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• Leder På vores generalforsamling i oktober, valgte 
vi en ny formand og en række nye besty-
relsesmedlemmer. Den nye bestyrelse og 
fagforeningen er helt enige om retningen. 

3F København skal være en aktiv fagfor-
ening, hvor organisering af kollegerne skal 
være i centrum. Samtidig skal fagforenin-
gen være professionel, så vi sikrer vores 
medlemmer den bedst mulige service.

I det kommende år bliver der hårdt brug 
for de aktive kolleger. Vi står med en række 
store udfordringer. OK 20, hvor vi kom-
mer til at kæmpe for de nye overenskom-
ster, som skal sikre kollegerne bedre løn 
og arbejdsvilkår. Tivoli Food Hall, hvor 
vi skal have organiseret stadeholderne. Vi 
kan og vil ikke acceptere, at et hjørne af 
Tivoli er uorganiseret. Sidst, men absolut 
ikke mindst skal vi have styr på de såkaldte 
platformsøkonomier, helt aktuelt WOLT, 
som udsætter de ansatte for helt urimelige 
løn– og arbejdsvilkår.

3Fs kongres i Aalborg i september måned 
gav et godt udgangspunkt for organise-
ringsarbejdet. Optakten til kongressen var 
præget af diskussionen om „ingeniøren i 
lufthavnen“. Sagen handlede om en ansat i 
lufthavnen, som gerne ville nyde godt af de 
gode løn og arbejdsvilkår, som 3F klubben 
i lufthavnen har skaffet, han ville bare ikke 
betale til fællesskabet. Det skabte stor debat 
i medierne, men det gav 3Fs kongres anled-
ning til, at diskutere tillidsfolkenes rolle. 
Kongressen, lige fra forbundsformanden til 
alle de 900 delegerede var enige om at rose 
den kæmpe indsats som vores tillidsfolk, 

hver eneste dag yder ude på vores arbejds-
pladser. Vores tillidsfolk har ikke alene ret 
til at organisere kollegerne, de har en pligt 
til at organisere de nye kolleger. På den 
måde gav kongressen vores tillidsfolk et 
klap på skulderen og et tilsagn om, at bak-
ke dem op i deres kamp for bedre løn– og 
arbejdsvilkår.
Kongressen gav også et klart signal om, at 
3F vil arbejde for en værdig tilbagetrækning 
fra arbejdsmarkedet. Der var bred enighed 
om, at kæmpe imod den stigende pensi-
onsalder. Med andre ord ; velfærdsforliget 
skal justeres, og vi skal sikre retten til tidlig 
pension for de nedslidte kollegaer.
A-kassens kongres, som kaldes delegeret-
mødet, gav også et klart signal :
Vi vil have mindre kontrol og mere tillid. 
Det skal være slut med absurde regler og 
meningsløst bureaukrati. 

Siden delegeretmødet for tre år siden, har 
forbund og a-kasse i fællesskab kæmpet for 
at få stoppet udhulingen af dagpengene. 
Kongressen slog fast, at genopretningen af 
dagpengene er et af 3Fs vigtigste mål. Det-
te klare signal er der brug for at slå fast nu, 
hvor der i den offentlige debat sættes fokus 
på lønforsikringer for de højestlønnede og 
de bedst uddannede. 

På 3Fs kongres i september blev det be-
sluttet at forstærke kampen for at hæve 
dagpengene. Selvom regeringen i første 
omgang har afvist en dagpengeregule-
ring – så var ingen på kongressen i tvivl. 
Det er vitalt for 3F’s medlemmer, at der 
er et dagpengesystem, der kan give tryg-
hed i perioder med arbejdsløshed.

Udviklingen skaber bekymring. Ud-
hulingen af dagpengenes købekraft fort-
sætter uhindret og er i dag nået til et 
punkt hvor der er fare for at dagpenge-
systemet knækker midt over.  Solidari-
teten er reelt ved at blive kørt ud på et 
sidespor.  

Dækningen for en gennemsnitlig løn-
modtager ligger i dag på mellem 50 og 
60 procent. For de lavtlønnede er dæk-
ningen procentuelt lidt højere og tilsva-
rende lavere for akademikere, der kan 
lande på en kompensationsgad på om-
kring 35 procent.

Denne udvikling har åbnet en lade-
port for de private løsninger – for de 
private tillægsforsikringer, der giver et 
tillæg ovenpå dagpengene og for de så-
kaldte ’rene lønforsikringer’ – der ligger 
helt udenfor dagpengesystemet. I denne 
lønforsikring findes ingen af de strenge 
krav som vi kender i dagpengesystemet, 
som fx de rigide krav om jobsøgning, 
de firkantede rådighedsregler med kon-
troller og diverse sanktioner. Det er en 
privat ordning uden statslige tilskud og 
ditto kontrol.

I dag har ca. 400.000 lønmodtage-
re tegnet en privat tillægsforsikring en-
ten via deres forbund eller på anden vis. 
ASE (Tværfaglig a-kasse med gul fagfor-
ening) udbyder den rene lønforsikring 
og her forventer man en tilslutning på 
ca. 250.000 højtlønnede i den kommen-
de tid.  Det vil i så fald betyde, at ca. 25 
procent af a-kassernes lidt over 2 millio-
ner medlemmer befinder sig i feltet af én 
eller anden form for privat løsning. 

Når den tidligere og den nuværen-
de regering ikke har set eller i dag ser 

et tvingende behov for at regulere dag-
pengene ligger forklaringen blandt andet 
i denne udvikling. Den del af lønmod-
tagerne der tjener mest og som er ramt 
mindst af arbejdsløshed – de køber sig 
ud af den ringe dagpengedækning med 
en privat løsning.   

Sådan forholder det sig ikke for store 
dele af 3F’s medlemmer. Vores medlem-
mer kan ikke tegne disse forsikringer 
fordi de tjener for lidt og fordi de gene-
relt har for stor en ledighedsrisiko. De 
private forsikringsselskaber kan simpelt 
hen ikke tjene nok penge på 3F’s med-
lemmer.

Derfor er dagpengesystemet ved at 
knække over på midten. Der er ved at 
blive skabt et dagpengesystem for de vel-
stillede med tilkøb af tryghed og et dag-

pengesystem for de dårligst lønnede med 
svag dækning og tilsvarende mangel på 
tryghed. 

De arbejdsløse bliver delt op i et  
A og et B hold.  
Et utilstrækkeligt dagpengesystem, vil 
også lægge et øget pres på overenskom-
sterne fordi mange arbejdere vil gøre 
næsten alt for ikke at blive fyret.

Vi står midt i en skræmmende ud-
vikling og den kan kun vendes hvis vi 
fastholder et fælles og stærkt krav om et 
bedre og solidarisk betalt dagpengesy-
stem. 

Det betyder ikke mindst at bunden 
skal hæves og at dagpengesatserne skal 
reguleres i takt med lønudviklingen.

 Solidaritet på afveje

Af Søren Becher, a-kasseleder 3F København3Fs kongres 2019 (foto: 3fkongres.dk)
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Hvordan ser du på fremtiden i 3F København ?
Stort spørgsmål som vi gerne vil dele op i nogle lidt mere overskue-
lige spørgsmål i et interview med 3F Københavns nyvalgte formand, 
John Ekebjærg-Jakobsen

Hvad skal der ske i 2020 i 
3F København ?
Vi skal have øget fokus på organisering 
af nye kolleger rundt i byen. Vi mister 
jobs på nogen af vores traditionelle ar-
bejdspladser, især indenfor Posten og la-
gerområdet. Nogen af dem flytter ud og 
andre nedlægges helt. Det betyder selv-
følgelig at vi mister nogen medlemmer. 
Samtidig med det kan vi jo se at der er 
masser af nye arbejdspladser inden for 
hotel og restaurationsområdet. Der kom-
mer konstant nye hoteller og nye barer 
og restauranter. Her skal vi ud og sikre 
løn og arbejdsvilkår for de ansatte ved 
hjælp af vores overenskomster og sam-

tidig skal vi selvfølgelig ud organisere 
de nye kolleger, så de kan og vil stå på 
mål for den løn og de arbejdsvilkår de 
har ret til. Når de bliver organiseret, vil 
de også turde rejse sager, hvis de bliver 
snydt eller fyret. De vil være bevidste om 
at de ikke er alene og at de nok skal få 
den hjælp de har ret til, som medlem af 
en god og aktiv fagforening.

Organisering er vel ikke det eneste 
3F København skal satse på i 2020 ?
I starten af året får vi rigtig travlt. For-
handlingerne om de nye overenskomster 
på det private område i 2020 er så småt 
gået i gang og kollegerne skal vise at de 

bakker vores forhandlere op, når de mø-
des med arbejdsgiverne. Når kollegerne 
viser deres opbakning og deres vilje til at 
kæmpe for kravene, så vil vores forhand-
lere også stå meget stærkere overfor ar-
bejdsgiverne. På vores generalforsamling 
besluttede vi følgende i en udtalelse
• OK18 viste, at vi er stærkere sammen ! 

