hun ingen pen-
ge nogen steder fra. Når man ikke 
kan arbejde mere end 3 - 4 timer 
om dagen, så kan man ikke få ar-
bejdsløshedsdagpenge. Familien le-
vede nu af mandens indtægt.

Efter 1 år måtte hun søge kon-
tanthjælp – supplerende til man-
dens indtægt og håbede nu, at få 
hjælp fra kommunen til at komme 
videre.

Gik ned med flaget
Hver gang hun kom til samtaler 
i kommunen, var det hos en ny 
sagsbehandler og hver gang måt-
te hun fortælle sin historie forfra. 
Mesudieye fortæller, at hun har 
været i afklaring, arbejdsprøvning 
og virksomhedspraktik 10 forskel-
lige steder – alle steder har vist det 
samme. Nemlig at Mesudieye ikke 
kan arbejde fuld tid – ikke engang 
tæt på.

Til sidst blev det for meget for 
hende og hun gik ned med flaget 
(psykisk). De mange års sygdom og 
naturlige bekymringer over økono-
mien og den mangelfulde hjælp fra 
kommunen havde sat deres spor.

Efter endnu 1 års behandling 
måtte man konkludere, at også 
dette nu var kronisk, og så langt 
om længe – mere end 10 år efter 
hun blev syg – blev Mesudieye vi-
siteret til fleksjob.

Nye muligheder
Gennem de 3 år, hvor jeg kendt 
hende, har vi haft mange snakke 
om det at arbejde. For når Mes-
udieye taler om at tjene sine egne 
penge, så bliver hun fast i stem-
men. At det betyder meget for hen-

En stærk og stolt kvinde
med en drøm

For Mesudieye har det en enorm 
værdi at have et arbejde.

Af Pia S. Pedersen – Social og Miljøafdelingen
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de, at klare sig selv, skal man være 
temmelig døv for ikke at høre.

Da hun bliver tilkendt fleksjob, 
så har Mesudieye en alder, hvor 
hun efter ganske få måneder som 
arbejdsløs fleksjobber ville kun-
ne gå på fleksydelse (efterløn for 
fleksjobbere). Men jeg kendte et 
sted, der hed Place de Bleu. En so-
cialøkonomisk virksomhed, som 
producerer puder, tæpper og an-
dre håndarbejdsvarer og jeg var 
ikke et sekund i tvivl om, at det 
ville være en helt perfekt arbejds-
plads for Mesudieye.

Heldigvis var hun ikke svær at 
overtale til at prøve det af og gan-
ske kort tid efter, var hun startet i 
en praktik på stedet.

Bekymringerne er væk
I dag har jeg været nede for at 
tage billeder af hende på hendes 
arbejdsplads – for Mesudieye er 
ansat i fleksjob på Place de Bleu og 
har ingen intentioner om at gå på 
efterløn. Det er hun alt for glad for 
sit arbejde til.

Når jeg møder hende er hun 
glad og smilende – bekymringerne 

er væk. Det er en helt anden Mes-
udieye end hende, som jeg mødte 
for 3 år siden og alligevel ikke – 
for jeg har hele tiden kunnet ane 
hende igennem bekymringer over 
de manglende penge, frustrationen 
over kommunen og den manglen-
de sagsbehandling og hendes sta-
digt dårligere helbred.

En stærk, stolt, smilende og kær-
lig kvinde, som altid er parat til 

hjælpe sine kolleger og som læg-
ger en enorm værdi i at have et 
arbejde.

Man kan undre sig over, hvorfor 
det skulle tage systemet mere end 
10 år at hjælpe Mesudieye tilba-
ge på arbejdsmarkedet, og hvorfor 
hun skulle sparkes helt ned inden 
hun fik hjælp!

Mesudieye har ingen intentioner om at gå på efterløn. Det er hun alt for glad for sit arbejde til.

Mesudieye med sine kolleger hos Place de Bleu
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Med udgangen af 2015 har 70.000 
mistet retten til dagpenge – alene 
i 2015 var tallet på ca. 16.500. Det 
viser de seneste tal fra AK-Samvir-
ke, som er brancheorganisation for 
a-kasserne.

Lars Løkkes dagpengereform fra 
2010 fortsætter med at sende tu-
sindevis ud af dagpengesystemet. I 
2015 var der ca. 16.500 arbejdslø-
se, der mistede deres forsørgelses-
grundlag. Samlet set har ca. 70.000 
opbrugt deres dagpengeret i pe-
rioden fra 2013 – 15. Politikernes 
oprindelig profeti var, at 2 – 4000 

arbejdsløse ville miste deres ret til 
dagpenge.

Fremtiden
Det er AK- Samvirkes vurdering, at 
også 2016 vil betyde, at et betyde-
ligt antal mennesker vil falde ud af 
dagpengesystemet. Alene i januar 
2016 har ca. 1100 ledige mistet de-
res dagpengeret. Hvis dette niveau 
fortsætter vil ca. 13.000 mennesker 
opbruge deres dagpengeret i 2016.

I efteråret 2015 besluttede et 
flertal i Folketinget et nyt dagpen-
geforlig. Det skulle blandt andet 

reducere antallet af arbejdsløse, 
der mister dagpengeretten.  Forli-
get træder i kraft i 2017 og ifølge 
dagpengekommissionen vil de nye 
regler nedbringe antallet der mi-
ster dagpengeretten med ca. 2000 
årligt.

Med fortsat mangel på beskæf-
tigelsesaktivitet i samfundet vil 
denne prognose blive sprængt og 
på et afgørende punkt kommer 
vi til at opleve, at det nye dag-
pengeforlig ikke lever op til vores 
forventninger.

