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Når dette læses, er der forhåbentlig kommet en ny rege-
ring og en ny politik !

I a-kassen har vi en lang ønskeliste : En højere dagpen-
gesats står øverst. Men vi ønsker også, at noget skal helt 
væk, bl.a. den halve dagpengesats for unge under 25 år.

Hvis du er under 25 år, ufaglært og har fået dagpenge 
i 6 måneder, så kommer du på halv dagpengesats. Det vil 
sige, at du går fra 18.866 kr. til 9.433 kr. om måneden før 
skat.

I 3F København er 12 unge arbejdsløse for øjeblikket på 
halve dagpenge.

Koster maden mindre, fordi du er under 25 år ? Får du 
en billigere husleje, fordi du er under 25 år ?

Vi har levet med reglen om de halve dagpenge siden 
1996. Nu må det være på tide, at den ophæves.

For øjeblikket er en del politikere fra både højre og ven-
stre side ( med rette ) oprørte over, at unge under 25 år på 
revalidering får en lavere sats. De kunne passende inddra-
ge de unge arbejdsløse i den diskussion.

Af Bendt Larsen, a-kassen

• Leder Vi har netop overstået valg til Europapar-
lamentet, hvor Danmark skulle vælge 13 
kandidater og den 14., fordi Storbritannien 
har forladt EU.  

Resultatet af EU–afstemningen blev en 
styrkelse af de traditionelle partier, som er 
pro EU–tilhængere.  

Vi kan konstatere, at modstanden mod EU 
i Danmark er meget mindre, end den har 
været før. Folkebevægelsen mod EU bliver 
for første gang i 40 år ikke repræsenteret i 
EU–parlamentet, da enhedslisten, der stil-
lede op for første gang, vandt et mandat.  

Der er mange forklaringer på, hvorfor dan-
skerne er blevet så meget tilhængere af EU. 
Årsagen skal måske findes i, at valgets em-
ner var henholdsvis klimaet og Storbritan-
niens Brexit.  

Mange danskere har fokuseret på, at forure-
ning og klimaet er et fælles anliggende for 
alle, som arbejder i hele verden. Så derfor er 
der også mange, der mener, at løsningerne 
skal findes i EU.  

Når vi samtidig ser på USA, Kina, Rusland 
og hele 3. verdens lande, er EU jo kun en lille 
brik i det store klimalotteri. Vi ser desværre, 
at ovennævnte lande ikke vil være med til 
at lave begrænsninger i deres industrielle 
udviklinger.  

Der bliver stadigvæk brugt for mange fos-
sile brændstoffer i verden og desværre også 
kul og olie. Klimaaktivisterne har prøvet at 
råbe politikerne op, og et af resultaterne er, 
at Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti ud-

talte på valgaften, at grunden til at de gik 3 
mandater tilbage var, at alle klimatosserne 
stemte forkert.  

En anden stor faktor ved valget var, at nu 
har danskerne været vidende til, hvilket 
kaos der har været i Storbritannien og de-
res udtrædelse af EU. Storbritannien skulle 
have forladt EU på nuværende tidspunkt, 
men er i stedet tvunget til at afholde et 
EU–valg, da deres EU–brexit ikke er ble-
vet gennemført. Når Brexit bliver gennem-
ført, vil Danmark få endnu et mandat til 
EU-parlamentet. 

Den 5. juni skal vi til valg igen. Og her må 
vi opfordre alle til at deltage i valget. Det er 
på tide, at vi får udskiftet den nuværende 
regering, der har været med til at øge udvik-
ling i Danmark med den politik, de har ført. 
Politiken har b.la. medført, at uddannelser 
er blevet udhulet, og at der i Danmark le-
ver 65.000 børn under fattigdomsgrænsen. 
I sådan et rigt samfund som Danmark kan 
vi ikke være dette bekendt, og vi må kræve, 
at der føres en væsentlig anderledes politik 
af en kommende nye regering.  

Brug din demokratiske rettighed og stem 
på et parti, der vil føre en mere solidarisk 
og menneskeværdig politik.

Valg i Danmark 

Fakta om opholdskravet

Opholdskravet blev vedtaget af regeringen og Dansk Folke-
parti kort før jul 2018 :

• Fra 1. januar 2019 er opholdskravet på 5 år ud af 12 år
• Fra 1. januar 2020 er opholdskravet på 6 år ud af 12 år
• Fra 1. januar 2021 er opholdskravet på 7 år ud af 12 år.

Opholdskravet gælder ophold i Danmark ( inklusive Grøn-
land og Færøerne ). Ifølge EU–reglerne kan ophold i andre 
EU–lande tælle med.

Før 1.januar 2019 kunne alle, som havde haft en vis ind-
komst, få dagpenge efter 1 års medlemskab af a-kassen.

Du skal have været i Danmark i 5 år ud af 12 år for at 
kunne få dagpenge. Det krav vil blive strammet de kom-
mende år. Se fakta til højre.

Hele fagbevægelsen har protesteret kraftigt mod denne 
regel. Den rammer flygtninge, som er ved at integrere sig 
i det danske samfund via arbejde og a-kassemedlemskab. 
Den rammer alle, som har haft længere udlandsophold 
udenfor EU.

Selvom en syrisk flygtning har arbejdet fuldtid i 4 år og 
betalt til a-kassen hele tiden, kan hun ikke få dagpenge, 
hvis hun bliver arbejdsløs. Det kan føre til, at nogle fra-
vælger a-kassen. 

Det netop overståede folketingsvalg vil forhåbentligt 
betyde en ny politik på dette område. Således at alle igen 
stilles lige for loven.

 Urimeligt opholdskrav

Halve dagpenge. Er det i orden?

Koster maden mindre, fordi du er under 25 år ? 
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Chauffører troede, de skulle snakke om 
omlægning af deres ruter. I stedet fik 
de en fyreseddel af deres arbejdsgiver, 
Region Hovedstaden. - Jeg er så vred 
på mine kollegers vegne, siger chauffør 
Johan Kofod. 

Klokken 8.30 mandag den 25. marts 
var omkring 80 deltidsansatte chauffø-
rer indkaldt til møde. Deres arbejdsgi-
ver, Region Hovedstaden, skulle fortælle 
om omlægning af deres ruter, havde de 
fået besked på i en mail ugen før. De 80 
chauffører kører med blodprøver og an-
dre tests fra læger inden for regionens 
område.

Men da chaufførerne mødte op, for-
talte Regionen i stedet om nedskæringer: 
Mellem 60 og 80 chauffører skal fyres. 
Fremover skal man kun bruge 19 chauf-
fører til at køre ruterne - plus nogle en-
kelte afløsere, lød beskeden.

- Folk var jo grædefærdige og fuld-
stændigt måbende over den besked. Jeg 
var virkelig vred på mine kollegers veg-
ne, fortæller den 65-årige chauffør, Jo-
han Kofod.

Uforskammet opførsel
Fra regionens side havde man ganske 
vist sendt en mail om morgenen klokken 
6.30, hvori nedskæringerne og afskedi-
gelserne stod beskrevet. Men den mail 
var der kun få, der havde nået at læse.

- Vi havde overhovedet ikke nået at 
forberede os på det, der skulle ske. Det 
var virkelig en uforskammet opførsel, si-
ger Johan Kofod, der har kørt for regio-
nen i halvandet år.

Også i den lokale 3F-afdeling, 3F Kø-
benhavn, undrer faglig sekretær Caja 
Bruhn sig over fremgangsmåden.

- Der er tale om en masseafskedigelse, 
og så skal de faglige organisationer ind-
kaldes inden afskedigelserne, så vi kan 
drøfte, hvordan man afbøder konsekven-
serne. Men vi blev først indkaldt onsdag, 
hvor afskedigelserne altså faldt mandag. 
Det er ikke respektfuldt over for dem, 
det går ud over, siger Caja Bruhn.

De 80 deltidsansatte chauffører består 
primært af pensionister, der har nogle få 
timers job ved siden af pensionen. En-
kelte har helt ned til fem timer om ugen 
- andre op til 15-20 timer. For de fleste 
giver det lidt ekstra til folkepensionen, 
og det bevarer deres tilknytning til ar-
bejdsmarkedet.

- Jeg skal nok klare mig. Jeg har min 
tjenestemandspension. Men rent princi-
pielt er det her ikke en måde at behandle 
“det grå guld” på, siger Johan Kofod, der 
er pensioneret politimand.

En besparelse på 1,5 millioner
Afskedigelserne af de mange chauffører 
er et led i en større sparerunde i Region 
Hovedstaden. Hos Center for Ejendom-

me, hvor chaufførerne hører under, skal 
man finde besparelser på i alt 20 millio-
ner kroner over to år.