Ingen kan vinde alene.
• Fællesskabets styrke og solidariteten 

skal være med til at skabe resultater i 
OK20.

Udover OK 20 så får vi i den første del 
af året også travlt med Tivoli Food Hall. 
Vi har nu i snart 1 år forsøgt at få tegnet 
overenskomst med stadeholderne i Tivo-
li Food Hall. Vi tager en ny runde med 
de enkelte stadeholdere inden jul og for-
venter at de tegner overenskomst med 
3F København.

Vi kan ikke acceptere at der i hjørnet 
af et gennemorganiseret Tivoli, et nati-

onalt „ikon“, ligger et antal barer og re-
stauranter uden overenskomst.

Hvad skal der ske på længere sigt i 
3F København ?
Når vi arbejder med OK 20, så kigger vi 
tilbage på de gode erfaringer fra OK 18 
på det offentlige område. De gode sam-
menhænge skal vi huske og turde bruge 
fremadrettet og det betyder også at vi 
allerede nu skal kigge frem til OK 21 på 
det offentlige område. Vi har en særlig 
forpligtigelse i 3F til at skaffe bedre vil-
kår for de lavtlønnede, de ufaglærte og 
for dem med de dårligste arbejdsvilkår. 
Når vi hele tiden har dette for øje så vil 
vores medlemmer også kunne mærke 
vi arbejder på nogle fælles mål og at vi 
bakker hinanden op når det gælder. Men 
det er ikke gjort med det – vi har langt 
større udfordringer.

Hvilke store udfordringer ?
Det er ikke altid nemt organisere kolle-
gerne på hotel og restaurationsområdet. 

Fokus på organisering og overenskomster

– Vi skal have bedre styr 
på København

virksomheder hvor både de ansatte og 
virksomheden betaler skat til vores fæl-
les kasse.

Har du en bemærkning til sidst ?
Vi skal have bedre styr på København – 
byen som er fyldt med oplevelser.

København lever efterhånden af turi-
ster, af underholdningsindustrien, af op-
levelsesindustrien, med hotel og restau-
rationsbranchen i centrum. Det er en 
spændende udvikling, men åbner også 
op for dårlige løn og arbejdsvilkår, ille-
gale arbejdere, sort arbejde og det der er 
værre. Løbehjul som er farlige, fylder i 
byen, er dårlige for miljøet og som sam-
les ind under urimelige vilkår er et ek-
sempel på den skræmmende hurtige ud-
vikling på dette område.

Her har vi en kæmpe opgave, som vi 
kun har set de første problemer af –
mange store problemer. •

En del af dem er studerende som arbej-
der i kortere tid og ikke mener at de har 
gavn af fagforeningen. De skal overbevi-
ses om at det er en god ide at være med-
lem når de arbejder i en branche med et 
dårligt arbejdsmiljø, med mobning og 
med sexchikane.

Endnu sværere er det med de uden-
landske kolleger. Nogen af dem kommer 
fra lande, hvor fagforeninger har et dår-
ligt ry og andre af dem er her i kortere 
tid – for eksempel under „Working Ho-
liday“–ordningen, som betyder at de er i 
kortere tid og når at rejse ud igen før de 
opdager at de er blevet snydt.

Endelig så er den allerstørste udfor-
dring jo nok den såkaldte „platforms–
økonomi“, med WOLT i spidsen. Firma-
erne betaler ikke skat, har ikke ansatte, 
men lokker de ansatte til at være selv-
stændige. Dermed har de ansatte ikke 
lønmodtagerettigheder og bliver snydt 
på det groveste. Samtidig er det jo en 
unfair konkurrence for de virksomheder 
som har tegnet overenskomst med os, Vi tager en ny runde med de enkelte stadeholdere i Tivoli Food Hall inden jul og forventer, at de tegner overenskomst med 3F København.

John Ekebjærg-Jakobsen : Vi har en særlig forpligtigelse i 3F til at skaffe bedre vilkår for de lavtlønnede, de ufaglærte og for dem med de dårligste arbejdsvilkår. 
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Next Stop „Bocuse d´Or“

 Kokkeelev med skills 
 i verdensklasse

Magnus Rosendahl er 19 år, kokkeelev på 
Kokkeriet og medlem af 3F København. 
Magnus er fra Kastrup på Amager, men 

der bliver han nok ikke hængende 
ret længe. Magnus har nemlig 

blikket rettet ud mod fjerne 
horisonter og vil ud og smage 
på verden. For tiden har han 
så meget medvind, at han 
skal holde ekstra godt fast 
på kokkehuen.

Af Allan Kleis Sundstrøm, faglig sekretær – Foto : Michael Jørgensen

Generalforsamlingen i 3F Køben- 
 havn har d. 21/10 2019 beslut- 
 tet at afdelingskontingentet skal 

være 242,00 kr. pr. måned i 2020.
Det er en stigning i afdelingskontingen-
tet på 8,00 kr. om måneden, hvis man er 
fuldtidsmedlem.

Fagligt kontingent
Kontingentet til din lokale afdeling 
3F København stiger med 8,00 kroner 
pr. måned.

Kontingent til Fagligt Fælles Forbund 
( Hovedforbundet 3F ) stiger med 2,00 
kroner pr. måned.

Gruppelivsforsikring, som er inde-
holdt i det faglige kontingent stiger ikke. 
Fritidsulykkesforsikringen er ligeledes 
uændret.

Det samlede fagforeningskontingent 
med forsikringer stiger altså med 10,00 
kr. fra 503,00 til 513,00 kroner inklusiv 
alle forsikringsordninger. Dette svarer til 
en stigning på knap 2,0 % på det samle-
de fagforeningskontingent.

Kontingent til arbejdsløshedskassen
Bidragene til arbejdsløshedskassen, ef-
terlønsordningen og ATP, er jo reelt ind-
betalinger til statskassen, og disse beløb 
er ens i alle a-kasser i hele Danmark.

Forsikringsbidragenes størrelse be-
stemmes af Folketinget.

A-kassebidraget vil stige med 4,00 kr., 
ATP–bidraget er uændret og udgør 7,00 
kr. pr. måned. Administrationsbidraget 
til 3FA stiger med 2,00 kr. pr. måned 
netto. Det samlede kontingent til ar-
bejdsløshedskassen inklusive administra-
tionsbidrag stiger dermed fra 507,00 kr. 
til 513,00 kr. pr. måned i 2020. Det sva-
rer til en stigning 1,2 %.

Efterlønskontingent
Bidraget til efterlønsordningen, som ef-
terhånden ikke ret mange betaler til, sti-
ger med 6,00 kr. fra 508,00 kr. til 514,00 
kr. pr. måned i 2020. Det svarer til 1,2 %. 
Hele beløbet tilfalder statskassen.

Deltidskontingent
Kontingent for medlemmer, der er del-
tidsmedlemmer, ændres således at det 
samlede faglige kontingent med fritid-
sulykkesforsikring i 2020 vil udgøre 
377,00 kr. pr. måned.

A-kassebidraget for deltid vil stige 
med 3,00 kr., ATP-bidraget er uændret 
og udgør 7,00 kr. pr. måned. Admini-
strationsbidraget til 3FA stiger med 2,00 
kr. pr. måned netto. Det samlede kontin-
gent til arbejdsløshedskassen inklusive 

administrationsbidrag stiger dermed fra 
389,00 kr. til 394,00 kr. pr. måned i 2020. 
Det svarer til en stigning 1,3 %.

Hvad skal du selv gøre
Hvis du betaler via betalingsservice i 
bank ( NETS / PBS ) sker regulering af 
kontingentet automatisk. 

Hvis du selv betaler via homebanking 
eller kontooverførsel skal du SELV æn-
dre beløbet. Vi anbefaler betaling via be-
talingsservice, da dette er gratis for dig. 

Hvis du bliver trukket i dagpenge eller 
andre ydelser fra os, sker reguleringen li-
geledes automatisk.

Vi vil opfordre alle andre medlemmer 
til at se efter om kontingenttrækket på 
lønsedlen i januar 2020 er korrekt, så der 
bliver betalt det korrekte kontingent.

Kontakt altid din klubkasserer eller 
3F København, hvis du er i tvivl om du 
betaler det rigtige kontingent.

Spørgsmål
Du er i øvrigt altid meget velkommen 
til at kontakte os, hvis der skulle være 
spørgsmål vedrørende kontingenterne.

Alle beløb er opgivet i kr. pr. måned 
og er uden eventuelt klubkontingent, se i 
øvrigt skemaet med kontingentsatser.