70.000 mistede retten til dagpenge

Antal personer der  
har mistet retten til dagpenge:
 2013: 34.171
 2014: 19.321
 2015: 16.452
 I alt: 69.944

(Kilde: AK -samvirke, 16.marts 2016.  

Læs notat på hjemmesiden, AKSAMVIRKE)



Af Bendt A. Larsen, 
A-kassen

Af Søren Becher
A-kasseleder, 3F København

Selvbooking i a-kassen

7

Der er stadig mange medlemmer 
af 3F København, der mister retten 
til dagpenge. Status er, at omkring 
30 medlemmer indtil nu har mistet 
deres ret til dagpenge hver må-
ned i 2016. Forklaringen er, at der 
ikke er tilstrækkelig med beskæf-
tigelse på det københavnske og 
storkøbenhavnske arbejdsmarked. 
Halveringen af dagpengeperioden 
og fordoblingen af beskæftigelses-
kravet, som blev vedtaget i 2010 af 
Lars Løkkes borgerlige regering, 
trækker derfor stadig et spor ef-
ter sig af usikkerhed og økonomisk 
nedtur for mange arbejdsløse. 

Vi har derfor besluttet i samar-
bejde med Jobcenter København, 
at tage et initiativ for at minimere 
antallet af medlemmer, der mister 
deres forsørgelsesgrundlag. På et 
tidspunkt umiddelbart efter som-
mer vil alle ledige der har 6 måne-
der tilbage af deres dagpengeret få 
tilbud om at deltage i et netværk. 

Netværket mødes ugentligt, og 
det bygger på ideen om hjælp til 
selvhjælp. Deltagerne kan udveksle 
ideer om jobsøgning og få hjælp til 
at skrive ansøgninger. I netværket 
vil der blive informeret om jobåb-
ninger, og hvis der er brug for kort 

opkvalificering aftales det med 
Jobcenter København. Socialrådgi-
verne i 3F København vil ligeledes 
informere om rettigheder og plig-
ter i kontanthjælpssystemet.

Det er en medarbejder fra 
Jobcenter København der er tov-
holder på netværket og det mødes 
ugentligt i fagforeningen. 

Du er velkommen til at  
kontakte a-kassen hvis du  
ønsker yderligere information.

Du skal fremover selv bestille tid 
til dine møder i a-kassen, men får 
besked om, hvornår du skal gøre 
det.

Alle a-kasser og jobcentre skal 
i 2016 indføre selvbooking til alle 
samtaler, man som ledig skal del-
tage i.

Og hvad betyder det så? 
Det betyder, at man ikke længere 
vil modtage et indkaldelsesbrev til 
CV-samtale eller rådighedssamtale. 
I stedet skal den enkelte arbejdslø-
se selv logge på systemet og bestil-
le (booke) tid til en samtale. 

Vær opmærksom på, at man som 
arbejdsløs har pligt til at deltage i 
alle samtaler. Man kan ikke undla-
de at booke tid. 

Når det er tid til at booke en 
samtale, vil man modtage en 
e-mail med information om samta-
len og en tidsfrist for at booke.

Du skal klikke på et link i e-mai-
len, og derefter bliver du guidet 
igennem resten.

Det er meget vigtigt for dig, at vi 
har de rigtige oplysninger om din 
e-mailadresse.

Tjek oplysningerne på Mit3F.dk 
eller kontakt os. Hvis du ikke har 

Netværk for arbejdsløse

Før dagpengene løber ud

en e-mailadresse, vil vi gerne hjæl-
pe dig med at oprette den.

Alle medlemmer er selvfølgelig 
velkommne til at henvende sig i 
a-kassen og få hjælp til at booke tid.

Eksempel på e-mail:

Indkaldelse til ”Rådigheds-samtale”
Kære Hans Jensen.
Vi skal hermed indkalde dig til ”Rådigheds-samtale”.  
Samtalen skal foregå inden 30. april 2016 og vil vare ca. 45 minutter.
Du skal selv booke en tid, der passer dig her , og du skal booke inden  
20. april 2016.
Du skal bruge dit Booking-nummer og cpr-nummer ved booking. 
Dit Booking-nummer. er: 3019557
Kontakt os på telefon +4570300999, hvis du har brug for hjælp.  
Du kan læse mere om, hvordan du booker her.
Husk også at kontakte os, hvis du er i arbejde, er i løntilskudsjob eller  
i aktivering.
Til samtalen skal du huske at medbringe:
• NemID
• Eventuelt brugernavn og kodeord til Jobnet

Med venlig hilsen 
3F København
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Jeg skal i år deltage i Genevesko-
len, som skal ned og besøge den 
årlige ILO konference i Geneve.

Skolen er helt unik i organisati-
onen og arbejder bl.a. på, at frem-
me det nordiske samarbejde og 
give faglige aktive i LO regi et stør-
re indblik i de overvejelser, der er 
omkring beslutningerne for at pas-
se på arbejdere i hele verden.

Forløbet består af 2 modu-
ler. 1. modul startede på Runö i 
Stockholm, hvor jeg mødte akti-
ve fra hele norden. Vi dykkede 

Den nordiske folkehøjskole i Geneve giver hvert 
år et antal yngre faglige aktive mulighed for at få 
kendskab til internationalt fagligt arbejde.

Kurset varer fire uger og bliver afholdt i Stock-
holm og Geneve.

Kurset tager udgangspunkt i arbejdet i ILO (Den 
Internationale Arbejdsorganisation), som er FNs or-
gan i arbejdsmarkedsspørgsmål. 

Kurset er åben for alle, men henvender sig først 
og fremmest til yngre aktive medlemmer indenfor 
den faglige, politiske og kooperative bevægelse.

ned i ILO’s organisation og hvil-
ke komitéer der er nedsat til årets 
konference.