Mogens Kornbo er direktør for Center 
for Ejendomme. Han siger, at det er en 
beklagelig situation at skulle sige farvel 
til så mange medarbejdere. Han forkla-
rer, at omstruktureringen af chaufførerne 
vil give en konkret besparelse på 1,5 mil-
lioner kroner:

- Vi lægger dels 26 ruter om til 19 ru-
ter. Dels ligger der en administrativ be-
sparelse i at gå fra en hel del deltidsan-
satte chauffører på meget få timer til at 
få 19 chauffører, der kører 25 timer om 
ugen, fortæller Mogens Kornbo.

Han forsvarer, at afskedigelserne skete 
med så kort varsel:

- Det gode spørgsmål er altid: hvad 
er den rigtige proces? Hvordan gør man 
det her mest ordentligt? Vi har prøvet 
med den kortest mulige proces af hen-
syn til, at medarbejderne ikke skulle gå 
i lang tid i uvidenhed og være usikre på 
fremtiden. Det er sket af hensyn til med-
arbejderne. Men det er altid en afvej-
ning, og spørger du mig, hvad den opti-
male proces er, så kan jeg ikke svare på 
det, siger Mogens Kornbo.

Er det en respektfuld måde at behandle 
ældre medarbejdere på?

- Vi har jo ikke noget imod det grå 
guld. Men vi har også en forpligtelse 
til at få mest ud af borgernes penge. Så 
vi lægger nogle ansættelser om, for det 
er ikke særligt hensigtsmæssigt med så 
mange ansættelser, der har meget få ti-
mer. Og hvis nogen er interesseret i at 
blive og være en af de 19, der fremover 
skal køre ruterne, kommer de nuværen-
de chauffører forrest i køen, siger Mo-
gens Kornbo.

Køber ikke beregninger
Faglig sekretær Caja Bruhn er dog skep-
tisk over for direktørens beregninger. 

Hun kalder det “ren talmagi”.
- Vi er generelt meget forbeholdne 

over for de besparelser, der stilles op. Og 
havde man valgt at lave en mindre pres-
set proces, ville vi også have haft bedre 
tid til at finde alternative løsninger, siger 
hun.

Frem til juni vil der være møde- og 
orienteringsaktiviteter for de berørte 
medarbejdere, deres ledere og de faglige 
organisationer. Blandt andet med hen-

Af Helene Olesen, Fagbladet3F – Foto: Fagbladet3F

 Regionen sendte mail klokken 6.30:

To timer efter var over 60 chauffører fyret

Det seneste i sagen om masseafskedigelserne i Regionen

3F København har sammen med de øvrige faglige orga-
nisationer protesteret over de påtænkte afskedigelser og 
generelle besparelser – både overfor ledelsen, ved for-
handlinger om masse-afskedigelser samt politisk i Region 
Hovedstaden.

3F København har specifikt protesteret over manglen-
de overholdelse af lovgivning, forskelsbehandling samt 
grundelaget for afskeden i forhold til blodprøvechauffø-
rerne og vi har været til første mæglingsmøde. Sagen bli-
ver videreført.

Vi har endvidere også skrevet og til Regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen.

Sagerne er ikke afgjort endnu.

Det er jo tankevækkende, at de blodprøvechauffører, som 
Region Hovedstaden nu afskediger er lige præcis de sam-
me chauffører, som blev fastansat den 1. januar 2019 og 
hvor vi netop har en kæmpe efterbetalingen sag i forhold 
til manglende løn grundet forkert ansættelsesform.

Caja Bruhn,  
faglig sekretær i 3F KøbenhavnJeg skal nok klare mig. Jeg har min tjenestemands-

pension. Men rent principielt er det her ikke en måde at 
behandle “det grå guld” på, siger Johan Kofod

blik på at få nogle af medarbejderne om-
placeret.

Det er ikke mere end få måneder si-
den, at alle blodprøvechaufførerne blev 
fastansatte på månedsløn hos Region 
Hovedstaden. Det skete 1. januar, efter at 
chaufførerne i en årrække havde arbej-
det på løse kontrakter uden fast timetal. 
De kunne ryge ud fra dag til dag og fik 
hverken løn under sygdom, pension, til-
læg og lignende.

Det var imidlertid i strid med over-
enskomsten, der siger, at når personer er 
ansat i mere end en måned og samtidigt 
kører i fast vagtplan, skal man overgå til 
at være månedslønnet.

Derfor har chaufførerne nu større ef-
terbetalinger til gode. Et regnearbejde 
mellem 3F og Region Hovedstaden, der 
endnu ikke er gjort op.
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Hvis man bare kunne kigge gennem et 
nøglehul og ind i fremtiden. Ja så ville 
det ser sort ud. Elektrikeren har jo ikke 
været der endnu. Det er et meget godt 
billede på, hvor svært det er at spå om 
fremtiden.

Men vi ved at der bliver brug for en 
arbejdskraft der kan følge med i den 
teknologiske udvikling. Det betyder at 
man skal kunne mere og mere både på 
det faglige og det personlige plan. Stør-
re teknologisk viden og bedre evne til at 
samarbejde om opgaverne.

Robotterne kommer, robotterne kom-
mer. Skal vi så være skrækslagne, eller 
skal vi tage udfordringen op.

Der er forskellige robot–ideologier. 
En ideologi er at robotten skal bare pro-
grammeres og udføre arbejdet. En an-
den at vi skal samarbejde med robotten 
og lære den at gøre dele af arbejdet. Vi 
mennesker har vores kvaliteter og robot-
ten har sine. Det er samspillet der er in-
teressant pt. Har robotten ikke evnen til 
at kunne forbedre og udvikle, men kun 
evnen til at udføre det den er program-
meret til.

Et af fremtidens spørgsmål er, om det 
er en højtuddannet arbejdskraft der sid-
der lang væk og „bare“ programmerer 
robotten til at udfører arbejdet. Eller det 
er en robot der gør det ?

Kommer rengøringsteknikerne til at 
gøre rent i et virtual reality rum som er 

en kopi af det rum hvor robotten udfø-
rer det „rigtige arbejde“ ? Prøv at tænke 
jeres arbejdsfunktioner udført af robot-
ter, men detailprogrammeret af jer. Nå, 
vi kan spå meget, men en ting er sikkert ; 
robotterne er her og der vil komme flere. 

Uddannelse, uddannelse og 
uddannelse
TV fokuserer på mad, mad og mad. 
Huspriser, huspriser og huspriser. Belig-
genhed, beliggenhed og beliggenhed. 

Det burde hedde uddannelse, uddan-
nelse og uddannelse.

Med politikernes krav om et længere 
og længere arbejdsliv. Og et arbejdsmar-
ked hvor kravene i arbejdet stiger og sti-
ger, bliver nedslidningen større. Ingen 
kan længere sige, at det job de starter 
med i arbejdslivet, er det job de slutter 
med. Der er mange jobskift i livet. Kra-
vene til jobbet stiger i samme hast som 
den teknologiske udvikling. For at kun-
ne følge med kræver det, at man uddan-
ner sig gennem hele livet.  

Derfor er det vigtigt at have en ekstra 
plan for ens arbejdsliv.

Fyraftensmøde om Ejendomsservicetekniker uddannelsen

 Få papir på dine kompetencer
Mødet er hovedsageligt for tillidsvalgte i 3F København.
Orientering om uddannelsen og FUSA Projektet ( Fonden til Uddan-
nelse af statens ansatte ).
Rundvisning på skolen for at se uddannelsesfaciliteterne. Kom og få en 
snak om hvordan vi starter uddannelsen op på din arbejdsplads. 

Onsdag d. 25. september kl. 16.30 – 18.30
NEXT Glostrup, Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Tilmelding senest 20 /9–2019 kl. 12 – Sanne Aaen : sala @ nextkbh.dk

 Uddannelse

 Kig ind i fremtiden

Der er mange muligheder for uddannelse. Men alle uddannel-
sestilbuddene har hver deres begrænsninger. Så det kan godt 
være lidt af en kunstgreb, at få det hele til at gå som man ger-
ne vil. Her belyses to af de uddannelsesfonde som kan bruges, 
mens man er i arbejde. Den vigtigste forudsætning er at man 
har en afklaret ide om hvad ens uddannelsesmål er.

Omstillingsfonden
Kvalifikationsløft til faglærte og ufaglærte medarbejdere der 
ønsker en akademi– og diplomuddannelse. Uddannelserne kan 
tages som moduler på enkeltdage eller via e–learning.  Det for-
udsættes man har de nødvendige eksamener på gymnasie eller 
HF niveau, der kræves for en videregående uddannelse. Dvs. at 
en stilladsarbejder kan blive bygningskonstruktør, en kok kan 
tage en lederuddannelse og en lagerarbejder kan blive energi-
rådgiver. Uddannelsen aftales med arbejdsgiver, fordi der skal 
være frihed til uddannelse. Derfor er 3F ofte med når det skal 
aftales.

Sporskifteordningen
Mulighed for 8 ugers / 40 dages kursus /uddannelse. Begræns-
ningen for deltagelse er, at din virksomhed er på listen over 
brancher hvor der er størst nedslidning. Muligheden er, at der 
et kursus der passer til dit uddannelsesønske. Der er vide ram-
mer f.eks. kan der bevilges støtte til massør og personlig træ-
ner mv.