Med venlig hilsen 3F København.

 Kontingent fra 1. januar 2020

Kontingenttype Fagligt kontingent 3F 
og 3F København

A-kasse 
kontingent

Efterløns 
bidrag

Evt. fritidsulykkes 
forsikring

Kontingent
i alt

Fuldtid med a-kasse og efterlønsbidrag 475,00 513,00 514,00 38,00 1.540,00

Fuldtid med a-kasse uden efterlønsbidrag 475,00 513,00 38,00 1.026,00

Fuldtids forbundskontingent 475,00 38,00 513,00

Deltid med a-kasse og efterlønsbidrag (højst 30 timer) 339,00 394,00 342,00 38,00 1.113,00

Deltid med a-kasse uden efterlønsbidrag (højst 30 timer) 339,00 394,00 38,00 771,00

Deltids forbundskontingent (højst 30 timer) 339,00 38,00 377,00

Fritidsjob over/18 år / forbundskontingent 138,00 38,00 176,00

Kontingenter fra 1. januar 2020

Information fra økonomi-afdelingen
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Magnus Rosendahl er 19 år, kokkeelev 
på Kokkeriet og medlem af 3F Køben-
havn. Magnus er fra Kastrup på Amager, 
men der bliver han nok ikke hængende 
ret længe. Magnus har nemlig blikket 
rettet ud mod fjerne horisonter og vil 
ud og smage på verden. For tiden har 
han så meget medvind, at han skal holde 
ekstra godt fast på kokkehuen.

2 medaljer ved World Skills i Kazan
Magnus har vundet både DM for kok-
keelever og de Nordiske mesterskaber. I 
august i år blev det så til en fjerde plads 
ved Worldskills i Kazan i Rusland. Mag-
nus var kun få point fra at vinde bronze 
i kampen om at blive den bedste kok. 
Selvom han ikke kom på podiet, blev det 
alligevel til to medaljer ved WorldSkills. 
Skills Danmark stillede med i alt 14 del-
tagere. Magnus blev den bedst placere-
de dansker og vandt dermed kategorien 
„Best of Nation“. Det blev også til den 
fornemme “Medaillon Of Excelence”. 
Denne medalje gives til deltagere, der 
opnår over 700 point. En deltager kan 
maksimalt nå 800 point, så Magnus lå 
oppe blandt de aller bedste. 

WorldSkills er intet mindre end ver-
densmesterskaberne for elever på er-
hvervsuddannelser samt unge håndvær-
kere. Danmark har tidligere deltaget af 
flere omgange og høstet en del medaljer. 

WorldSkills afholdes hvert andet år og 
er ikke ligefrem et lille arrangement. I år 
blev det til 1300 deltagere fra 63 lande 
og der blev dystet i 53 forskellige fag. 

Det var ikke nemt at stjæle lidt af 
Magnus’ tid, men jeg var heldig at fan-
ge ham på telefonen i et ledigt øjeblik. 
Travlheden skyldes at Magnus allere-
de nu træner til de kommende Bocuse 
d’Or–mesterskaber. Magnus stiller op 
som kommis for den estiske kok Artur 
Kazaritski, der arbejder på den danske 
michelinrestaurant Geranium. Dermed 
bliver Magnus den ene halvdel af det 
Estiske par ved Bocuse d’Or. Det bli-
ver ikke finere end Bocuse d’Or. Det er 
nemlig verdens absolut fornemmeste 
konkurrence for kokke. Første afdeling 
af Bocuse d’Or svarer til europamester-
skabet og finder sted i Tallinn den 28. 
og 29. maj 2020. Hvis Magnus går vide-
re her, skal han med til finalen i Lyon. 
Denne afholdes i januar 2021. Her gæl-
der det så verdensmesterskabet. Magnus 
tør slet ikke udtale sig om chancerne, 
men håber på det bedste.

Hvad fik dig til at gå i gang med kok-
kefaget ? „Jeg har aldrig været særligt 

stærk rent bogligt. Jeg er mere en kreativ 
type, der kan lide, at lave ting med mine 
hænder. Jeg har altid syntes det har væ-
ret sjovt, at man kunne plante en gule-
rod eller en anden grøntsag, se den vok-
se og så kunne bruge dem til noget – til 
mad. Alle kender til mad. Alle bliver jo 
nødt til at spise og alle ved hvad en kok 
laver. Jeg har altid godt kunne lide det 
kreative og nytænkning“. Der er ingen i 
Magnus’ familie, der er I kokkefaget, el-
ler har noget med mad at gøre. Magnus 
nævner dog mors gode stabile mad der-
hjemme. Det kan sagtens være dér, de 
første frø til en strålende karriere er ble-
vet sået. Magnus husker, at han allerede 
som fire– eller femårig, har været glad 
for at lave mad.

Lidt af et konkurrencemenneske
Det er ikke kun glæden ved mad, der 
har ført Magnus til det høje faglige ni-
veau. Magnus er lidt af et konkurrence-
menneske. Han har altid været vild med, 
at mærke adrenalinen ved sportskampe 
og lignende. Magnus’ konkurrencetræ-
ner på skolen ZBC i Slagelse har været 
en vigtig person for Magnus og en med-
virkende kraft til, at Magnus stillede op 
til DM for kokkeelever og de nordiske 
mesterskaber. En anden vigtig person I 
Magnus’ uddannelse er Morten Krog-
holm fra Kokkeriet, hvor Magnus er I 
praktik. Morten har været meget inspire-
rende og drevet Magnus fremad. „Mor-

 > Kokkeelev med skills i verdensklasse

At World Skills bestemt ikke er en helt lille begivenhed fremgår vist tydeligt af dette foto fra åbningsceremonien i Kazan ( foto: https://worldskills.org/ )

ten har lært mig utrolig meget og skub-
bet mig videre og opfordret mig til at 
deltage i WorldSkills“. 

Magnus er taknemmelig for den støt-
te han har fået fra den kompetencefond, 
der drives af 3F og Horesta. Formålet 
med Hotel– og Restauranterhvervets 
kompetenceudviklingsfond er at yde 
økonomisk støtte til uddannelsesakti-
viteter, for dermed at sikre udvikling af 
medarbejderes kompetencer samt for at 
bevare og styrke medarbejderes beskæf-
tigelsesmuligheder, såvel på kortere som 
på længere sigt.

Hvad betyder en fagforening for dig ? 
„Det er altid godt at have sin fagforening 
i baghånden. Det var faktisk min mor, 
der fortalte mig om fagforeningen. Det 
var også hende, der fik mig til at melde 
mig ind. Jeg har heldigvis ikke haft brug 
for 3F endnu, men jeg har modtaget 
støtte fra 3F og Horestas uddannelses-
fond. Det er jeg glad for og det har været 
en stor hjælp ifm min deltagelse i World 
Skills“.

Magnus har et år tilbage af sin uddan-
nelse, men hvad så bagefter ? „Jeg vil ger-
ne ud at rejse lidt. Ud og opleve andre 
madsteder end de danske. Jeg vil ger-
ne ud og finde andre smage – altså nye 
smagsoplevelser. Jeg vil bare lære mere. 
Lære så meget jeg kan“.

Har du et godt råd til dem, der vil føl-
ge i dine fodspor ? „Benhårdt arbejde ! 
Det gælder om at suge viden til sig uan-

set, hvor man er i praktik eller andre ste-
der og så bare arbejde for sit mål. Så skal 
man nok nå det en dag”.

Skulle man selv gå rundt med en 
drøm om, at deltage i WorldSkills, må 
man højst være 22 år, det år konkur-
rencen foregår. Man bliver udvalgt til at 
deltage af rette faglige udvalg. Det bliver 
man fx ved at have vundet andre mester-
skaber, danske såvel som internationale. 
Spørg på din erhvervsuddannelse eller 
kontakt SkillsDenmark for at høre mere 
om, hvordan du kommer til at deltage 
ved WorldSkills. •

Magnus blev den bedst placerede dansker og vandt 
dermed kategorien „Best of Nation“. Det blev også til 
den fornemme „Medaillon Of Excelence”. 
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Siden 1969, da Ken Loach debute- 
 rede med Kes, har den nu 83-årige  
 instruktør lavet indignerede poli-

tiske og sociale film, og med „Jeg, Dani-
el Blake“, som i 2016 vandt den Gyldne 
Palme i Cannes, troede man, at toppen 
var nået, men det var den ikke. „Sorry 
We Missed you“ er det bedste og vær-
ste af alt, hvad han har præsteret. Bedst 
fordi den med hård hånd tager fat om 
et helt aktuelt og presserende arbejds-
markedsproblem, og „værst“ fordi den 
gør det så overbevisende, at det rammer 
lige i hjertekulen på tilskuere, der har 
et hjerte, at følge denne arbejderfamilie, 
der trods den bedste vilje og en over-
menneskelig arbejdsindsats bliver smad-
ret af et system, der tillader at arbejds-
givere presser de ansatte til ud over den 
yderste grænse.