Jeg blev valgt som leder for en 
gruppe, der skal arbejde med over-
skriften ”Employment and decent 
work for peace and resilicence: Re-
vision of the employment (transiti-
on from war to peace) recommen-
dation, 1944 (No. 71).

Det skal vi arbejde videre med 
på 2. modul, som foregår på selve 
ILO konferencen i Geneve og som 
varer 3 uger.

Spændende opgaver
Vi skal gennemgå en masse per-
spektiver i, hvordan det enorme 
arbejde kan gribes an fra et nor-
disk perspektiv, hvor vi undervejs 
i Geneve skal interviewe højtståen-
de politikere, embedsfolk og NGO 
fra hele verden og deltage i komi-
téens møder under konferencen.

Det 1. modul har været rig-
tig spændende og jeg glæder mig 
enormt meget til det næste, som 
foregår i Geneve til juni.

Geneveskolen 2016

Rundt om i verden er arbejdsvilkå-
rene for de ansatte i fastfoodbran-
chen rigtig dårlige. En timeløn på 
$8 er normal og retten til at være 
medlem af en fagforening eksiste-
rer ikke.

Strejkeklar
De har nu taget kampen op og 
torsdag den 14. april 2016 var det 

International Fastfood Dag. Det be-
tød, at ansatte i branchen verden 
over gik i strejke eller på anden 
måde viste deres støtte til kampen.

Ungdomsnetværket støttede
Det gjorde vi naturligvis også i 
Ungdomsnetværket i afdelingen.

En ganske almindelig torsdag 
eftermiddag (i starten af april) 

mødtes en håndfuld unge fra af-
delingen for at vise deres støtte 
til de ansatte. Ansatte, der verden 
rundt kæmper for bedre rettighe-
der og en anstændig løn. Vi ma-
lede et stort banner med teksten: 
”Fair pay for fastfood workers 
everywhere”. 

Fotos på de sociale medier
Ugen efter tog vi ud i København 
for at tage billeder af banneret. 
Flere steder, hvor vi stoppede op, 
mødte vi interesserede danskere 
som spurgte ind til, hvorfor vi tog 
billeder af banneret. 

Billedet blev den 14. april 2016 
delt på alle de sociale medier sam-
men med billeder fra hele verden, 
som viste støtte til de kæmpende 
fastfood arbejdere rundt om i ver-
den. Ungdomsnetværket er stolte 
af at være en del af kampen.

#FastfoodGlobal



Tillykke med uddannelsen

Af Flemming Kristensen, 
faglig sekretær
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5 havnearbejdere fra Copenhagen 
Malmø Port har gennemført ud-
dannelsen som havne- og termi-
nalarbejdere. Det er en forholdsvis 
ny uddannelse, som tager 3 år at 
gennemføre. Dog er der mulighed 
for, at få merit for de kvalifikatio-
ner man har i forvejen.

Sponsorer hjalp
I forbindelse med deres svende-
prøve, skulle de på en studietur 
og efter kort overvejelse valgte de 
Algeciras i Spanien. Algeciras er et 
stort forbindelsesled for transport 
over søvejen til Middelhavet, Spa-
nien og Tangier og andre havne i 
Marokko samt de Kanariske Øer 
og enklaverne Ceuta og Melilla. 
Havnen er placeret som nummer 
16 på listen over havne, der flyt-
ter mest gods i verden. Det danske 
firma A.P. Møller - Mærsk har des-
uden en kæmpe containerterminal 
på havnen.

Økonomien rakte ikke til dette, 
men de tog kontakt til en række 
mulige sponsorer og det lykkedes 
at finde pengene til rejsen. Det er 
de meget taknemmelige for.

Spændende besøg
Studenterne har også været på 
virksomhedsbesøg på Maersk Ter-

minalen og Wrist, der leverer pro-
viant m.m. til skibe samt offshore i 
hele verden.

Der blev også tid til et dagsbesøg 
på Gibraltar, som er Britisk over-
søisk territorium på sydkysten af 
den Iberiske halvø.

Tillykke
3F København ønsker tillykke med 
uddannelsen.
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Tak
Tillidsmand

Fotos: Søren Zeuth, Jan Mathisen, Claus K. Hertz



11

Den 2. april 2016 blev Anker  
Jørgensen bisat fra Grundtvigs-
kirken i Bispebjerg. Det var en 
begivenhed, som blev fulgt af 
hele Danmark i medierne, og 
som trak et par tusinde menne-
sker til kirken.

Imens de fleste huskede tilbage 
på Ankers tid som statsminister, 
brugte 3F København anlednin-
gen til at mindes ham som en 
fagligt aktiv, der igennem en år-
række satte sine aftryk på arbej-
det i Lager og Pakhusarbejder-
nes forbund og senere i Dansk 
Arbejdsmandsforbund.

Den gamle fagforeningsfane 
prydede selve kirken sammen 
med socialdemokraternes par-
tifane. Udenfor stod over 100 
fanevagter, heriblandt en stor 
gruppe, der repræsenterede 3F 
København og mange af fagfor-
eningens klubber.

Efter bisættelsen blev der lavet 
en procession til 3F København, 
hvor der blev budt på gravøl 
imens formand Bjarne Høpner, 
holdt en flot tale om Anker som 
tillidsmand for arbejdsmænde-
ne. Undervejs pegede formanden 
på flere af de ting vi kan lade os 
inspirere af i vores faglige arbej-
de i dag – ikke mindst i forhold 
til kultur og uddannelse.

Dagen sluttede på Christians-
borgs slotsplads, hvor flere tu-
sinde mennesker deltog i den fol-
kelige fest for Ankers minde, en 
fest der også blev flankeret af 
vores faner.