Kom i gang med uddannelse inden din krop siger for meget 
av, av. Altså mens du er på arbejdsmarkedet og ikke er blevet 
sygemeldt. 

Faret vild i uddannelse ?  
Velkommen i uddannelsesjunglen
Der kan være mange grunde til, at man ikke kommer videre. 
Uddannelse var måske svært, da man gik i skole. Mange havde 
ondt i røven af „den opslidende kedsomhed“ ved at skulle sid-
de ned og lære, mens livet drønede forbi udenfor. Ordblindhed 
og læse– stavevanskeligheder. Manglende selvværd. Mangel 
på ideer til ens fremtidige arbejde. Der er tonsvis af forskellige 
grunde.

Men vi modnes og er forskellige når det gælder om, at være 
klar til at gå i gang med en uddannelse. Det er en væsentlig 
forskel. Vi lærer også nyt på forskellige måder. Einstein dum-
pede begge gange til optagelsesprøver til universitet i Wien. 
Han blev lempet ind ad bagvejen og blev et geni 15 år efter. 
Vi er alle genier hvis vi vil. Vi kan alle flytte os, specielt hvis vi 
ved hvad vi vil med uddannelse.

Der er mange guider i uddannelsesjunglen. Ikke alle ved 
hvad der skal til for at hjælpe alle, men vi kender en ven der 
ved det. Kontakt din fagforening, hvis du skal i gang med ud-
dannelse og er faret vild, inden du overhovedet er kommet i 
gang.

Muligheder for uddannelse

Af Per Holm Pedersen, 

faglig sekretær / uddannelsesansvarlig
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The Stonewall Inn i bydelen Gre-
enwich Village i New York var et 
kendt mødested for bøsser, les-

biske og transpersoner. Dette var stedet 
man kunne komme og glemme omver-
dens diskrimination og had. Ejeren var 
kendt for at bestikke politiet så ordens-
magten ikke lavede razzia uden at advare 
først. Den 28. juni 1969 klokken 01.30 
om natten stormede politiet alligevel ste-
det og begyndte at arrestere gæsterne.

Denne gang havde de forregnet sig 
og folk begyndte at slå tilbage. Politiet 
blev drevet ud af bydelen og genvandt 
først kontrollen efter tre dage. Som Carl 
Scharnberg skrev : „Når uret bliver ret, 
bliver modstand en pligt“.

Dette var starten på Pridebevægelsen, 
der i år kan fejre 50–års jubilæum. Pri-

den handler om at voksne mennesker 
selv bestemmer, hvem de vil elske og el-
ske med. Hvem man vælger at give sin 
kærlighed til, er ikke og vil aldrig være 
statens opgave at sætte grænser for. Det 
samme gælder for folk der påstår at tale 
for højere magter. 

Vi har i 3F København støttet Priden 
siden vores daværende fanebærer Walt-
her i 2005 udgjorde „Fagbevægelsens 
Enmandshær“. Walter mente at det var 
naturligt med fagbevægelsens deltagel-
se i Priden og vi er stadig med den dag 
i dag.

Alle er meget velkomne
Priden er mere end optoget lørdag Det 
er også en kultur og menneskerettig-
hedsfestival, de kalder sig selv „Dan-

marks største mangfoldighedsfest“. Der 
er debat og underholdning på Rådhus-
pladsen fra tirsdag den 13. august til fre-
dag den 16. august. Fagbevægelsen har 
også et telt hvor alle er meget velkomne 
til at tage en snak med os.

Kom med den 16. august
Skulle du have lyst til at deltage i para-
den sammen med os om lørdagen, så 
mød op lørdag den 16. august på plad-
sen foran Frederiksberg Rådhus. Du skal 
kigge efter FH ( Fagbevægelsens Hoved-
organisation ).

Ønsker du flere informationer, så kig 
på copenhagenpride.dk eller skriv evt. til 
michael.skov@3f.dk

Af Michael Skov, a-kassen

PLADS TIL OS
ALLESAMMEN!

3F København støtter op om Copenhagen Pride 2019
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Mange tak, og GODMORGEN! 
... hvor har jeg dog glædet mig 
til at være her her til morgen. 

Mit navn er Hannibal og jeg har fået den 
ære at holde tale for jer her på Arbejder-
nes Internationale Kampdag 2019. 

Der er måske nogle af jer som allerede 
ved dette, men i år er faktisk første gang 
jeg sådan RIGTIGT er med til at fejre 1. 
maj... Det skyldes mest af alt at jeg først 
i det sidste års tid har fået en ordentlig 
forståelse for hvad en fagforening egent-
lig er for noget og hvilken enorm betyd-
ning 1. maj har for arbejdere i Danmark 
– for ikke at nævne resten af verden.

Det er derfor med lige dele frygt og 
ærbødighed at jeg står her i dag foran 
alle jer dejlige mennesker og skal holde 
min første faglige tale i 3F–regi.

For hvordan gør jeg lige det ? Hvordan 
holder jeg en tale for en gruppe af men-
nesker som jeg næsten lige har mødt ? 
Hvordan holder jeg en tale om en kamp-
dag jeg aldrig før selv har deltaget i ?

Det tog mig mange dage og søvnløse 
nætter at komme frem til, men jeg har 
valgt at tage udgangspunkt i hvem JEG 
er og tale om vigtigheden af, at vi sta-

dig fejrer 1. maj i 2019. Så hvis jeg skulle 
beskrive mig selv med 3 ord, så ville jeg 
nok bruge ord som :
• ung…
• dansk…
• arbejder…

Som en ung person
...er jeg taknemmelig over at tidligere ge-
nerationer har kæmpet sig til de mange 
rettigheder vi har i dag, såsom løn under 
barsel, 6 ugers ferie, overarbejdsbeta-
ling og pension… bare for bare at nævne 
nogle få.

...men hvor er det ÆRGERLIGT at det 
ikke er noget vi lærer om i skolen ! JEG 
mener vi skal kæmpe for at få videre-
formidling af fagbevægelsens historie på 
skoleskemaet i alle landets skoler, både 
folkeskoler såvel som erhvervsskoler. Og 
alt det midt imellem !

Som ung person 
...er jeg også utrolig glad for at mange 
unge STADIG vælger at uddanne sig på 
én af vores mange erhvervsskoler rundt i 
landet, på trods af de absurd mange ned-
skæringer på uddannelse.

...men det er desværre min opfattel-
se at der stadig er uddannelsessnobberi 
rundt omkring i Danmark hvor unge får 
at vide at det eneste rigtige er en gymna-
sial uddannelse, så de aldrig når at stifte 
bekendtskab med de mange ANDRE ud-
dannelsesveje til deres drømmejob. Dét 
skal vi have lavet om på !

...og som ung person

...er jeg også ufatteligt stolt over at være 
en del af et stærkt, spirende fællesskab i 
3F Ungdom hvor jeg kan spejle mig selv 
i de andre ildsjæle, som hver dag kæm-
per for at forbedre unges rettigheder på 
det danske arbejdsmarked.

...men det fællesskab er også kun en 
brøkdel af det KÆMPE potentiale der 
ligger i vores unge medlemmer rundt 
omkring i landet, så her skal vi virke-
lig blive ved med at arbejde hårdt for at 
styrke både ungdommen og 3F som hel-
hed !

Som en dansker
...føler jeg mig ofte privilegeret over at 
være født i et land hvor vi har et vel-
færdssamfund der indeholder et socialt 
sikkerhedsnet med mulighed for både 
dagpenge og kontanthjælp.

...men vi må endelig ikke glemme at 
dette sikkerhedsnet er skrøbeligt og at 
for eksempel dagpengene mister vær-
di år for år. Vi har derfor en stor kamp 
foran os hvor vi skal beslutte hvilket vel-
færdssamfund vi gerne vil have i fremti-
dens Danmark !

Som dansker
er jeg også lykkelig over at bo og arbejde 
i et land hvor vi har ordentlige løn– og 
arbejdsforhold og hvor Den Danske Mo-
del sørger for at jeg kan få indflydelse på 
mine egne rettigheder. Jeg har selv boet 
7 år i udlandet hvor jeg lærte på egen 
hånd hvad det betyder, når man ikke har 
en stærk fagforening i ryggen.

...vi må derfor huske på at der ikke 
skal meget til før Den Danske Model be-
gynder at smuldre, og vi må derfor hver 

evig eneste dag stå vagt om Den Danske 
Model og sørge for at vi hver især gør 
vores for at den består længe endnu !

...og som dansker

...er jeg også bevidst om, at på grund 
af tidligere generationers kamp, så har 
vi fået tilkæmpet os nogle rettigheder i 
Danmark, som gør at vi ikke har mange 
af de samme problemer som andre lande 
måske har.