En film kan selvfølgelig ikke skabe 
revolution, men denne er et opråb om, 
at noget er rivende galt, og at arbej-
derklassen og fagbevægelsen må samle 
sig til oprør mod den udvikling, der er 
godt i gang med at ødelægge, hvad der 
er opnået gennem mange års kamp. Det 
gælder ikke kun i England men over-
alt, også i vores smørhul, hvor det bliver 
mere og mere almindeligt at lave 0-ti-
mers kontrakter, hvor man kun får løn 
for de timer, man arbejder, og hvor fe-
riepenge og løn under sygdom er en by 
i Rusland. Det sker under foregivelse af, 
at den ansatte er selvstændig og selv be-
stemmer sin arbejdstid, men i virkelig-
heden er det en form for moderne sla-
veri, hvor den „selvstændige“ totalt er 
underlagt firmaets bestemmelser uden 
selv at have nogen rettigheder.

Her handler det om en lille, harmo-
nisk familie i Newcastle. Ricky er byg-
ningsarbejder, men har siden krisen i 
2008 haft alle mulige jobs, for han er af 
den gammeldags type, for hvem det at 
gå på støtten er en æreskrænkelse. Hans 

kone Abbie er hjemmehjælper i et privat 
firma, hvor hun bliver aflønnet efter be-
søg og ikke for den spildtid der kan være 
imellem dem og ej heller for transportti-
den fra den ene til den anden. Transpor-
ten må hun selvfølgelig selv sørge for og 
bekoste. 

Da Ricky igen bliver arbejdsløs, søger 
han arbejde i pakkeudbringningsfirma-
et PDF, hvis navn til forveksling ligner 
DPD, som Postnord arbejder sammen 
med. Han får jobbet, da han med glæde 
siger ja til en 0-timers kontrakt, for det 
betyder, at han kan arbejde mere end 
otte timer om dagen, og derved tjene så 
meget at han kan komme af med den 
gæld, der har oparbejdet sig i de dårlige 
tider. Han får betaling for hver afleveret 
pakke, men bliver fratrukket fejlleverin-
ger og forsinkelser. Han skal selv sørge 
for bil, den kan dog lejes af firmaet til 
ågerpris, og Ricky kø-
ber derfor en varevogn, 
hvad der indebærer, 
at Abbies bil må sæl-
ges for at få til udbe-
talingen, så derefter er 
hun henvist til offentlig 
transport fra klient til 
klient.

De to knokler løs, 
det går ud over hjem-
melivet, og børnene er 
meget alene. Seb er en 
trodsig teenager med 
en kunstnerisk åre, og 
han forstår ikke altid at 
navigere i sin verden. 
Liza Jane er et par år 
yngre og en klog lille 
pige, men også de kloge 
kan dumme sig.

I filmen er der pas-
sager, hvor vi oplever 
familiens samhørighed 
og vilje til at komme 

igennem kontroverser og problemer, 
men viljen slår ikke til mod overmagten. 
På et tidspunkt bliver Ricky overfaldet af 
nogle bøller under sit arbejde og kom-
mer så slemt til skade, at han må på ho-
spitalet. Men han kan ikke tillade sig at 
være syg, for han skylder for bilen, for 
de pakker røverne stjal og ikke mindst 
for det dyre stykke elektronik, der regi-
strerer ham under udførelsen af hans ar-
bejde, og som blev smadret under røve-
riet. Filmen slutter med, at han trods sin 
elendige tilstand og familiens protester 
tager på arbejde. Resten må vi selv fore-
stille os, og det har man slet ikke lyst til.

Her er altså muligheden for at se en 
gribende, velspillet og helt aktuel politisk 
film, og skulle man ikke have set „Jeg, 
Daniel Blake“, så kan vi også anbefale 
den varmt. Den kan købes som DVD for 
50 kroner eller lånes på biblioteket.

Fimanmeldelse – Af John Poulsen

 En moderne form for slaveri
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Fagforeningen modtager 

flere og flere henvendelser 

fra medlemmer, der i 

forbindelse med opsigelse 

fra arbejdet præsenteres 

for en fratrædelsesaftale.

En fratrædelsesaftale indebærer f.eks., 
at parterne enes om en fritstilling i op-
sigelsesperioden og afholdelse af ferie, 
såfremt ferielovens varslingsregler kan 
overholdes.

„Punkt-for-punkt“ princip
Med andre ord kan man sige, at der gæl-
der et „punkt-for-punkt“ princip ud fra 
følgende betragtning :

Kontrakter er bindende, men kun hvis 
de frivilligt er indgået af myndige per-
soner og „ikke er imod Loven, eller Ær-
barhed“, hedder det i Danske Love (DL) 
5–1–2.

En løftegiver vil altid have nogle for-
udsætninger i forbindelse med indgå-
else af en kontrakt. Punkt–for–punkt 
princippet har til formål at sikre gen-
nemskuelighed og give mulighed for en 
vejledning i relation til de enkelte vilkår 
angivet i en tilbudt fratrædelsesaftale.

Hvis arbejdsgiveren i en opsigelsespe-
riode ønsker at indgå en fratrædelsesaf-

tale med medarbejderen, kan vi ikke nok 
opfordre jer til straks at kontakte fagfor-
eningen med henblik på aftale af møde 
til gennemgang af de tilbudte vilkår. 

Som eksempel på et vilkår, der oftere 
og oftere ses i fratrædelsesaftaler ses føl-
gende ordlyd :

„Denne fratrædelsesaftale er under-
skrevet til fuld og endelig afgørelse af et-
hvert krav mellem parterne, som måtte 
udspringe af ansættelsesforholdet, her-
under krav i henhold til funktionærlo-
ven, ansættelsesbevisloven, ligebehand-
lingsloven, forskelsbehandlingsloven, 
mv. Medarbejderen anerkender, at der 
herefter ikke kan rejses krav mod selskab 

Indgåelse af 
fratrædelsesaftaler

xxxx i anledning af medarbejderens an-
sættelse samt ophøret heraf “.

Bordet fanger
Selv om det viser sig, at den pågældende 
ikke har været rigtigt informeret og for-
holdene ved indgåelse af den konkrete 
aftale, eller udvikler forholdene sig an-
derledes end påregnet, vil det som ud-
gangspunkt ikke påvirke gyldigheden af 
aftalen, idet det normalt er en parts egen 
risiko, at beslutningsgrundlaget viser sig 
at have været urigtigt eller utilstrække-
ligt, eller at dette grundlag kuldkastes af 
senere uventede begivenheder.

Disse betragtninger kan ikke føre til 
anden anbefaling, at hvis man er det 
mindste i tvivl om forståelsen af de en-
kelte elementer eller aftalens indhold i 
øvrigt – så skal 3F København kontaktes. 

Når først en underskrivelse af aftalen 
er sket og I har accepteret, at aftalen er 
til fuld og endelig afgørelse af ethvert 
krav mellem parterne, har vi ingen mu-

lighed for efterfølgende at stille krav om 
efterbetaling.

Idet det samtidig erindres, at konse-
kvenserne af en manglende rådgivning 
fra 3F København kan få betydning for, 
hvorvidt sagen kan videreføres ved Lige-
behandlingsnævnet mv. 

Afgrænsningen med henvisning til 
navngivne love opleves mere og mere. 
Så meget desto mere er der grund til at 
rette henvendelse til os med spørgsmål 
til betydningen af en tilbudt aftale. Efter 
accept af til fuld og endelig afgørelse er 
det noget nær umuligt at rejse krav di-
rekte mod arbejdsgiveren efter forskels-
behandlingsloven mv. 

Pas på begrænsninger
Udgangspunkt ved indgåelse af aftaler 
er at sikre generelt bedre vilkår og mere 
betryggende arbejds– og ansættelsesvil-
kår i en given opsigelsesperiode. Det må 
dog samtidig konkluderes, at en tilbudt 
aftale kan indeholde nogle begrænsnin-

ger, som indebærer, at medlemmet bliver 
begrænset og må antages at falde uden 
for vores beskyttelse, såfremt vi ikke får 
kendskab til den konkrete aftale. 

Der er ikke tale om en udtømmen-
de opregning, og det kan derfor over-
vejes, hvordan og ud fra hvilke kriterier 
– vilkår i en aftale skal afgrænses. Dertil 
kommer overvejelsen om, i hvilke situa-
tioner forskelsbehandling kan være sag-
ligt begrundet. Vi kan på ingen måde 
garantere at to medlemmer fra samme 
virksomhed tilbydes den samme aftale. 
I bekræftende fald skal det dernæst vur-
deres, om arbejdsgiveren kan begrunde 
en forskelsbehandling ud fra saglige
grunde. •

• Når først en underskrivelse af aftalen er sket 

og I har accepteret, at aftalen er til fuld og 

endelig afgørelse af ethvert krav mellem 

parterne, har vi ingen mulighed for efterføl-

gende at stille krav om efterbetaling.