I Ankers fodspor

Af Jens Kristian Jensen, Faglig sekretær
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Rigtig mange ved 
 ikke hvad ATP er 
 og hvordan de kan 

kontrollere om arbejdsgive-
rens indberetninger er kor-
rekte. Det er ærgerligt.  
ATP er nemlig en vigtig  
pensionsordning og rigtig 
mange arbejdsgivere 
indbetaler ikke korrekt.

ATP er en livslang pension som 
sikrer, at du får mere at leve for 
end bare folkepensionen. Mere 
end halvdelen af de nuværende 
folkepensionister har alene ind-
tægter fra folkepensionen og ATP. 
Er du 65 år og går på pension i år 
(og har betalt fuldt bidrag hele dit 
arbejdsliv), vil du modtage op mod 
24.000 kr. hvert år resten af livet.

Livsforsikring
ATP er også en livsforsikring. Den 
giver efterlevende børn og ægte-
fælle/samlever ret til et engangsbe-
løb på op til 50.000 kr., hvis man 

har indbetalt til ATP i to år. Belø-
bet bliver sat ned med 10.000 kr. 
om året fra og med det fyldte 66. 
år og bortfalder helt, hvis afdøde 
var fyldt 70 år.

Hvem betaler til ATP?
Din arbejdsgiver skal indberette 
og betale det samlede ATP-bidrag. 
Af det samlede ATP-bidrag betaler 
din arbejdsgiver 2/3. Den sidste 1/3 
betaler du selv og den trækkes fra 
i din løn.

ATP beregnes ud fra timetallet 
på lønsedlen.

Kontroller ATP indbetalingerne
Det er vigtigt, at du tjekker dine 
ATP indbetalinger. Mange arbejds-
givere indberetter nemlig ikke kor-
rekt. Gennemgå dine lønsedler, 
især når du har haft ferie eller har 
været på orlov. Tjek, at arbejdsgi-
veren har medregnet alle timer i 
ATP beregningen.

Hovedreglerne er som følger:
• Omsorgsdage, feriefridage, bør-

nefamiliefridage og seniorfrida-
ge: Hvis du modtager løn eller 
anden betaling under fravær på 
omsorgsdage, feriefridage, bør-
nefamiliefridage eller seniorfri-
dage, skal arbejdsgiveren med-
regne det normale timetal for 
disse dage. Der skal derimod ikke 
betales ATP-bidrag af et eventu-
elt kompensationsbeløb for ikke 

afholdte omsorgsdage, feriefri-
dage, børnefamiliefridage eller 
seniorfridage. 

• Orlovsperioder: Arbejdsgiveren 
skal medregne perioder, hvor du 
er fraværende på grund af or-
lov, hvis du får udbetalt løn eller 
anden betaling i orlovsperioden. 
Det er timetallet i det hidtidi-
ge ansættelsesforhold, der dan-
ner grundlag for beregningen af 
ATP-bidraget. 

• Ferie og søgnehelligdage: Bliver 
du aflønnet månedsvis, skal ar-
bejdsgiveren medregne de timer, 
du holder ferie. Arbejdsgiveren 
skal medregne timerne, uanset 
om du er månedslønnet eller ti-
melønnet med månedsvis løn-
udbetaling og uanset om du får 
feriegodtgørelse eller løn under 
ferien. 
Arbejdsgiveren skal ikke med-
regne ferietimer for en måneds-
lønnet, som holder ferie med 
feriegodtgørelse fra en tidligere 
arbejdsgiver. 
Modtager du løn månedsvis, skal 
du også medregne søgnehellig-
dage. Søgnehelligdage skal med-
regnes, uanset om der betales ve-
derlag for disse.

Se dine indbetalinger
På www.atp.dk kan du altid tjekke 
arbejdsgiverens indbetalinger og 
også hvor stor din personlige op-
sparing er.

ATP er pensionsopsparing  
og ikke en skat

Af Jan Mathisen
faglig sekretær

ATP-bidrag Lønmodtagerdel Arbejdsgiverdel Bidrag i alt

Månedslønnede (Arbejdstimer pr. md.)   pr. md.
Midst 117 timer 94,65 189,35 284,00
Under 117 – men mindst 78 63,10 126,25 189,35
Under 78 – men mindst 39 31,55 63,10 94,65

14–dages lønnede Timer pr. 14 dage)   pr. 14 dage
Mindst 54 timer 49,80 99,60 149,40
Under 54 – men mindst 36 33,20 66,40 99,60
Under 36 – men mindst 18 16,60 33,20 49,80
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Et godt fysisk og  
 psykisk arbejds- 
 miljø er vigtigt for 

dig og dine kollegers trivsel 
og en god forretning for din 
arbejdsplads

3F har udviklet et nyt værktøj, 
3F Arbejdsmiljøberegneren, hvor 
du let og hurtigt kan regne ge-
vinsterne ud ved at erstatte et 
dårligt arbejdsmiljø med en lang-
sigtet, forbyggende og strategisk 
arbejdsmiljøindsats.

Med 3F Arbejdsmiljøbereg-
neren kan du få et kvalifice-
ret skøn over, hvor mange pen-
ge et dårligt arbejdsmiljø koster 
din arbejdsplads. Og hvor man-
ge penge en forbedring af ar-
bejdsmiljøet vil kunne indbringe 
og dermed bruges på yderligere 
arbejdsmiljøforbedringer.

Nem at bruge
Arbejdsmiljøberegneren er nem 
at bruge. Du skal blot indtaste an-
tallet af medarbejdere, lønnen og 
så sygefraværsprocenten. Derefter 
angiver du hvilke arbejdsmiljøpro-
blemer, der er på din arbejdsplads 
– og så er du klar med det første 
resultat. 