...men det betyder bare, i min verden, 
at vi danskere har et fælles ansvar over-
for vores internationale kolleger, om at 
støtte op om deres udfordringer og dele 
ud af vores tillærte viden fra mange års 
faglige kampe !

Som en arbejder
...er jeg fuld af optimisme når jeg hu-
sker tilbage på OK18 forhandlingerne 
hvor folk på tværs af fagforeninger og 
arbejdspladser aktivt støttede op om de 
Offentlige kollegers kamp for bedre ar-
bejdsforhold – DÉT var et smukt syn !

...men vi må ikke glemme at det sam-
menhold og fælleskab kommer til at stå 
sin prøve igen når OK20 forhandlinger-
ne for alvor går i gang til næste år, så jeg 

håber, og tror, at vi alle vil støtte op om 
hinandens kamp så fællesskabet kan sej-
re endnu engang.!

Som arbejder
...er jeg også rolig ved tanken om at 3F 
har min ryg hvis jeg skulle komme ud i 
problemer på mit arbejde, da jeg næsten 
dagligt hører om sager hvor 3F har hjul-
pet deres medlemmer med at sikre deres 
tilkæmpede rettigheder.

...men jeg tror det er vigtigt at vi min-
der hinanden om at 3F er ikke bare den-
ne adresse eller lokalafdeling, nej VI er 
3F, og vi må ikke hvile på laurbærrene 
og blive lullet ind i en søvn i opsvingsti-
der, men i stedet blive ved med at have 
fingeren på pulsen så vi er klar når vores 
kolleger har brug for vores hjælp ude på 
arbejdspladserne !

..og som arbejder

...er jeg også imponeret over at se den 
blomstrende mangfoldighed vi har i fag-
bevægelsen, hvor det er lige meget hvil-
ket køn man har, hvor gammel man er 
eller hvor man bor. Og hvor man bliver 
accepteret og lyttet til uagtet af ens sek-
sualitet, nationalitet og religion !

Hannibals 1. maj tale
Arbejdernes Internationale Kampdag 2019

...men det synes jeg også forpligter. 
Jeg synes vi skal blive ved med at kæm-
pe i ligestillingens navn, måske endda 
gå forrest og aktivt arbejde for alle vores 
medlemmer, uanset hvor lille en gruppe 
de måtte være !

Så hvis jeg skal sige det kort og kontant, 
så synes jeg vi skal :
• Forstå hvor vi kommer fra
• Forsvare hvad vi har kæmpet os til 

tidligere
• Fortsat kæmpe for bedre forhold

Det er DERFOR jeg synes det er vigtig vi 
samles til 1. maj og holder fanerne højt.
Det er DERFOR det er vigtigt at vi rå-
ber HØJT om vores arbejde og succeser 
i fagbevægelsen.

Og det er DERFOR jeg håber at I vil 
tage hinanden under armen og marche-
re sammen med os ind til Fælledparken 
lidt senere, hvor vi på tværs af politiske 
skel vil fejre Arbejdernes Internationale 
Kampdag.

Mit navn er Hannibal og jeg er en 
STOLT 3F’er.
Tak for ordet!

Hannibal Madsen – Ansat på Hotel Nimb afholder den faglige 1. maj tale i 3F København
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Tak allesammen fordi I gjorde 1. maj til en god og festlig dag
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Runö ligger i et naturskønt område i Stockholm og svarer til 
Danmarks LO skole. 

Torsdag den 25/4 tog jeg afsted spændt og forventningsfuld. 
I Københavns lufthavn og på egne ben fik jeg forvildet mig 
gennem security hen til gaten, hvor jeg heldigvis genkendte et 
ansigt, som jeg kun kort forinden havde mødt på et introkur-
sus i 3 timer.

Der var en gengældelsesglæde, ikke fordi vi kendte hinan-
den, men fordi vi hurtig fandt 
en tryghed i hinandens selskab. 
Nu var vi ikke alene !

Kort tid efter var flere kom-
met til og nu var vi en gruppe 
på 5 danskere. 

I Stockholms Arlanda luft-
havn stødte vi på den norske 
delegation som også skulle 
med på Geneveskolen. Og kort 
efter var vi samlet med både 
delegationen fra Finland og 
Sverige.

Da vi ankom med bus fra 
Arlanda lufthavn til Runö, blev 
vi taget varmt imod af vores 
lærerteam Anne og Micke. 

Vi startede undervisnings-
dagen med en præsentation 
på vores eget sprog. En del af 
formålet med kurset var, at vi 
skulle vænne os til de forskelli-
ge nordiske sprog. 

Jeg blev hurtig klar over, at det var en udfordring, at forstå 
de forskellige sprog og dialekter, men det var heldigvis gen-
gældt. Dansk var heller ikke det nemmeste sprog at forstå, gav 
de andre udtryk for.

Det nordiske samarbejde består af Danmark, Sverige, Island, 
Norge og Finland.

ILO og Nordisk samarbejde
Fredag fik vi besøg af Chefjurist Magnus M. Nordahl. Han fik 
fornøjelsen af at undervise os. Undervisningen foregik på en-
gelsk. Det var tydeligt, at det var det sprog vi kunne være fæl-
les om, så alle fik mest ud af undervisningen.
Magnus fortalte om :
• ILOs arbejde : ILO har som grundlæggende mål at bekæm-

pe fattigdom og fremme social retfærdighed. Opgaverne er 
at fremme beskæftigelsen og forbedre arbejdsvilkårene i hele 
verden og beskytte fagforeningsrettigheder og frihedsrettig-
heder.

• Arbejdskonferencen : ILO er det eneste treparts U.N. agen-
tur, siden 1919. ILO bringer regeringer, arbejdsgivere og ar-
bejdstagere sammen fra 187 medlemsstater, for at fastsætte 
arbejdsnormer, udvikle politikker og udarbejde programmer 
til at fremme anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd.

• Det nordiske samarbejde : De nordiske lande Norge, Sveri-
ge, Finland, Island og Danmark, arbejder meget tæt sammen 
omkring ILO, da landenes værdier og menneskesyn basalt er 
meget ens. 

Konvention om vold og chikane 
Lørdag fik vi besøg af Kamill Walicki, der var elev repræsen-
tant i 2018. Han fortalte om sin tur og erfaringer, da han sid-

Geneveskolen 2019
Runö d. 25-28 april.

Så har vi haft endnu et veloverstået møde i ungdoms-
netværket om den nye ferielov. Vi havde fornøjelsen af 
Hanne Simonsen fra Industrigruppen. 

Hanne fortalte om hvordan vi som lønmodtagere skal 
være opmærksomme på de nye regler. 

Vi skal som lønmodtagere bla. være opmærksom på, 
at hvis arbejdsgiveren vælger ikke at sætte pengene ind 
på den kommende feriefond, som i dag er dyrtidsfon-
den. Så har arbejdsgiveren en forpligtigelse til at forren-
te vores penge mindst ligeså godt, som hvis de havde 
stået i fonden. 

Det er et emne, der bliver meget omtalt i disse dage 
af mange af vores kollegaer, så det var rigtig godt, at 
høre lidt mere om. 

Der skal i vores ungdomsnetværk også være plads til 
sjov, så vi lærer hinanden at kende på en anden måde. 
Derfor sluttede vi af med lidt samarbejde / konkurrence. 
Og man må sige at alle gik all in. 

Hvis du har lyst til at deltage på vores møder er du 
mere end velkommen. Vi har altid plads til flere. Kon-
takt os evt. på mail: tr.netvaerk.3f @gmail.com 

ste år deltog på konferencen i Geneve. Han deltog i komitéen 
„Vold og Chikane“. Det er en komite der gerne skulle munde 
ud i en konvention om Vold og Chikane i år, hvis der kan fin-
des enighed mellem landene. 

Det drejer sig bl.a. om hvilken rettigheder mennesker med 
en anden seksuel orientering skal have. Det var et område de 
ikke kunne blive enige om sidste år. I nogle lande er det ulov-
ligt, at have en anden seksuelt orientering, og det kan være 
med livet som indsats, hvis man står frem i de lande. Derfor 
kan det blive svært, at blive enig om hvad konventionen skal 
indeholde. Det kan være svært, at forstå for os i de nordiske 
lande. Bare fordi du følger dit hjerte, kan det blive med livet 
som indsats. 

Sidst på dagen blev vi præsenteret for den projekt opgave vi 
skal lave før og under vores ophold i Geneve. 
Jeg selv skal deltage i en projektgruppe der skal følge komitéen 
om Vold og Chikane.

Ret til at leve frit og uden frygt for at være sig selv 
Søndag gennemgik vi programmet og talte om moral og etik 
på geneveskolen. Udover Geneveskolen repræsenterer vi vores 
land og forbund. Vores formål ved at deltage på Geneveskolen 
er, at stifte kendskab til ILOs arbejde og brede kendskabet, så 
flere bliver gjort opmærksom på det vigtige arbejde der forgår i 
ILO og hvordan vi som arbejdstagere kan bruge ILO. 