Få vejledning i 

fagforeningen 

inden du under-

skriver en fratræ-

delsesaftale. Det 

kan være dyrt at 

lade være!

Af Noomi Rappeport, faglig sekretær
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Tak tillidsmand !
Der mødte rigtig mange frem for  

 at ønske 3F Københavns afgå- 
 ende formand Bjarne Høpner 

et godt otium, da fagforeningen af-
holdt en reception for at sige tak for 
de mange års faglige arbejde.
Fra os i 3F København, medlemmer, 
kolleger, tillidsvalgte og bestyrelse 
skal der lyde en stor tak for indsatsen 
gennem årene. Vi håber du kommer 
til at nyde tilværelsen som pensionist. 
Knæk og bræk kammerat. •
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Det brede flertal i folketinget ved- 
 tog allerede i sidste periode at 
 der skal besparelser på 60 mil-

lioner kroner pr. år, indenfor uddannel-
sessektoren. 240 millioner i besparelse 
over 4 år.

Planen er at overflytte dele af pengene 
til FGU hvor der er en opgave i at sikre 
at 50.000 en ungdomsårgang i at kom-
mer i gang med en uddannelse. 

Alle fremtidsforudsigelser peger på 
at der kommer til at mangle faglært 
arbejdskraft i fremtiden. Ja altså bare 
om små 5 år er der spået en mangel på 
70.000 faglærte.

De tiltag der er taget,  
er ikke nok eller forkerte:
Greencardordninger for at skaffe kvali-
ficeret arbejdskraft fra hele verden. Det 
vil man endnu en gang gøre uden at der 
er en plan og en bindende aftale på at 

arbejdsgiverne så også bruger den ar-
bejdskraft de får stillet til rådighed.

Et slag på tasken er, at der i 3F Kø-
benhavn er 2 % af medlemmerne som 
har et uddannelsesniveau med univer-
sitetsgrad som ikke bruges. Anslået 350 
mennesker som er blevet lokket til Dan-
mark, fordi man havde brug for deres 
kompetencer. De har ikke fået deres ud-
dannelse vurderet i forhold til danske 
uddannelser, og der er ikke givet dem 
vejledning eller praktikgaranti i forhold 
til deres kvalifikationer. 

Man kunne også regne på hvad det 
koster de lande de kommer fra at blive 
drænet for højt kvalificeret arbejdskraft. 
Drop det – der er millioner af arbejds-
søgende i EU. Det er kun en ordning 
der er til billig arbejdskraft og undermi-
nering af forholdene på det danske ar-
bejdsmarked. 

Det grå guld fortsætter på arbejdsmar-
kedet. Ja nogle enkelte fortsætter efter 
at de har overskredet pensionsalderen. 

Men det er så forsvindende lidt i forhold 
til hvad der kommer til at mangle af ar-
bejdskraft i fremtiden.

Ufaglært til faglært. Er en god ordning 
der giver mulighed for at få dokumenta-
tion for at man kan et håndværk, ud fra 
hvad man har lært gennem et arbejdsliv. 
Ordningen kan ikke fylde hullet på an-
tallet af manglende faglærte i 2025. Også 
her må arbejdsgiverne vise, at de vil et 
fremtidigt samfund med en uddannet 
arbejdskraft.

Arbejdsgiverne klynker. „Vi kan ikke 
få faglært arbejdskraft i fremtiden“. Men 
det fritager ikke for ansvar. Bare inden-
for IT, programmering og kommunika-
tion er der 1.254 lærlinge der er på SKP 
bare fordi arbejdsgiverne ikke opfylder 
det samfundsansvar de burde ( skole-
praktik som sikrer, at der uddannes fag-
lærte, fordi der ikke er arbejdsgivere 
der tager lærlinge ). Arbejdsgiverne må 
bruge den arbejdskraft der er eller beta-

le prisen og ikke komme med tårevæl-
dende taler om, hvor svært de har det. 

Besparelser på 
erhvervsuddannelserne
Væk med besparelserne – kom med 
visionerne. Der skal ske en styrkel-
se af uddannelserne. Flere penge til 
vejledning af virksomhederne så der 
kommer gang i uddannelsen af de 
manglende faglærte. En vurdering på 
holdstørrelserne på de enkelte uddan-
nelser, skal være med til at sikre, at der 
er tale om uddannelse og ikke forelæs-
ninger. Her skal der tilføres flere penge 
så lærerfri undervisning ikke sker.

Flere penge til at klare de 
fremtidige udfordringer
Flere penge til uddannelse, men med 
en prioritering af erhvervsuddannel-
serne. Spørgsmålet er om der er brug 
for det store antal af unge der søger 
ind på gymnasierne ? 

Stok og gulerod til arbejdsgiverne
Hæv indbetalingerne til AUB ( Ar-
bejdsgivernes Uddannelses Bidrag ), 
og giv mere til dem der tager lærlinge. 
Lad arbejdsgiverne betale for SKP ord-
ningen.

Ingen vision uden uddannelse
Den nye regering må komme med en 
finanslov der passer til fremtiden. Så 
nytter det ikke at skære på erhvervs-
uddannelserne, som den tidligere rege-
ring gjorde.

Start debatten om 
uddannelsespligt
Indfør at alle medarbejdere skal igen-
nem en kompetencevurdering. Altså 
at virksomhederne får et overblik over 
hvilke kvaliteter, deres medarbejdere er 

i besiddelse af. Denne analyse vil helt 
klart bevise hvor meget uddannelses-
guld medarbejderne er i besiddelse af. 
En sådan udvikling må også betyde, 
at alle virksomheder skal lave en mere 
detaljeret uddannelsesplan for virk-
somheden og dens arbejdere.

Opfordring til 3Ferne
Sig til børnene / børnebørnene at det 
er vigtigt at få en erhvervsuddannelse. 
Livsindkomsten for en gennemsnitlig 
håndværker ligger på højde med en 
gennemsnitlig akademiker. Denne ten-
dens vil holde i fremtiden. Og hvis til-
strømningen til gymnasier og univer-
siteter fortsætter, vil der blive en større 
andel af arbejdsløse akademikere.

 Men vi må også se på at komme i 
gang med at få mere uddannelse. Ind-
rømme at der er en tærskel der skal 
overskrides. At det nytter ikke at være 
bange for at komme på teknisk skole. 
Her skal vi hjælpe vores kollegaer med 
at få gang i uddannelse til fremtiden. 
Værdsætte at man har lært noget gen-
nem et langt arbejdsliv. Her er det den 
tekniske skole kan hjælpe med at få 
udmålt hvad det er værd i forhold til 
en uddannelse. Vi skal også blive bed-
re til at erkende at ordblindhed ikke er 
et problem for de få men et alment og 
stort problem, som kommer til at blive 
større i fremtiden, fordi arbejdsopga-
verne ændrer sig og kræver mere rap-
portering i arbejdet.

3Fere er også et faglært forbund
Flere og flere job bliver faglærte job i 
fremtiden. Nye uddannelser ser dagens 
lys. Specielt når der kommer gang i ro-
botteknologien. Vi har også et ansvar 
for at sikre os mere uddannelse, så en 
plads på arbejdsmarkedet bliver mere 
sikkert.

 Mangel på arbejdskraft og mangel på vision fra regeringen

 Ind i uddannelseskampen !
EU blokerer for kampen 

mod social dumping

Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil det 
være i strid med EUs regler om arbejds-
kraftens fri bevægelighed, hvis Danmark 
vedtager, at alle EU–borgere, som arbej-
der i Danmark, skal have en kontrakt 
godkendt af den fagforening, som har 
den relevante overenskomst. 

Det vil ellers kunne sikre, at arbejdet 
foregår på ordentlige løn– og arbejds-
vilkår og at der ikke foregår social dum-
ping, hvor grådige og kyniske arbejds-
givere importerer billig EU-arbejdskraft 
under usle og ofte slavelignende forhold.

Hverken samfundet som helhed eller 
danske lønmodtagere har interesse i, at 
udenlandske arbejdere har dårligere vil-
kår og mindre social tryghed end danske 
arbejdere.

HRK Reservetjenerfond

Afholder generalforsamling
Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 15.00

3F København 
Peter Ipsens Alle 25 
2400 Kbh NV

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Pbv
Per Svensson, FormandVæk med baparelserne – Kom med visionerne !

Af Per Holm Pedersen, faglig sekretær

Sig til børnene / børnebørnene at det er vigtigt at få en erhvervsuddannelse.
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Å rets jobpatrulje er den største hid-
til – hele 3.260 interviews blev 
det til. Kæmpe klap på skulderen 

til alle de aktivister landet rundt, der har 
brugt deres sommerferie i fagbevægel-
sens navn.