Men det er ikke meningen, at du 
skal sidde derhjemme og beregne. 
Nej, det handler om, at I sætter jer 
sammen i arbejdsmiljøgruppen, 
Arbejdsmiljøudvalget eller Samar-
bejdsudvalget (MED for det offent-
lige område) på din arbejdsplads. 

Og at I sammen prøver at lave en 
fælles beregning af omkostninger-
ne ved mangler i arbejdsmiljøet.

Bygget på anerkendt viden
3F Arbejdsmiljøberegneren bygger 
på tilgængelig og anerkendt viden 
om sammenhænge mellem dår-
ligt arbejdsmiljø og fravær samt 
andre omkostninger, der skyldes 
arbejdsmiljøet. 

Den er udviklet specielt til 3F 
arbejdspladser ud fra den seneste 
forskning på området. 
Med det nye redskab kan du ikke 
alene beregne omkostningerne ved 
mangler i arbejdsmiljøet, du kan 
også se, hvor stor en andel af virk-
somhedens overskud, der forsvin-
der i udgifter til dårligt arbejdsmil-
jø. Desuden kan du beregne, hvor 
hurtigt investeringer i forbedrin-
ger kan tjenes ind igen.

Du finder 3F Arbejdsmiljøberegneren på www.3farbejdsmiljoeberegneren.dk  
eller på www.arbejdsmiljoerepraesentant.dk

Døråbner ind til direktionen
Arbejdsmiljørepræsentant Hen-
ning Dyrby Hansen, Elopark A/S i 
Aarhus, har med succes prøvet 3F 
Arbejdsmiljøberegneren: - Den er 
nem og overskuelig at bruge. Og 
fantastisk hurtig. Jeg tror, den kan 
være en døråbner ind til direktio-
nen og en øjenåbner i forhold til, 
hvad tingene reelt koster. Jeg vil 
bruge arbejdsmiljøberegneren, når 
vi skal diskutere arbejdsmiljø i vo-
res arbejdsmiljøudvalg. Jeg ser den 
som et redskab, når vi skal snakke 
om arbejdspladsvurderinger, og 
når vi har nogle ting, vi skal have 
vendt i arbejdsmiljøorganisatio-
nen, siger Henning Dyrby Hansen.

- Jeg mener helt klart, at den er 
med til at styrke mit arbejde som 
arbejdsmiljørepræsentant og er et 
værktøj til at nå ledelsen med, si-
ger han.

Regn gevinsten ud  
på det gode arbejdsmiljø



Christina Stanciu og Viorel Tatu spurgte forsigtigt til, om 3F København 
kunne hjælpe. Det kunne fagforeningen godt.
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I midten af januar 2016 henvend-
te et rumænsk ægtepar, Viorel 
Tatu og Christina Stanciu, sig i 3F 
København og spurgte forsigtigt, 
hvorvidt afdelingen kunne og ville 
hjælpe dem i en sag mod deres tid-
ligere arbejdsgiver.

De havde været ansat i virk-
somheden fra henholdsvis decem-
ber 2014 og april 2015 og modtog 
hver især den 4. januar 2016 en 
tilbagedateret opsigelse af 17.de-
cember 2015 med begrundelsen 
”omstruktureringer”.

Med til historien hører, at æg-
teparret boede til leje i en bolig 
tilhørende arbejdsgiveren, der 
kontrollerede alle breve sendt til 
ægteparret. Fra 15. januar 2016 er 
de flyttet i egen lejlighed og ønsker 
i den forbindelse rådgivning fra 3F 
København.

Forkerte indbetalinger
Ægteparret havde gennem ansæt-
telsen gjort ihærdige forsøg på, 

at få arbejdsgiveren til at betale i 
overensstemmelse med de fakti-
ske timer. De havde også gjort ar-
bejdsgiveren opmærksom på, at 
indberetningen af deres personlige 
indkomst til SKAT ikke var korrekt 
og at det samme var gældende 
for indberetning og indbetaling til 
Feriekonto.

I forlængelse af ovenstående 
har de samtidig redegjort for, at 
personlig indkomst skal indbe-
rettes i overensstemmelse med 
gældende regler med henvisning 
til betingelserne angivet i Deres 
EU-opholdsdokument.

Flere udfordringer
Christina havde i efteråret 2015 
orienteret arbejdsgiveren om, at 
hun var gravid med forventet ter-
min i maj 2016. Det er i den for-
bindelse interessant, at arbejdsgi-
veren reagerede med at fortælle, 
at en gravid medarbejder ikke kan 
være ansat i en restaurant. Uagtet 
graviditeten, har Christina passet 

sit arbejde upåklageligt og uden 
sygemelding.

Det tidsmæssige aspekt fra ori-
entering og fraflytning samt krav 
om at bringe orden i sagerne og de 
forgæves forsøg på at finde en løs-
ning, vidner om flere udfordringer 
udover den manglende korrekte 
betaling for faktiske timer.

Den 17. december 2015 (lige in-
den juleferien) fortæller de ar-
bejdsgiveren, at de den 15. januar 
2016 flytter i egen lejlighed.

Krav fremsendt  
fra 3F København
Den 20. januar 2016 skriver 3F Kø-
benhavn et brev til arbejdsgiveren. 
I brevet gøres gældende, at ansæt-
telseskontrakterne er mangelfulde 
og at ægteparret derfor begge er 
berettigede til en godtgørelse. Der 
stilles ligeledes krav om betaling af 
godtgørelse for ugunstig behand-
ling som reaktion på orientering 
om retten til fravær i forbindelse 
med barsel.