Jeg ser frem til, at skulle deltage i konferencen i Geneve der 
finder sted i juni måned og igen møde de andre deltagere fra 
Runö.

Jeg krydser fingre for, at der vil blive nået til enighed om en 
ny konvention om Vold og Chikane, så alle kan få ret til at leve 
frit og uden frygt for, at være dem de er.

• International Labour Organisa-

tion ( ILO ) er den internationale 

arbejdsorganisation, underlagt 

FN. ILO blev grundlagt i 1919 

som en del af Versaillestrakta-

ten efter første verdenskrig og 

var underlagt Folkeforbundet. 

Efter nedlæggelsen af forbun-

det i 1946 overgik organisati-

onen til FN. Formålet med ILO 

var at danne en organisation, 

der forsvarede arbejderes ret-

tigheder på arbejdsmarkedet. 

Med „Declaration of Philadel-

phia” i 1944 blev organisa-

tionens mål udvidet til også 

at indeholde socialpolitik og 

generelle menneskerettigheder 

frem for blot at koncentrere sig 

om uretfærdig behandling som 

ansat. 

( Kilde: Wikipediea )

Af Rikke Olsen, 3F Københavns ungdomsnetværk 

(midterste række nr. 3 fra højre)
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Det var sværvægterne i dansk Arbejdsmiljø, der holdt  
 oplæg på Arbejdsmiljøets Internationale Dag, den  
 28.april.

Kritiske spørgsmål til Arbejdstilsynets direktør
Arbejdstilsynets direktør for vores region, Karsten Bach Kri-
stensen, indledte med oplysning om sagsbehandlingen og prio-
riteringen. Og svarede på kritiske spørgsmål fra salen. Dem var 
der mange af. Det blev til en kaffe–invitation til stilladsbran-
chens Landsklubformand Thomas Strømsholdt.

Arbejdsmiljørepræsentantens dilemmaer
Thomas var også med i en „Mads og Monopolet“ – seance 
med dilemmaer. Efter inspiration fra vores ungdomsansvarli-
ge Tanja Fynbo omdøbt til „Janne og Juntaen“. Det var Janne 
Hansen fra 3F Kastrup, der havde opstillet dilemmaerne. Om 
bl.a. anonymitet og sanktioner ved overtrædelse af bestemmel-
ser om sikkerhed.

Udover Thomas i panelet sad Ulla Sørensen, 3Fs ansvarlige 
for arbejdsmiljø, hvor 3F har en meget markant profil, Peter 
Hasle, professor på Aalborg Universitet med en mangeårig er-
faring og forskning på området og Victorie Velasques uddan-
net i arbejdsmiljø på Roskilde Universitet og kendt i 3F Kø-
benhavn for Fremtidsfighters støtte til Letz Sushi konflikten i 
kulde og regn, samt EWHN–konferencen om løsarbejdernes 
usle vilkår.

Et meget spændende dilemmakoncept med mulighed for 
indlæg fra salen. Og meget relevant i Arbejdsmiljørepræsen-
tantens år.

32 døde i arbejdsulykker i Danmark i 2018
Traditionen tro var de døde markeret – denne gang med 32 
kors og en krans på plænen ud for salen.

Et af dem var blåt – en sømand der faldt 9 meter ned i 
lastrummet. Janne Hansen oplæste herudover de tørre beskri-

velser fra Arbejdstilsynet på 3 andre, herunder en kun 18 årig. 
Herefter blev der afholdt 1 minuts stilhed.

Hvad vil du bruge din tid til ?
Det var 7 3F organisationer der var indkaldere til mødet : 
BJMF, Frederiksborg, Kastrup, København, Nordsjælland Øst, 
Sømændene og 3F Ungdom. Det var glædeligt at se at også 
medlemmer fra FOA og andre organisationer var mødt op, og 
at alle havde fået stort udbytte af dagen. Knap så glædeligt at 
salen ikke var fyldt, når vi har haft 45.000 anmeldelser af ar-
bejdsulykker og 20.000 anmeldelser af arbejdsbetingede lidel-
ser – flere tusinde dør af arbejdsbetingede lidelser hvert år.

Med Carl Scharnbergs snart gamle ord : „Du siger du ikke 
har tid. Spørgsmålet er hvad vil du bruge din tid til“.

Måske vi bare skal være bedre til at annoncere. Interessen er 
der jo.

28. april – Arbejdsmiljøets Dag

Stjernespækket møde om arbejdsmiljø i 3F København

Af Henrik Forchhammer 

 3F Københavns Miljøudvalg

Af Bjarne Høpner, formand 3F København

„Janne og juntaen“ debatterer arbejdsmiljø – dilemmaer Afstemning på 3Fs kongres i 2016 – (Foto: Fagbladet3F)

3Fs 5. ordinære kongres og delegeretmø-
de afholdes i Aalborg fra den 21. – 26. 
september 2019. 

3F Københavns generalforsamling i 
efteråret bemyndigede bestyrelsen til at 
udpege de kongresdelegerede. Vi har 32 
delegerede plus formanden i kraft af, at 
han sidder i hovedbestyrelsen.

De delegerede skal dække 5 af forbun-
dets 6 grupper. 

Derudover skal der være lige så man-
ge suppleanter, som der er delegerede. 

3F København har en tradition for at 
tage et antal gæster med til kongressen 
med det formål at kommende bestyrel-
sesmedlemmer skal se, hvordan en kon-
gres foregår. 

Kongressen skal behandle beretnin-
gen, som aflægges af forbundsformand 
Per Christensen. Beretningen er både en 

status på, hvad der er sket de forgangne 
3 år og et praj fremadrettet om, hvad vi 
forventer, vi skal beskæftige os med. 

Forbundets love og faglige politiske 
grundlag skal ligeledes behandles, såle-
des vi får justeret vores love samt, at vi 
får udarbejdet en politisk retningslinje 
om, hvad 3F som organisation mener i 
forhold til en lang række politiske em-
ner. 

Der skal også ske valg til hovedledel-
sen (forbundsformand, næstformand, 
forbundssekretær og hovedkasserer), 
hvor alle genopstiller. 

Om onsdagen bliver der afholdt grup-
pekonferencer, hvor vi i grupperne væl-
ger hovedbestyrelsesmedlemmer og 
forhandlingssekretærer samt gruppefor-
mand. Disse valg indstilles til hovedkon-
gressen til godkendelse. 

I grupperne væl-
ges også repræsen-
tanter til forhand-
lingsudvalg, og 
for de 5 gruppers 
vedkommende skal 
disse i foråret 2020 
i aktion, da over-
enskomsterne på 
det private arbejdsmarked skal fornys. 

Der skal som ovenfor nævnt behand-
les en lang række forslag, som afdelin-
gerne har indgivet, og antallet af forslag 
er ca. 200, som hele kongressen skal tage 
stilling til, hvilke der skal nydes fremme. 

A-kassen afholder delegeretmøde 
umiddelbart efter, at kongressen er af-
sluttet. Delegeretmøde varer hele torsdag 
eftermiddag den 26. september. 

Kongressen 21. – 26. 
september i Aalborg

• På kongressen ved-

tages 3F´s love og 

faglige og politiske 

grundlag. Kongres-

sen vælger 3F`s 

daglige ledelse og 

hovedbestyrelse.