Den årlige evalueringsrapport er nu 
også oppe på Jobpatruljens hjemmeside, 
så man kan danne sig et godt overblik 
over hvordan det står til på arbejdsmar-
kedet for vores unge mellem 13 –17 år.

Det ser heldigvis fornuftigere ud for 
hvert år der går. Antallet af unge uden 
ansættelskontrakt er nede på 6,8 % og 
antallet af unge der ikke får løn under 
oplæring er nede på 3,6 %. Begge områ-
der er blevet forbedret med 10 % hen-
over de seneste 10 år.

Efter den målrettede kampagne i 
2014, er andelen af unge der løfter og /
skubber for tungt også stadigt faldende, 
der er dog stadig hele 26,9 % unge der 
løfter og /skubber for tunge genstande. 
Og der er stadig alt for mange unge der 
ikke er blevet korrekt instrueret i at løf-
te korrekt, og undgå arbejdsskader. Hele 
35,7 % af unge mangler instruktioner på 
området. Det er derfor nærmest et held, 
at der ikke er flere unge med arbejdsska-
der. 3,8 % af de unge er kommet til ska-
de, hvilket er det laveste tal nogensinde. 

Virksomhederne har i høj grad taget 
godt imod restaurantionslovændringen 
der trådte i kraft pr. 1 juli 2017, omkring 
udskænkning af alkohol af unge helt ned 
til 15 år. Hele 36,1 % af de unge der ar-
bejder i lokaler med alkohol, udskænker 
nu selv alkoholen. Dette tal vil forment-
lig være endnu højere næste år. I Jobpa-
truljen vil vi fortsat spørge indtil dette, 
da vi frygter at denne lovændring og ud-
bredelse vil have konsekvenser som øget 
chikane mod de unge. 

Selvom meget går den rigtige vej, går 
det slet ikke hurtigt nok. Og det er især 
på bestemte områder.

Der er stadig alt for mange unge der 
har opfattelsen, „hvis jeg ikke kan møde 
op, er det mit eget ansvar“. Det kan 
vi se på både tallene under løn under 
sygdom, på hvorvidt de unge selv tror 
de skal finde en afløser når de er syge, 
og på hvorvidt de unges pauser bliver 
overholdt.

25,6 % af de unge får ikke de pau-
ser de har krav på. Det er problematisk, 
især når vi ved at interviewene hurtigt 
opfanger, at de unge både mener pau-
ser er overvurderet og at virksomhedens 
drift er vigtigere end de unge selv. Det 
er nogle myter og misforståelser vi skal 

gøre op med. Og sikre at arbejdsgiverne 
ikke kan slippe afsted med det.

Der er stadig 17,1 % af de unge der 
tror, de selv skal finde en afløser når de 
er syge. Det kan ikke passe, at de unge 
skal rode rundt med telefonen, for at fin-
de en afløser, når de burde passe deres 
sygeseng. Eller at de føler sig nødsaget 
til at møde op på arbejde, i tilfælde af at 
de ikke kan finde en afløser. Derudover 
er et andet problem, ved at de selv skal 
finde en afløser, at de teknisk set frasi-
ger sig retten til løn under sygdom. Da 
det i så fald tæller som et vagtbytte, og 
ikke en sygemelding, hvilket egentlig er 
et endnu større problem. Hele 46,4 % af 
unge får ikke løn under sygdom, selvom 
de opfylder kravene for det. Mange unge 
ved slet ikke, at de har ret til løn under 
sygdom, da de har opfattelsen „var jeg 
der ikke, skal jeg heller ikke have løn-
nen“, og langt fra alle arbejdsgivere væl-

ger at være „flinke nok“ til at overholde 
reglerne, nu de unge alligevel er uviden-
de.

Mange unge kender desværre ikke 
til deres rettigheder, og faktisk heller 
ikke til fagforeninger. Kun 7,8 % af de 
unge vi har interviewet i år, har et fag-
foreningsmedlemskab, hvilket desværre 
kun bekræfter, at vi er nødt til at blive 
bedre til at komme ud på uddannelses-
institutionerne. Og faktisk ikke kun ud 
til ungdomsuddannelserne, men også 
ud til folkeskolerne. For mange unge får 
deres første job, når de går i 7.– 9. klasse. 
På denne måde kan vi forebygge, i stedet 
for at skulle lappe sammen senere.

Jeg ser frem til Jobpatruljen 2020, 
hvor tallene forhåbentligt er forbedret. 
Indtil da ser jeg frem til en øget indsats 
på skolekontaktområdet, samt hjælp til 
mobilisering af de unge – også fra vok-
senrækkerne i fagbevægelsen. •

På Jobpatruljens hjemmeside ( jobpatruljen.dk ) kan du blandt meget andet hente en folder der gennemgår regler og 
vilkår for unge i fritidsjob. Du kan også finde de lønsatser der gør sig gældende indenfor de forskellige arbejdsområ-
der, unge typisk er beskæftiget i, når de har et fritidsjob.

• 46,4 % af unge får ikke løn under sygdom, 

selvom de opfylder kravene for det. Mange 

unge ved slet ikke, at de har ret til løn under 

sygdom, da de har opfattelsen „var jeg der 

ikke, skal jeg heller ikke have lønnen“

Det går den rigtige vej
– men desværre slet ikke hurtigt nok

Illustrationer: jobpatruljen.dk Af Sinem Demir, Ungdomsnetværket
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Så er vi nået ind i de kolde våde måneder, men det behøver  
 jo ikke at være kedeligt. Foreningen har mange tilbud til 
 glæde for medlemmerne, hvor foredrag, musik, og sam-

ling til en god julefrokost er klar. Med en rigtig god jul til jer 
alle, kommer her de planlagte „øvelser“ frem til vores general-
forsamling. Mvh. Carsten Majgaard

Tirsdag den 3. december kl. 10–12
Peter Ipsens Alle 25 (store sal).
Pensions og Efterlønsklubben inviterer til en rigtig god formid-
dag. Thomas spiller en blanding af julemusik, og popmusik, vi 
alle kan synge med på, og alt sammen krydres med små ( san-
de ?) historier.
Det er gratis for alle at være med – kom og hyg dig.

Torsdag den 5. december kl. 12–18
Jule–frokost/afslutning ( kun for medlemmer ).
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.

Juletur til Rhinen den 7.–11. december.
Vi ønsker alle de 48 deltagere en god tur.

Onsdag den 15. januar kl. 14–16
Peter Ipsens Alle 25. Store sal.
Rejseskildring fra Argentina. Christine og Jørgen Hvenegaard 
Christiansen fortæller om Buenos Aires, Bydelen hvor Mara-

dona kommer fra, Evita’s grav, gletsjere – alt sammen garneret 
med smukke billeder.

Tirsdag den 4. februar kl. 10–12
Peter Ipsens Alle 25. Store sal.
Stig Ulrichsen er tilbage med et spændende foredrag om An-
ker Jørgensens vej gennem livet, besættelsen, kærligheden, fag-
bevægelsen, politiske karriere og meget mere. Der er kaffe, te 
samt øl og vand til små priser.
Fælles arrangement med E&P Klubben, Hotel og Restauration.

Torsdag den 20. februar kl. 10–12
Salg af billetter til „syng med“ den 12. marts. 
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV. (Det grå palæ)

Onsdag den 26. februar kl. 14–16.
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV (Store sal).
Søn af en krigssejler. Mads Sandemann fortæller levende pas-
sager fra sin fars farefulde liv under besættelsen. Et liv med 
traumer.

Torsdag den 12. marts kl. 13–ca. 17
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.
Så er der „Syng med“ igen – Morten Rolskov, fortsætter hvor 
han slap sidst, med fællessang og smittende livsenergi !
Husk nu sangbogen allesammen !
Der vil blive serveret 3 stk. smørrebrød, 2 øl / vand og kaffe pr. 
næse.
Deltagerbetaling er 125 kr. for medlemmer og 175 kr. for ikke 
medlemmer. Billetter sælges torsdag den 20/2 2020 kl. 10–12

Tirsdag den 31. marts kl. 10–12
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV (Store sal) 
Pia Dahl: „hvem skændes efter en god sang“ – nej vel ?
Vi tager en god sangdag med fortælling om sangen, og musik 
på opfordring. Der er kaffe, te samt øl og vand til små priser. 
Fælles arrangement med E & P Klubben, Hotel og Restauration.

Onsdag den 24. april kl. 14
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV (Store sal) 
Københavns Postseniorer afholder ordinær generalforsamling. 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anret-
ning. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til kasse-
rer Keld Eksing på tlf : 22 79 06 14

Du vil altid kunne finde yderligere information, nyheder og 
opdateringer på : postseniorer.dk

På gensyn til mange nye oplevelser i 2019 / 20.
Med venlig hilsen, 
Carsten Majgaard.