Rumænsk ægtepar  
groft udnyttet af arbejdsgiver

Af Noomi Rappeport
faglig sekretær

Christina havde i 
 efteråret 2015 
 orienteret sin 

arbejdsgiver om, at hun var 
gravid med forventet termin 
i maj 2016. Arbejdsgiveren 
reagerede med at fortælle, 
at en gravid medarbejder 
ikke kan være ansat i en 
restaurant.
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Endvidere beskrives det, at ar-
bejdsdagene for ægteparret star-
tede kl. 12.00 og sluttede kl. 22.00 
alle ugens 7 dage til en timeløn 
på kr. 100,00. Foranlediget af det-
te gør vi gældende, at ægteparret 
er berettiget til en godtgørelse for 
krænkelse af rettigheder i henhold 
til Arbejdstidsdirektivet.

Til støtte for vores krav henvi-
ser vi til, at der er tale om groft 
uforsvarlig forretningsførelse, her-
under manglende bogføring og til-
sidesættelse af forpligtelser med 
hensyn til bogføring, regnskabsaf-
læggelse og indeholdelse og afreg-
ning af A-skat.

Hurtig reaktion fra advokaten
Ganske hurtigt efter afsendelse 
af brevet modtages e-mail fra ar-
bejdsgiverens advokat, der oriente-
rer om, at han er indtrådt i sagen 
og vil vende tilbage efter gennem-
gang af sagens dokumenter samt 
møde med sin klient.

Medio februar 2016 afholder vi 
et telefonmøde, hvor vi afklarer 
sagens faktiske og retslige omstæn-
digheder og ”skærer sagen til”.

Vi aftaler et møde i marts 2016 
med baggrund i ønske fra advoka-
ten om, at afsøge muligheden for, 
at finde en aftalemæssig løsning 
i stedet for en civil retssag ved 
domstolene.

Forlig indgået
Ved mødet balancerer vi på den 
ene side mellem at finde en løs-
ning med betaling straks og på 
den anden side, at undgå en situ-
ation med eventuel konkurs, hvor 
Lønmodtagernes Garantifond med 
henvisning til konkurslovens be-
stemmelser vil afvise betaling af 
godtgørelser samt betaling af løn 
fra ansættelsens start.

Vi indgik forlig om betaling af 
kr. 170.000,00 i godtgørelse samt 
korrekt løn.

Som sagen herved afslører, ek-
sisterer der mange urimelige vil-
kår for udenlandske medarbejdere 
rundt om på forskellige arbejds-
pladser i Danmark. Denne sag er 
på ingen måde enestående i for-
hold til andre sager for 3F Køben-
havns medlemmer.

Heldigvis formåede vi at fin-
de en løsning uden indgivelse af 
stævning til domstolene og et langt 
sagsforløb.

Nu da Helle Thorning-Schmidt 
har forladt Folketinget, udtræder 
den politiske ordfører fra Social-
demokraterne i Borgerrepræsen-
tationen, for at komme i Folke-
tinget. Det har givet plads til en 
rokering, hvor Susan Hedlund, 
som er 3F’er, får pladsen som 
politisk ordfører.

Der er efterhånden ikke me-
get, som Susan ikke har prøvet. 
Hun var i sidste periode 1. næst-
formand i Borgerrepræsentati-
onen, næstformand i gruppele-
delsen og har i denne periode 
været fungerende gruppefor-
mand i gruppeformandens bar-
selsorlov, som beskæftigelses- og 
integrationsordfører.

Susan indtræder også som 
næstformand i Metroselskabet 
og beholder sin post som for-
mand for Borgerrådgiverudval-
get. Susan har igennem rigtig 

mange år været faglig aktiv, se-
nest i LO Hovedstaden, hvor hun 
var formand for LO City. Hendes 
hjerte har altid banket for fag-
bevægelsen og vi i 3F ser frem 
til et forsat samarbejde, hvor vi 
i fælleskab finder løsninger til 
gavn for vores medlemmer.

Onsdag d. 4. maj blev der af-
holdt rejsegilde for den bygning 
der, efter planen, kommer til at 
binde fagforeningens 2 nuvæ-
rende bygninger sammen.

Det blev naturligvis fejret efter 
traditionerne med taler, krans 
på taget, rundvisning og lidt 
vådt og tørt til de fremmødte.

Efter planen skal huset stå 
færdigt til august i år.

Rokade i den socialdemokratiske gruppe  
på Københavns Rådhus

Rejsegilde for fagforeningens nye bygning

Af Bjarne Høpner
formand

Susan Hedlund
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Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København

30/8 kl. 10.00: Opstart. Betaling af kontingent.

6/9 kl. 10.00: Banko. * tilmelding petanque 100 kr.

13/9 kl. 10.00: Petanque og kl 12.00 3 stk smørrebrød, 
1 øl, 1 snaps og kaffe Jyllingevej 128, 2610 Rødovre

20/9 kl. 10.00: Ninna Thomsen (SF) Omsorgsborgme-
ster Kbh. fortæller om sit arbejde især om 
ældrepolitik. * tilmelding Nordisk film 100,-kr 

27/9 kl. 10.00: Rundvisning på Nordisk film,  
Mosedalsvej 14, Valby. NB ingen venterum.

4/10 kl. 10.00: Niels Hinrichsen Det Kgl. Teater.
Skuespiller DKT underholder. Det er i store sal sam-
men med Post og RBF. Der serveres sandwich efter.

11/10 kl. 10.00: Anne Marie Det Kgl. Teater Synger 
samt fortæller om Oktoberkoret.

18/10 kl. 10.00: Anita Rohwer, diakonipræst på Vester-
bro, arbejder med herberget, de hjemløse.

25/10 kl. 10.00: Katja fortæller historie – 1 ret 2 vrang. 
Ren underholdning og sjov.