25 år
• Abdelaziz Azarkan

• Ahat Bayhan

• Ahmet Bayram

• Alberto G. F. Baglioni

• Alia Deeb Mehdawi

• Alije Idrizi

• Alije Mustafi

• Aljije Dzaferi

• Allan B. Christensen

• Allan W. Friis-Larsen

• Anders Jørgen Hansen

• Anders Pedersen

• Angelo Boye Weidick

• Anita Kay Rahbek

• Anja Kure

• Anker Algot Johansen

• Annette Jonna Hunyadi

• Arne Ravn

• Atidze Elmazi

• Aurora G Staalkjær

• Ayse Aliz

• Balder B. Johansen

• Barbara Korpak

• Benny Geert Sørensen

• Benny Rasmussen

• Bente E. Frederiksen

• Bente M. Mortensen

• Birger Steeval

• Birgit Sandell

• Bjarne Olsen

• Bo Flemming Larsen

• Bo Træsborg

• Boris Ivanovic

• Boy Urban Willendrup

• Brian Bender

• Brian Mandrup

• Brian M. Pedersen

• Henrik Ellebye Madsen

• Henrik Kristian Olsen

• Henrik N. Voelsberg

• Henrik Smedegaard

• Henrik W. Smedegaard

• Ilir Luma

• Inge Alma Hansen

• Inge Jonna Schram

• Intesar F. Y. Massad

• Jacob Høyer

• Jafar Butt Iqbal

• Jan Bauner

• Jan Bendtsen

• Jan Hartvig Hansen

• Jan Larsen

• Jan Milton Werther

• Jan T. Christiansen

• Jane Ehrenreich

• Jannie H. Hansen

• Jens K. Holmberg

• Jens Michael Skov

• Jens Niklas Eklund

• Jes Peter Christensen

• Jesper F. K. Pramming

• Jesper Orland

• Jesper Ottesen

• Jesper T. Sørensen

• Jimmy Nilsson

• Jimmy Steen Andresen

• John Angelsø

• John Erland Arklint

• Johnny Ungermand

• Joseph Santos Reyes

• Jørgen Christiansen

• Jørn Wienecke

• Kaneez Anjum

• Karin Irene Poulsen

• Keld Nielsen

• Ken T. Christiansen

• Kenneth Rodian Hinze

• Kenneth W. McKinnell

• Kent Lynge Larsen

• Kent Nielsen

• Kern Arnold Jensen

• Kesorn Hansen

• Kim Aksel Andersen

• Kim Bønke

• Kim Harton Hansen

• Kim Jakobsen

• Kim Kjærsgaard Ahm

• Kim M. Düring Lausen

• Kim Rosenfeldt Finsen

• Kirsten A. Christensen

• Kisser Bülow

• Kjeld Niels Christensen

• Kjeld Vagn Pedersen

• Kofi Obam Ateko

• Kurt Emil Ravn

• Lahoussine Amouhlal

• Lars Anker Jensen

• Lars Brandt Jensen

• Lars Hulbæk Knudsen

• Lasse Bo Petersen

• Lene Hansen

• Lennie Hansen

• Lilian V. S. Pedersen

• Liljana Banjas

• Lisa Lonny Vetter

• Liselotte Sztuk

• Lita Houlind Kristensen

• Ljindita Durmisi

• Lone Nielsen

• Lone Sørensen

• Mads Peter Skovmand

• Mahmut Basaran

• Mahmut Yildirim

• Mai-Britt N. Jensen

• Maria C. A. Santibanez

• Marianne M. Fredmark

• Marie Morgan

• Martin Kiskson

• Martin Simonsen

• Mehmet Budak

• Mejrem Isaki

• Melek Dönmez

• Mercedita B. Hansen

• Mette Nelander

• Mia Amelung Andersen

• Mia Pernille Petersen

• Michael Dahlgren

• Michael Kjerulff

• Michael L. Jensen

• Michael Nedergaard

• Michel Denis Ojen

• Milinka Stojanovic

• Mohamed T. Abdel 

Maksoud El Kamhawi

• Mohammad Rashid

• Mohammed Najeeb

• Morten Gammelholm

• Morten Wittenkamp

• Münevver GömeÇ

• Nageena Nazli  

Mohd-Shah

• Nesibe Cakmak

• Nevzat Corap

• Niels Kristian Odgaard

• Niklas Uffe Segerskog

• Ole Benjamin Jensen

• Ovart Rene Schmidt

• Per Hein Sørensen

• Per Lantz Nielsen

• Peter Boye Veitner

• Peter D. Hansen

• Pia Hansen

• Refika Türkmen

• René Balk Linke

• René Hansen

• Rene Kim Frederiksen

• René Pedersen

• Rikke Else Hansen

• Rikke Sølberg

• Rolf Poret

• Sajjad Ahmed Rakha

• Saliha Akattal

• Sandra Bruun

• Serif Cerimi

• Servet Iseni

• Silveriano R Monzon

• Steen T. Månsson

• Susanne G. Dikmen

• Sven S. B. Poulsen

• Svend Bjarne Olsen

• Sven-Erik Simonsen

• Søren K. Christiansen

• Søren Skjødt Larsen

• Thanamohan  

Nagarajan

• Thomas P. Krogmann

• Thomas Plum

• Thomas W. Jensen

• Tina Arentsen

• Tom Johansen

• Tom Thrue

• Tonni Fredskov

• Torben Henriksen

• Torben Johansen

• Torben Nielsen

• Trine Henriette Jensen

• Troels Bjørn Rosenørn 

de Lasson Tiedeman

• Ubon Thimane

• Ulla Karin Clifford

• Verim Bexheti

• Verner Larsen

• Vincenzo Miceli

• Wilasini Jensen

• Wilawan Wagner

• Zdravica Popovic

• Aage E. Christiansen

40 år
• Abdallah B. M. Andalib

• Abdilvehap Isaki

• Abdurahim Saidi

• Adnan H. S. Ghazaleh

• Ahmed Nazir

• Ajser Zekirovska

• Akhtar Parveen

• Alex Andersen

• Alex Pensdorf

• Alfred Boye Ayiku

• Anastasios  

Hatjiioannidis

• Annelise Nielsen

• Arne Kaack Hansen

• Arne L. Thorup Nielsen

• Atib Saiti

• Bendt A. Larsen

• Benny Jensen

• Benny Jensen

• Benny Jensen

• Bent Leo Hansen

• Bent Lindemann Olsen

• Bent L. Jørgensen

• Bent Rylander-Hansen

• Bent Svensson

• Bente Haumand

• Bente Nørskov Olesen

• Birger Franklin Olsen

• Birgit Gade

• Birte H. Nielsen

• Bjarne Larsen

• Bjørn Knudsen

• Børge Lund Koch

• Carl-Erik Hansen

• Carlo G. Rasmussen

• Carsten Ifversen

• Carsten N. Rydeng

• Choom Hansen

• Claus Andersen

• Claus J. Møller Jensen

• Claus Juul Skjerk

• Dan G. Andersen

• Danny S. Mortensen

• Dely Cantor

• El Ghalia Belhadj

• Else Jørgensen

• Emilia del Carmen 

Chaw Flores

• Emma Rosky Sørensen

• Erik Anton Rud Larsen

• Erik Lund Pagh

• Erik Lundbæk Bonne

• Erik Rasmussen

• Erland Viggo Nielsen

• Erling G. Blom

• Erling Langtved

• Fatma Çevik

• Finn Andre Hansen

• Finn Bülow

• Finn Claussen

• Finn Hjorthøj

• Flemming H. Carlsen

• Flemming Holst 

Christensen

• Flemming H. Hansen

• Flemming S. Søskov

• Flemming Vestergaard 

Rasmussen

• Folmer J. Dam Nielsen

• Frida Folding Nielsen

• Gert Nødlund Larsen

• Giovanni Nuovo

• Hans Gunnar Due-Boje

• Helge Fries

• Henning Bøgvald

• Henning Nielsen

• Henning Pedersen

• Henny B. Henriksen

• Henrik Jønck Larsen

• Henrik Poulsen

• Ib Høier

• Ib Larsen

• Ikramul Haq Akhtar

• Ina Bøttcher Hansen

• Inge Krul

• Inger Lise Preuss

• Ingrid Birgit Petersen

• Iron Blankensteiner

• Ivar Richard Sørensen

• James Campbell

• Jan A. C. Folke Nielsen

• Jan H. L. Johansen

• Jan Henry Stripp

• Jan Jakob Petersen

• Jan Jensen

• Jan Olesen

• Jan O. R. Hemmingsen

• Jan R. Kristiansen

• Jan S. Thygesen

• Jens C. Mortensen

• Jens Knardrup-Larsen

• Jens S. Rasmussen

• Jens W. Thomsen

• Jes P. Møller Jensen

• Jette Ø. Eksing

• Jimmy B. W. Borglun

• John Beck

• John Christensen

• John Hartwich

• Jonny Laila Iversen

• Jørgen Petersen

• Jørgen Rønning

• Jørgen Ulrik Arboe

• Jørn Petersen

• Karl Hansen

• Karsten Mathiasen

• Kate Marianne Lassen

• Ken Holm Rasmussen

• Ken Rene Nielsen

• Kennet B. Mortensen

• Kenny Bjørn Hansen

• Kim Christensen

• Kim Dam

• Kim Jepsen Jagd

• Kim Kristian Madsen

• Kim Petersen

• Kirsten Bentsen

• Kirsten G. Rasmussen

• Klaus Krumphardt

• Klaus S. Lorenzen

• Knud Samuelsen

• Konstantinos Tassonis

• Kurt Landgreen

• Lars Hansen

• Lars Preben Werther

• Lars Thestrup Larsen

• Lars-Bjarne S. Larsen

• Leif Henry Mortensen

I 2019 kan 523 
medlemmer 
fejre jubilæum i 
fagforeningen.

Et stort tillykke  
til jer alle skal 
lyde her fra  
3F København.