Postseniorerne

Fagforeningen får med jævne mel- 
 lemrum forespørgelser omkring 
 hvem der skal gøre hvad, når der 

er sket en arbejdsulykke. Desværre er 
det ikke kun medlemmerne, der er i 
tvivl, også mange arbejdsgivere har ikke 
helt styr på reglerne. Derfor denne lille 
gennemgang af fup og fakta.

En arbejdsskade kan være to forskel-
lige ting : Arbejdsulykke eller arbejdsbe-
tinget sygdom.

Arbejdsulykke
En arbejdsulykke er en hændelse, som 
sker pludseligt eller over meget kort tid. 
Det er arbejdsgiveren, der har pligt til 
at anmelde en arbejdsulykke til sit lov-
pligtige forsikringsselskab. Arbejdsgive-
ren skal dog kun anmelde, hvis ulykken 
har medført sygefravær af mindst en hel 
dags varighed. Anmeldelsen skal ske se-
nest en uge efter ulykken fandt sted. Da 
dette langt fra altid sker, er der mulighed 
for at anmelde en arbejdsskade i op til 
præcist et år efter skadedatoen.

Som hovedregel udfylder arbejdsgiver 
og tilskadekomne anmeldelsen i fælles-
skab, men det er i sig selv ingen garanti 
for, at der faktisk er sket en anmeldelse. 
Husk at meddele at sagen skal behand-
les i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
( AES ) eller efter arbejdsskadelovens be-
stemmelser.

Tilskadekomne skal senest fire uger 
efter at have orienteret arbejdsgiver om 
ulykken modtage et kvitteringsbrev fra 
forsikringsselskabet. Hvis man ikke 
modtager et sådant kvitteringsbrev, så er 
sagen sandsynligvis ikke anmeldt. 

Brevet er ofte ledsaget af et spørge-
skema på 3– 4 punkter, og /eller en „læ-
geerklæring 1“, som egen læge skal ud-
fylde. Derefter vil sagen muligvis skulle 
behandles i AES. Der er blot en af tre 
betingelser der skal opfyldes for at sagen 
videresendes til AES:
• Ved sygefravær over 5 uger
• Ved mistanke om varigt mén over 5 %
• Hvis den skadelidte ønsker det.
Forsikringsselskabet bliver dog ikke 
automatisk orienteret et eventuelt syge-

fravær ud over 5 uger ; det skal den til-
skadekomne altså selv sikre bliver oplyst.

Hvis arbejdsgiver ikke vil anmelde, 
så er det faktisk muligt selv at anmelde 
en arbejdsulykke, eller få din læge eller 
fagforeningen til at være dig behjælpe-
lig med det. Uanset hvad, så er det altid 
en god idé at gå til lægen eller tage på 
skadestuen, hvis man har været udsat 
for en arbejdsulykke, som har medført 
sygefravær. Mange af de sager, hvor ar-
bejdsgiver ikke har anmeldt, bliver først 
anmeldt lang tid efter hændelsen, og så 
sker to vigtige ting : Man kan ikke huske 
præcist hvornår man kom til skade, og 
man får sværere og sværere ved at doku-
mentere, at der er sket en ulykke. Begge 
dele kan imødegås med lægelig doku-
mentation.

Arbejdsbetinget sygdom
En arbejdsbetinget sygdom – eller en 
erhvervssygdom – er en sygdom, man 
har fået på grund af sit arbejde. Perio-
den, man skal have været udsat for en 
given belastning, kan svinge gevaldigt 
fra nogle få uger op til mere end 25 år, 
alt efter typen af sygdom. Mange af vo-
res medlemmer får sygdomme i „bevæ-
geapparatet“ – knæ, skuldre, albuer, ryg 
o.s.v. – og disse sygdomme kræver som 
hovedregel mindst 10 års belastning ud 
over „det sædvanlige“ for at blive aner-
kendt som erhvervssygdomme.

Men vi oplever også hyppigt med-
lemmer, der får eksem eller allergier på 
grund af deres arbejde, og her kan be-
lastningsperioden være væsentligt min-
dre; i nogle tilfælde blot få uger.

En erhvervssygdom har arbejdsgive-
ren ikke pligt til at anmelde – han kan 
ikke vide, om det er arbejdet, der har 
gjort en syg. Derimod har en læge, som 
har mistanke om, at patientens arbejde 
er skyld i sygdommen, pligt til at anmel-
de sygdommen til AES som en erhvervs-
sygdom.

Men også ved erhvervssygdomme kan 
alle og enhver anmelde til AES, hvis læ-
gen ikke vil anmelde, eller vurderer, at 
det er andre årsager, der ligger til grund 
for sygdommen. Vi anmelder sjældent 
direkte i fagforeningen, men vi sender 
mange medlemmer på Arbejdsmedi-
cinsk Klinik til udredning af eventuel 
sammenhæng mellem arbejde og lidelse. 
Hvis klinikken finder der er sammen-
hæng, anmelder de sagen til AES.

Under alle omstændigheder er det en 
god idé at orientere fagforeningen om 
din arbejdsskade, vi har stor erfaring i 
slige sager, og vi hjælper gerne alle med 
at komme gennem spørgeskemaer, vur-
dering af afgørelser, eventuelt krav om 
tabt arbejdsfortjeneste, udarbejdelse af 
klager med mere. Vi får ikke automatisk 
at vide, at der er et medlem, der har fået 
en arbejdsskade, så ansvaret for at fag-
foreningen er orienteret er dit.

Af Team social og miljø – Rikke, Lone, Katja og Henrik

Er du kommet til skade på dit arbejde?
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Arbejdsgivere indenfor Hotel & Restau-
rationsbranchen gør mere og mere brug 
af „working holiday“ arbejdskraft. Rej-
sende fra Argentina, Chile mfl., kommer 
til landet for at arbejde. Nogle i et par 
måneder i højsæsonen, andre op til et år. 

Working Holiday ansatte er med til at 
presse de langtidsansatte når det gælder 
tid og løn. De arbejder ofte ikke længe 
nok til at opnå ret til pension, særligt 
løntillæg eller et personligt tillæg. Re-
sultatet er, at de bliver gjort til billig ar-
bejdskraft, i de måneder de er i landet. 

De bliver kort sagt brugt af arbejds-
giveren til, at undergrave forholdene for 

de fastansatte. De har ikke deres famili-
er i landet, hvilket gør det attraktivt for 
arbejdsgiverne, idet disse medarbejdere 
kan arbejde på alle døgnets tidspunkter 
og bliver på arbejde i længere tid hvis 
dette kræves.

Working Holiday ansatte er mindre 
tilbøjelige til at sige nej til rengørings-
opgaver, som ikke er helt efter bogen. 
De har et lille, eller slet intet, kendskab 
til regler og overenskomster og presses 
derfor ofte til at arbejde i et meget højt 
tempo. Samlet set forhold, der presser 
de langtidsansatte, da de ikke kan kom-
me op i samme tempo på grund af ned-

slidning, og skal arbejde indenfor denne 
branche, indtil de kan gå på pension.

Tillidsrepræsentanter oplever store 
udfordringer, når de skal organisere dis-
se medarbejdere. Working Holiday med-
arbejdere er i landet kort tid ad gangen 
og har intet kendskab til danske fagfor-
eninger. Tillidsrepræsentanten får ikke 
besked om de nye kollegaers ansættelse, 
og de er derfor svære at „opspore“ på 
de utallige arbejdspladser. Og inden det 
lykkedes den lokale tillidsrepræsentant 
at få de nye kollegaer i tale, og drøfte 
faglige forhold, er de rejst fra landet igen
– og erstattet af andre. •

Aftalen:

Working Holiday er en gensidig aftale 
mellem 7 lande og Danmark om kultu-
rel ungdomsudveksling, Aftalerne er ofte 
aftalt i forbindelse med et officielt besøg 
mellem Danmark og det pågældende 
land.

Således opstod også aftalen mellem 
Argentina og Danmark ved et officielt 
besøg i Argentina, hvor Dronningen og 
Erhvervsministeren m.fl. deltog. Det var 
i året 2010.

Bekendtgørelsen af aftalememoran-
dummet af 3. maj 2011 siger :
• … for at fremme et tættere samarbejde 

mellem de to lande,
• ud fra intentionen at give det enkelte 

lands statsborgere, især de unge, bedre 
mulighed for at lære det andet lands 
kultur og levevis at kende med henblik 
på at fremme den gensidige forståelse 
mellem de to lande og

• med ønsket om at etablere en gensi-
dig ordning om arbejdsferie for de re-
spektive landes statsborgere, især de 
unge….med det primære formål at 
holde ferie i en længere periode samt 
at tage arbejde som et sideaspekt af 
deres ferie for at supplere deres rejse-
midler.

hjemmesider, som har specialiseret sig 
på området og averterer med at tage til 
bla. Danmark for at arbejde. Bureauet 
hjælper med rejse, visa, forsikring, kon-
takt til arbejdsgivere osv.