Torsdag d. 9. juni 2016 kl. 10.45
“Ud i det blå skovtur”. Vi mødes på Rådhuspladsen 
ved ”Den lille Hornblæser” og bus 33 kl. 10.45. Pris 
kr. 50,00. Prisen indbefatter lidt at spise og 2 genstan-
de. Ekstra drikkevarer kr. 7.00 pr. genstand. Toiletter 
forefindes. Medbring selv kniv og gaffel. Tilmelding til 
Gerda senest d. 5. juni 2016 på tlf. 51171786.

Lørdag d. 3. september 2016 fra kl. 13.00
Musik i gården. Der er levende musik.Der serveres 2 
pølser m. brød og 1 genstand pr. person. 
Dette dejlige traktement fås for kr. 50,00. Tilmelding 
og betaling til Flemming på konto nr. 5321-0689408  
eller tlf. 36162612 senest d. 16. august 2016.
 
Torsdag d. 8. september 2016 kl. 11.00
Start banko. Gensyn med hinanden og friske 
sommerhistorier.

Torsdag d. 22 september kl. 11.45
Vi mødes i Nørregade 36, hvor vi skal ind og se  
Sømods bolchekogeri kl. 12.00. Pris kr. 25,00.
Tilmelding til Gerda på tlf. 51171786.

Tirsdag d. 4 oktober kl. 10.00
Fællesarrangement
Niels Hinrichsen, uddannet på Det Kgl. Teates elevsko-
le i 1965, kommer og fortæller om sit liv som skuespil-
ler på Det Kongelige Teater.

Torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 11.00  
Summemøde.
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Postseniorerne

Onsdag den 6/7 2016 kl. 18.00
Jazzfestival 2016. Glad og fodvenlig jazz med ”The 
Spirit Of New Orleans” i Restaurant Den Hvide Hest.

Tag med Postseniorerne på bakken til en dejlig mu-
sikoplevelse. Der bydes på stegt flæsk med persille-
sovs fra kl. 18.00 -19.30 - dertil er der 2 x ½ fadøl og 
en kop kaffe med en cognac/Bailey. Alt til en pensio-
nistvenlig festivalpris: kr. 160,00. Ring til Carsten på 
tlf. 51 80 99 96 og bestil plads. 

Lørdag den 16/7 2016
Nykøbing Falster Revyen 2016. Totalt udsolgt - alle 
deltagerne ønskes en rigtig god aften.

Torsdag den 4/8 2016 kl. 10–12.00
Salg af billetter til lukning af Bakken.

Torsdag den 25/8 2016
Vi ”lukker” Bakken for sæsonen 2016. Hold dig orien-
teret om tiderne i nyhedsbrevet sidst i juli.

Den 9. - 16. september 2016
Vi tager på en spændende rejse til Mazurien i 8 dage. 
Prisen for turen er kr. 5.950,00. Turen er med dansk 
rejseleder og polsk guide. Har du lyst til at deltage og 
ønsker yderligere information til denne dejlige tur, så 
ring til Ejvind Wilms på tlf. 20 42 48 22 senest den  
30. maj 2016.

Den 1. - 4. december 2016
Juletur til Stettin. En fire–dages musik– og danse 
weekend. Udflugt, besøg i Stettin – den gamle bydel, et 
stort julemarked og et outlet marked til julegaveind-
køb. Der bydes efterfølgende på stor aftenbuffet inkl. 
drikkevarer ad libitum og underholdning. Underhold-
ningen bliver lagt i hænderne på Klaus & Servants og 
Dario Campeotto. Der er maksimalt plads til 50 i bus-
sen, så vil du sikre dig en billet, ring til Lis Jørgensen 
på tlf. 28 37 78 69.

Lørdag den 31/12 2016
Efter sidste års store succes på Menstrup Kro, tager vi 
turen endnu engang. Prisen bliver kr. 1.795,00 pr. per-
son i dobbeltværelse og med tillæg for enkeltværelse 
på kr. 400,00. Der vil være et begrænset antal pladser 
- så det er ”først til mølle”.

Også her skal du kontakte Lis Jørgensen for tilmel-
ding på tlf. 28 37 78 69.

Når intet andet er anført, afholdes møderne/aktivite-
terne på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. – store 
sal. Husk, at eventuelle ændringer/aflysninger altid 
kan ses på hjemmesiden www.postseniorer.dk
Carsten Majgaard, formand

Generalforsamlingen 2016
Der har været afholdt generalforsamling den 21 april 
2016 - her modtog den samlede bestyrelse genvalg. 

Bestyrelsens sammensætning er herefter:
• Formand, Carsten M. Majgaard
• Kasserer, Keld Eksing
• Bestyrelsesmedlem, Jes Møller Jensen
• Bestyrelsesmedlem, Lis Jørgensen
• Bestyrelsesmedlem, Ejvind Wilms
• Suppleant, Mona Lise Cordova Jensen
• Suppleant, Frank Vinding

Ved efterfølgende konstituering blev Lis Jørgensen 
genvalgt til næstformand og Jes Møller Jensen gen-
valgt som sekretær

Billagskontrollanter Elisabeth Jul og Inge Dam blev li-
geledes genvalgt sammen med Børge Larsen og Leif 
Nielsen som suppleanter.

Som konsulent, uden for bestyrelsen deltager Jacob 
Christiansen.

Ønsker alle en god sommer
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Kontrollørgruppen er 
  de 3F’ere, der 
  passer forlystel-

serne og holder opsyn i ha-
ven. Kontrollørerne har en 
selvstændig overenskomst, 
der er indgået mellem Tivoli 
og 3F København. Alle kon-
trollører er sæsonansatte og 
mister dermed jobbet, når 
julesæsonen er slut med ud-
gangen af året.