• Leif Krøyer Madsen

• Leon . Frederiksen

• Lotte Viksø

• Lissi Reersøe Jensen

• Lissie Marie Nielsen

• Lizzi Petersen

• Martin Eli Sørensen

• Max Hansen

• Memetresat Rakipi

• Michael Carpenter

• Michael Christian Juul

• Michael Per Jensen

• Michael R. Berensen

• Morten Berry Risom

• Mustafa Selmani

• Nada Marjanovic

• Nanny Marie Grip

• Niels Erik Berner Holm

• Niels Maribo Larsen

• Niels-Henrik  

Rasmussen

• Nils Christian Larsen

• Ninna Else Wolff

• Ole Bent Vinding

• Ole B. Jacobsen

• Ole Bjerregaard

• Ole Homann Jespersen

• Ole Olsen

• Ole Pedersen

• Ole Yde Jensen

• Ove Feldborg

• Palle Nielsen

• Paquito V Cachola

• Paul Vagner Fjord

• Per Kristensen

• Peter Simonsen

• Pia Winther Olsen

• Pong Sailegtim

• Poul Allan Larsen

• Poul-Erik Otzen

• Preben Rasmussen

• Rachida El Khatib

• Ralf Jens Nielsen

• Ramadan Nuredini

• Renate E. Petersen

• Resul Ozkahveci

• Rosalinda Jimenez

• Rusit Emurlahi

• Senka Cukic

• Seyit Kiling

• Shahid Hussain

• Shaikh M. Ur Rahman

• Sonja Høiris Svane

• Steen Andersen

• Steen Johansen

• Steen Jørgensen

• Susan F. Jensen

• Susanne Christensen

• Susanne Ram- 

Pedersen

• Svend D. Rasmussen

• Søren Christensen

• Søren Duer

• Thomas I. Andersen

• Tonny L. Hansen

• Torben Povl Hansen

• Torben R. Jakobsen

• Uffe Wolstrup

• Vagn Preisler

• Vibeke J. Herskind

• Willy Saaby

• Zahid Hussain

• Zahra Butt

• Zeenat Begum Ahmed

• Zohre Benli

• Ömer Karatas

• Aage Ole E. Larsen

50 år
• Abdel Nabi Sabad Salih

• Anna Gregersen

• Annette Birtha Sand

• Arne Boesgaard

• Arne Finn Nielsen

• Bennie Jensen

• Benny Dechau

• Benny W. Frederiksen

• Bent Børglum

• Bent Dahl Hansen

• Bent Per Gregersen

• Bente L. J. Kristensen

• Birger Nielsen

• Bjarne Eigil Mortensen

• Ebbe Petersen

• Erland Seiersen

• Finn Hansen

• Finn Ingvar Bruun

• Finn Mattisson

• Gert Emil Jensen

• Grethe Mektela Gerda 

Christiansen

• Hanne L. B. Seehausen

• Hans Boris

• Hans J. A. Klinder Jahn

• Henrik Vilhelm Storm

• Jack Kuno Hansen

• Jan Alf Jørgensen

• Jan Løvendal Pedersen

• Jens Juul Andersen

• John Wolf

• Johnny B. Mortensen

• Josef Leo Gierus

• Jouko Kalevi Makinen

• Jørgen Andersen

• Jørgen Jespersen

• Knud Erik Andersen

• Kurt Endres Nielsen

• Kurt Martin Olsen

• Leif Peter Rasmussen

• Lis Mortensen

• Lis Ørum-Pedersen

• Milena Brezina

• Mogens Mikael Jensen

• Mogens Pedersen

• Mogens Peter Strube

• Mogens Voel

• Ole Struve

• Otto Emil Zimmermann

• Per Mogens Frantzen

• Peter H. Rosing Høegh

• Poul Schmidt Svensen

• Rita Andersen

• Rita Jørgensen

• Sabri Ozkanal

• Sonja Marie Lund

• Thorgny A. Christensen

• Tonny Jan Mikkelsen

• Tove Olsen

• Walther I. Larsen

60 år
• Alfred A. Jespersen

• Bente Ruth Grandal

• Børge Vilhelm Larsen

• Egon Nielsen

• Finn Pedersen

• Hans Jørgen Bruun

• John David Pedersen

• Jørgen L. Pedersen

• Jørgen Ole Jarnborg

• Karen D. Jørgensen

• Karl Erik Nielsen

• Knud Pedersen

• Svend Richter Faigh

• Aage Jensen

65 år
• Per Carl Corfitz

• Ruth E. Henneberg

70 år
• Kurt Eigil Pangler

75 år
• Henry Evald Jakobsen

• Burhan Deari

• Can Ismail Seker

• Carl Petersen

• Carsten Diemer

• Carsten Søndergaard

• Carsten V. Nielsen

• Chris Rendbæk

• Christian Flasche

• Christina Surlykke 

Rasmussen

• Claus Weigel Andersen

• Conni Helene Brandt

• Dania Mailand

• David Gottlieb

• David Rudolf Demandt

• Dennis Keil

• Doris Anja Majland

• Dorrit Gunda Jensen

• Dorte Ulla Christensen

• Dragana Nakic

• Dragana Pavlovic

• Dreeas V. N. Asmussen

• Ea J. N. Larsen

• Elenor C. Svendsen

• Elin Mencke

• Ellen Susanne Bøving

• Ergün Yilmaz

• Erik Justesen

• Fatmire Nesimi

• Felicidad Laursen

• Finn Kongsted Jensen

• Flemming Fink

• Flemming Nielsen

• Frank Henschel

• Gerner Hans Seibæk

• Gert Rasmussen

• Gerth H. Petersen

• Grethe Koch

• Hanne Petersen

• Hanne Vibeke Hansen

• Hans Jørgen Madsen

• Heidi Röhl

• Helene Farlov

• Helle Carlsen

• Helle Elena Andersen
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Postseniorerne
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Så er vi godt på vej til en dejlig sommer, hvor arrangementerne 
står lidt Standby. Der er dog enkelte tilbage, herunder:

Jazz på Bakken – Onsdag den 10 juli 2019  
Du kan ringe til Carsten på telefon 5180 9996 og melde dig til 
denne dag, (tilmelding nødvendig). 
Kl. 20.00 – 22.30 spiller „THE SPIRIT OF NEW ORLEANS“
en glad og underholdende Jazz.  Men inden da – kl.18.00 er 
der stegt flæsk med Persillesovs. Der er 3 drikkebilletter, med 
eget valg imellem øl/vand/snaps, og senere serveres der en kop 
kaffe med en Cognac / Bailey.
Det hele koster kun 175,– kr. per deltager.
OBS: Tilmeldingen er bindende, og der afregnes direkte med
tjeneren i Hvide Hest.

Senere i juli måned sendes årets nyhedsbrev frem til medlem-
merne.

Torsdag den 1 august er der billetsalg
Til „Vi lukker Bakken“ den 29 august og Musik i gården lørdag 
den 7 september.
Det sker i Det grå Palæ kl. 10.00 – 12.00.

Allerede nu er vores Juletur på plads.
Det bliver en for–jul ved Rhinen den 7/12 – 11/12.
For mere information kan du læse mere på vores hjemmeside, 
men du kan også ringe til Lis på tlf: 28 37 78 69 allerede nu, 
hvis du vil sikre dig en plads.

Husk at tjekke hjemmesiden ud for ændringer, information, og 
opdateringer på postseniorer.dk

På gensyn til mange nye oplevelser i 2019/20.
Med venlig hilsen – og ønsket om en rigtig god sommer.
Carsten Majgaard, formand

3/9 10.00 Summemøde.
Betale Kontingent. Tilmelding til Petanque 100,– kr.

7/9 13.00 Musik i gården.
10/9 10.00 Petanque, Jyllingevej 128, 2610 Rødovre.
3 stk. smørrebrød 1 øl og 1 snaps.

11/9 10.00 Torben træsko
Fortæller om Bakken. Store sal.

17/9 10.00 Hardy Hansen
Tidligere formand SID kommer og fortæller om sit liv. Histori-
en, nedskæringer og ulighed.

24/9 10.00 Tobias Bavnsgaard
Faglig sekretær i 3F København Fortæller om sig selv, sit arbej-
de i huset og meget mere.

1/10 10.00 Vi får besøg af en Beatles–kender.
James vil fortælle om Beatles og afspiller udvalgte numre. I sto-
re sal fælles med Post og RBF.

8/10 10.00 Lejernes LO
Direktør for Lejernes LO i Hovedstaden Claus Højte vil for-
tælle om den almennyttige boligbevægelse samt Ghettoplanen. 
Tilmelding til Kbh. Bymuseum 100,– kr.

15/10 10.30 Københavns Bymuseum.
Stormgade 18, 1555 København V. Vi besøger det nye bymuse-
um og går på et listigt sted bagefter. 

22/10 10.00 Stig Dolleris
Tillidsmand i Tivoli og bestyrelsesmedlem i 3F København 
fortæller om sit tillidsmandsarbejde og bestyrelsesarbejde.

29/10 10.00 Om social dumping
Rune Nielsen Bygge– jord– og miljøarbejdernes fagforening 
fortæller om social dumpning. Tilmelding gule ærter 200,– kr.

5/11 10.00 Inge Fjordside, Region Sjælland
Fortæller om „skæve eksistenser“. Fælles i store sal.

12/11 12.00 Gule ærter
Adresse kommer ved tilmelding.

19/11 10.00 „De gode portører“.
Opbyggelige historier fra Rigshospitalet set i et samfundsper-
spektiv. 2 herlige, gamle kendinge fra RH laver en ping pong 
fortælling. Tilmelding til julefrokost 200,– kr.