I lande med stor krise, som bla. Ar-
gentina og Chile, er det jo kærkomment 
at kunne tage nemt til udlandet og få en 
indtægt, når der stor arbejdsløshed og 
intet arbejde, der hvor man bor.

Men det er ikke nødvendigvis de fatti-
ge, som rejser, men unge fra relativt vel-
stillede familier, da det kan være en be-
kostelig affære at komme på rejse. Men 
krisen har ramt især de unge enormt 
hårdt over hele Latinamerika, hvilket de 
seneste uroligheder jo også er et tydeligt 
bevis på. Det er de unge, der går forrest i 
kampen i Chile og Argentina, hvor især 
de unge siger stop årtiers privatisering 
og forringelser af løn– og levevilkår, ud-
dannelse og boliger.

Working Holiday var tænkt som en 
kulturel udveksling, men bliver benyttet 
( udnyttet ) af flere arbejdsgivere  i Dan-
mark. Det er nemt, arbejdskraften stiller 
ikke så mange krav, og arbejdskraften 
rejser relativt hurtigt ud af landet igen. 

Vi ser hoteller og restauranter, som 
systematisk sætter nye medarbejdere ind 
hver 9. måned, som er det antal måne-

der fx en argentiner må arbejde på dette 
visum.

Vi ser fx madudbringningstjenesten 
Wolt udnytte det.  Med deres arbejdsad-
gang som selvstændige arbejdere, hvor 
arbejdsgiveren ( Wolt ) ingen forpligtelser 
har. Hos Wolt vil rygterne vide, at der 
er omkring 3500 tilknyttet , hvor over 
halvdelen altid ( ifølge Wolt selv ) er fra 
Latinamerika. 3500 er alt for mange i 
forhold til mængden af arbejde, så der 
kæmpes om at få sikret sig vagterne.

Var det sådan Working Holiday op-
rindeligt var tænkt ?  Nej, det tror vi ikke  
– men vi kan jo konstatere at det er så-
dan det sker.

Men det ikke de unge det er galt med. 
De bruger en indgang til at tjene penge, 
som ligger lige for. Efter vores opfattelse 
er det den rå udnyttelse, der skal sættes 
en stopper for.

Dobbelt statsborgerskab  
og krisen i Syd
Mange argentinere, og måske også fra 
flere andre lande fra Latinamerika, hvor 
man kan se tre generationer tilbage – 
har ret til at tage det lands statsborger-
skab, hvor familien oprindeligt kom fra. 
Derfor kommer mange også til Dan-
mark som fx italienere, spaniere eller 

Working Holiday...

...ferie med en kulturel udveksling?
Det er altså meningen, at man kan rejse 
til Danmark eller omvendt og være på 
ferie og arbejde lidt – max. i 9 måneder 
fx ud af de 12 måneder, som visa gælder. 
Arbejdet må ikke være en fastansættel-
se og de unge skal være minimum 18 år 
og højst 30 år. Den tilrejsende skal søge 
visum, som følge af loven og det gælder 
lige så den anden vej. Den tilrejsende 

skal være forsikret, have returbillet, mid-
ler til ophold m.m.

For chilenere er det fx 6 måneder – 
det kan være andet for de øvrige lande, 
som der er aftaler med.

Men hvad er virkeligheden ?
At det i nogen lande, især i Latinameri-
ka, er sat i system ; at der er bureauer og 

portugisere. De kommer altså som EU–
borgere og med EU–borgerens rettighe-
der. Antallet er ikke verificeret og kan 
ikke kontrolleres. 

Da krisen var størst i Sydeuropa, lige 
efter finanskrisen kom mange tilrejsen-
de unge fra Spanien, Italien og lige så fra 
Grækenland. De fik ofte arbejde i sek-
torer med høj grad af underbetaling og 
snyd. Flere af dem valgte at komme forbi 
fagforeningen – og vi kunne konstatere 
at især hotel– og restaurantsektoren ud-
nyttede de unge. Nogle arbejdsgivere så 
chancen og udnyttede andres nød – den 
samme tendens forekommer nu ; blot 
med unge på Working Holiday og dob-
belte statsborgerskaber.

Kend dine arbejdstagerrettigheder
For 3F København er det jo underordnet 
hvilket visa folk kommer tilrejsende og 
arbejder på – men vi kan ikke acceptere 
udnyttelse, underbetaling, brud på over-
enskomsterne og underminering af den 
danske arbejdsmarkedsmodel. Derfor 
skal vi som fagforeninger gøre en indsats 
for oplysning om arbejdstagerrettigheder 
blandt de spansktalende tilrejsende – de 
kender ikke nødvendigvis deres rettighe-
der og arbejdsgiverne udnytter deres 
uvidenhed. •

Opholdstilladelser til Working Holiday 2014–2019 i Danmark

Bl.a. i budbranchen udnyttes Working Holiday – f.eks. hos Wolt vil rygterne vide, at der er ca. 3500 tilknyttet , hvor over halvdelen altid (ifølge Wolt selv) er fra Latinamerika.

Af Ekremana Curkic og Caja Bruhn, faglige sekretærer

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jan–aug)

Argentina 142 352 566 667 911 1.530

Chile 41 72 163 316 374 441

Japan 108 118 107 128 162 120

Australien 105 109 141 143 123 69

Sydkorea 91 73 125 150 123 67

Øvrige (Canada og 

New Zealand)

92 85 116 129 125 74

I alt 579 809 1.218 1.533 1.818 2.301

Kilde: Tal fra udlændingestyrelsens rapport „Tal og fakta på udlændingeområdet 2018“ samt Netavisen Pios aktindsigt 
i tal fra 2019 fra Udlændinge– og Integrationsministeriet / Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Australien har en begrænsning på antallet af visa pr. år – det har Danmark ikke.
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Krav til jobsøgning

Hvis du er arbejdsløs, skal du hver uge registrere 2 ansøgnin-
ger i den såkaldte joblog på www.jobnet.dk.

Jo længere tid, du er ledig, jo flere krav, bliver der stil-
let. Hver tredje måned får du en besked om hvilke krav, som 
A-kassen stiller.

Det kan være et krav om, at du skal søge job et vist antal km 
væk eller søge skriftligt en gang imellem. På et tidspunkt skal 
man også mindst hver 4.uge gemme en kopi af sin ansøgning i 
jobloggen.

Hvis du har glemt noget, vil a-kassen sende en sms. Du vil 
i www.mit.3f.dk under punktet ”Min jobsøgning” kunne finde 
dit Joblog-overblik. Her vil der være et rødt kryds ud for det, 
som mangler. Et grønt tjek-tegn viser, at det er i orden.

Så det kan hjælpe at klage.

Af Bendt Larsen,  
a-kassen

A-kasse noter

Det hjælper at klage

A-kassen hjalp et medlem med at klage. Det betød, at han 
kunne få et buskørekort.

Medlemmet var ufaglært og havde svært ved at finde job. 
Han havde flere gange talt med a-kassen og jobcentret om 
sit ønske om at blive buschauffør. 

Det var imidlertid vigtigt, at han kunne mere dansk. 
Derfor aftalte han dansk-kursus med jobcentret. 

Efter gennemført dansk-kursus gav jobcentret ham afslag 
på et buskørekort. 

Vi klagede sammen med medlemmet. Og Ankestyrelsen 
gav os medhold.

Styrelsen konstaterede, at der var dårlige jobmuligheder 
indenfor de områder, som medlemmet havde erfaring fra 
og søgte indenfor. Derimod var der gode jobmuligheder for 
buschauffører. Man lagde også vægt på, at han havde gen-
nemført dansk-kursus, som var en betingelse for at kunne 
tage buskørekort.

Havnes sangforening kan stadig bruge sangere. Kender du 
en eller flere, der kunne have lyst til at synge sammen med 
os, så mødes vi i 3Fs lokaler, Peter Ipsens Allè 25, 2400 NV, 
indgang i gården, Dortheavej, mandage kl. 18.30 – 21.00

Formand: Steen Magelund. Tlf. 6065 1430
Best. medl: Preben P. Nielsen. Tlf. 2842 8056

3F Københavns generalforsamling vælger bl.a. bestyrelse og 
daglig ledelse til fagforeningen. Men de vedtager også en del 
andre ting. Bl.a. vedtog de en række udtalelser.
Du kan finde dem på www.3fkbh.dk/generalforsamling-2019

Kan du lide at synge? Hvad vedtog de så egentlig?