Var nervøs for 
at gå tilbage
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Jeg har sat Mette Jeilman stævne 
på en mindre café i det indre Kø-
benhavn, for at høre hendes histo-
rie. En fortælling om en personlig 
nedtur, som trods svære omstæn-
digheder er endt lykkeligt. En for-
tælling om tabuer og det, at turde 
stå frem og turde stå ved sin ret.

Tabu
”Jeg har valgt at stå frem og være 
åben for at bryde tabuet” fortæller 
Mette med direkte henvisning til 
sin længerevarende sygemelding 
på grund af stress og angst.

Mette fortæller, at hun følte sig 
tilsidesat og set ned på, fordi hun 
var syg. ”Jeg ville ønske, at mine 
kolleger vidste mere om det” for-
klarer Mette med en smule rysten 
i stemmen. 

Mette er desværre langt fra den 
eneste, der kender til følelsen af, 
at kolleger ”kigger væk” eller tier, 
når en af kollegerne går ned med 
flaget. Det til trods for, at flere 
tusinde danskere lider af stress, 
angst og depression.

Kontrollør i haven
Mette er ansat som kontrollør i Ti-
voli. Et job hun har haft i 5 år og 
som hun alle dage har været glad 
for. Sidste år gik Mette ned med 
stress og blev sygemeldt i længere 
tid. Hun frygtede en fyreseddel og 
for, hvordan kollegerne ville se på 
hende, hvis hun kom tilbage.

”Det er min femte sæson i år” 
fortæller Mette med glæde i stem-
men med henvisning til, at Tivoli 
for kort tid siden slog dørene op. 

”Jeg er uddannet kontorassistent, 
men var kørt sur i kontorlivet” for-
tæller Mette om baggrunden for at 
blive kontrollør. 

Det sociale fællesskab blandt 
kontrollørerne er stærkt. ”Vi pas-
ser på hinanden” fortæller Mette 
med stolthed i stemmen og fort-
sætter: ”Det er et trygt sted at 
være, så længe man er en del af 
holdet”.

Stress og nedtur
Mette arbejdede ofte mange timer, 
ofte mere end hvad der var klogt, 
når man ser tilbage, forklarer Met-
te. Og i sommeren 2015 knække-
der filmen. 

Mette var kort tid forinden ble-
vet tilbudt at blive driftsleder, men 
efter bare en måned kastede Met-
te håndklædet i ringen. Mette blev 
sygemeldt med stress. ”Jeg havde 
alt for høje forventninger til mig 
selv og jeg kunne ikke indfri dem” 
fortæller hun.

Jobcenteret, yoga og 
mindfullness
I august indkaldte Jobcentret Met-
te til samtale. På forhånd frygtede 
Mette samtalen, da hun havde hørt 
flere rædselshistorier om jobcen-
trene. Men hun blev meget positivt 
overrasket. ”Jeg mødte en sagsbe-
handler, der lyttede til mig og gav 
mig al den hjælp, jeg havde brug 
for” fortæller hun.

Mette kom på kursus i mindfull-
ness, svømning for kvinder, yoga 
og stresshåndtering. Kurser, som 

Af Morten Søndergaard, faglig sekretærFotos: Lasse Pettersson, Tivolikontrollør

Mette følte, passede godt på hen-
des situation og som har hjulpet 
hende på benene igen.

Tilbage på jobbet
Mette satte sig ned med arbejdsgi-
veren og lavede en aftale om grad-
vis tilbagekomst til arbejdspladsen. 
I hele sygdomsperioden var Mette 
og Tivoli i tæt kontakt. De indgik 
en aftale om nedsat tid der starte-
de med, at Mette arbejdede 12 ti-
mer om ugen, et timetal der grad-
vis voksede til fuld tid.

”Der skete nogle misforståelser i 
starten, (da jeg kom tilbage på 12 
timer om ugen), men de blev, uden 
problemer, bragt i orden” fortæl-
ler Mette og fortsætter: ”Tivoli 
var meget forstående. Det gjorde, 
at jeg turde starte som kontrollør 
igen – men vigtigst af alt, så har 
flertallet af mine kolleger været 
virkelig søde og forstående”.



På én af de første dag i år med sol og varme 
blev 1. maj festligholdt i fagforeningen og  
Fælledparken. Vejrudsigterne lovede ikke alt 
for godt, men de dårlige odds til trods blev  
1. maj i 3F København et rigtig godt og festligt 
arrangement.

Også i Fælledparken var stemningen god med 
musik og højt humør i fagforeningens telt.

Fra os i 3F København skal der lyde en stor tak 
til jer, der var med til at skabe en rigtig god dag 
for os alle.

Ny opdeling i faglig afdeling
Pr. 1. maj 2016 har 3F København ændret struktur 
i faglig afdeling for at sikre medlemmerne en end-
nu bedre service. Bl.a. derfor har vi valgt at have 4 
faglige team i stedet for 5. Du kan se fordelingen af 
overenskomstområderne her til højre (listen er ikke 
udtømmende). Er du i tvivl, er du naturligvis altid vel-
kommen til at kontakte fagforeningen på  
kobenhavn@3f.dk eller tlf.: 70 300 999.

• Team 1: Det statslige, regionale og kommunale  
område. Dyrepassere, sceneteknikere, cykelbude, 
portører, privat rengøring, stuepiger m.fl. 

• Team 2: Hotel- og restaurationsområdet (kokke, tje-
nere, receptionister, catere, gastronomer, kantinean-
satte, smørrebrødsjomfruer), film & forlystelse m.fl. 

• Team 3: Industri, bryggeriarbejdere, postarbejdere, 
skræddere, havnearbejdere, vikarer, lagerarbejdere, 
stilladsarbejdere, avisbude, trykkeriarbejdere m.fl. 

• Social og Miljø Teamet: Arbejdsmiljø, arbejds- 
skadesager m.v.