26/11 10.00 Banko.
Hanne forsøger at finde gode præmier til os.

29/11 12.00 Julefrokost.
Jørn leverer musikken – festligt som sidste år.

3/12 10.00  Tiden med Kim og Gasolin
Thomas kommer og spiller glade sange og sjove fortællinger 
fra tiden med Kim, Gasolin og meget mere. Store sal sammen 
med Post og RBF. Tag madpakken med, så hygger vi lidt.

10/12 10.00 Æbleskiver og gløgg. God jul til alle.

Torsdag, den 20. juni 2019 Kl. 12:00 Skovtur til Holløselund.
Vor Skovtur går til Nordsjælland. S-tog til Hillerød, lokal tog 
mod Tisvildeleje afg. kl. 11:20. Vi står af i Vejby for at tage bus 
361 ( retning mod Tisvildeleje ) det sidste stykke vej til Øster-
vænget.
Der arrangeres frokost inkl. vin, øl og vand. Kaffe med blødt 
brød. Toilet og håndvask til rådighed.
Vi håber på samkørsel, mere herom senere.
Vi krydser fingre for godt vejr, så de der har lyst kan gå en tur 
og nyde vejret inden næsen igen vendes mod København.
Pris kr. 75,– alt inkl.

Lørdag den 7. september 2019 kl. 13:00
3F Seniorer afholder „Musik i Gården“
I billetprisen på kr. 70,– indgår 2 pølser med brød samt 2 gen-
stande. Øvrige drikkevarer til venlige lørdagspriser.
Bjarne Børresen spiller så hele gården swinger.
Bindende tilmelding ved kasserer Fl. Hansen senest 19/8–2019.

Torsdag, den 12. september 2019 Kl. 11:00 I Det Grå Palæ.
Efterårets første summemøde. Der spilles Banko.
Frisksmurte sandwich og kaffe, mens vi sludrer om sommeren.

Er du pensionist fra anden industri uden en pensionistklub, er 
du velkommen.

Kom og deltag i vores hyggelige klubdage hver mandag. Vi 
starter altid med morgenbord og hygge fra 10.00 –11.00. Der-
efter spiller vi 2 gange 4 spil banko med hyggepause ind imel-
lem. Møderne afholdes i fagforeningens „grå palæ“.

Kalender resten af året :
• Klubdage hver mandag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
• Sidste klubdag inden sommerferien 3 juni.
• Vi starter op efter sommerferien den 29 juli.
• Skovtur den 2 september.
• Julefrokost den 2 december.
• Gløgg og årsafslutning den 16 december.



s. 22 • 3F København 3F København • s. 23

Feriekontoret administrerer bookning af 
Ferieboligfonden for Hotel– og Restau-
ranterhvervets ferieboliger og Postens 
ferieboliger. Vores boliger bookes pr. te-
lefon ( bortset fra postens lodtræknings-
runder ). Hvis du er i tvivl om, hvad du 
har ret til at booke, så ring til os ( Lis-
beth eller Katja ) på tlf. 88 92 33 60.

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du 
følge med i, hvilke boliger og uger der 
er ledige. Det gælder også for Hotel– og 
Restauranterhvervet ferieboliger, selvom 
navnet ikke er retvisende.

Du skal klikke på „Ledige uger“ som 
ligger øverst på siden – den bliver som 
hovedregel opdateret hver dag. Uger 
som er markeret med sort, kan lejes af 
alle medlemmer af 3F. De røde uger er 
forbeholdt de forskellige brancher og vil 
blive åbnet for andre ca. 12 uger før. Dog 
med visse undtagelser.

På www.3f.dk /feriehuse kan du se bil-
leder af Ferieboligfonden for Hotel– og 
Restauranterhvervets ferieboliger og på 
www.3fpost.dk kan du se Postens ferie-
boliger.

Returnering af nøgle
Vi skal stærkt opfordre dig til at retur-
nere nøglen straks efter din hjemkomst 
og dette skal ske i den lille kuvert, som 
du fik tilsendt. På denne kuvert står et 
nummer, som vi skal bruge til registre-
ringen og den giver os alle de informa-
tioner vi skal bruge. Du behøver f.eks. 
ikke skrive en seddel om, hvem du er, 
men husk at skrive afsender bag på ku-
verten.

Vi vil sætte pris på, at du ikke pakker 
nøglen ind i diverse køkkenrulle, stan-
niol, gaffatape, elastikker, plastikposer 
m.m., da det tit tager lang tid at „frigø-
re“ nøglen. Og vi sidder med rigtig man-
ge returnøgler.

Rejse–/afbestillingsforsikring
Vi vil opfordre til, at der tegnes en rej-
se–/afbestillingsforsikring således, at 
man ikke mister penge, hvis uheldet 
skulle være ude og ferieboligen må afbe-
stilles. Kontakt dit forsikringsselskab for 
at høre nærmere. 

Leje af bil i udlandet
Vi har erfaret, at der kan være proble-
mer i forbindelse med leje af bil i ud-
landet, hvis man ikke har et kreditkort 
med ( et VisaDebit og Visa/Dankort er 
ikke kreditkort …. det er f.eks. et Ma-
sterCard ).

Vi skal derfor opfordre dig til, at du 
undersøger reglerne i det selskab, som 
du vil leje bil hos.

Du har mulighed for at få et LO Plus 
Kort ( som også er et MasterCard ) via dit 
medlemskab af 3F. 

Læs mere på www.loplus-guldkort.dk

 Feriekontoret
… en dejlig feriebolig til en fornuftig pris

Har du planlagt sommerferien el-
ler er du ikke nået dertil endnu ?

Hvis ikke, er der stadigvæk mu-
lighed for at booke en ferie igen-
nem os. Vi har i skrivende stund 
stadig en del ledige boliger. Klik 
dig ind på www.3fpost.dk og se 
vores ferieboliger.  

Sommerferie – du kan nå det endnu

Kom og få indblik i dine muligheder for, og rettighe-
der til, efteruddannelse som beskæftiget. 

Få hjælp til at finde det kursus der lige er det du har 
brug for og som giver mening for dig.

Få støtte til at få planlagt din uddannelse med din 
arbejdsgiver.

Du skal ikke bestille tid, du møder bare op til en 
personlig samtale. 

Til stede vil være: 
Per Holm – Uddannelseskonsulent i 3F København og 
Mette Milling Sandberg – 3F Uddannelseskoordinator. 

Hvornår: 
Sidste tirsdag i hver måned, i tidsrummet kl. 15–17.

Datoer i 2019:
Tirsdag d. 27. august 
Tirsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 29. oktober
Tirsdag d. 26. november 

Hvor: 
3F København, Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV
Henvend dig i receptionen. 

Vi glæder os til at se dig – Medbring dit NemID

5 gode grunde til at uddanne dig:
• Forbliv en værdifuld medarbejder
• Øg muligheden for at komme i job eller skifte job
• Mindre risiko for at miste job
• Få papir/ bevis på alt det du kan
• Få mere i løn

Måske har det ikke noget med dig at gøre, 
medmindre du er kommet til skade på 
dit arbejde og har en sag kørende i ar-

bejdsskadesystemet.
I forbindelse med udflytning af Arbejdsmar-

kedets Erhvervssikring til henholdsvis Haderslev, 
Vordingborg samt Hillerød, er der desværre sket 
det, at en del af medarbejderne ikke har ønsket at 
flytte med. Det betyder at der er færre til at løfte 
opgaverne. 

Som følge heraf er vi begyndt at få breve om, at 
sagerne først forventes færdigbehandlet engang i 
2020. Det er vel og mærket sager der allerede på 
nuværende tidspunkt har flere år på bagen i Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring.

Dette er for alle, ligegyldigt om ens ulykke bli-
ver anerkendt som en arbejdsskade eller ej, en 
uholdbar situation at være i. Idet man ikke men-
talt kan komme videre i sit liv eller måske venter 
på en afgørelse om erstatning. 

3F gør løbende opmærksom på at dette pro-
blem, både over for Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring men også over for de ansvarlige politikere.

Udflytning af statslige arbejdspladser
Hvad har det med mig at gøre?

Af Rikke Helk, team social og miljø

Drop Inn uddannelsescafé i 3F København
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3F København ønsker alle medlemmer
og jeres familer en rigtig god sommer.

Alle er 
velkomne

MANGFOLDIGHEDSDAG 
3F KØBENHAVN, LØRDAG D. 24/ 8 2019 KL. 12 – 18

DANS, MUSIK & SMAG PÅ VERDEN !

Kom og vær med til at fejre mangfoldigheden, når 3F København 
afholder mangfoldighedsdag i den store sal i fagforeningen på 
Peter Ipsens Allé 25, 2400 København NV.

Arrangementet er gratis, og både børn og voksne er meget velkomne.

Tilmelding til faglig-kbh @ 3f.dk senest 20. august.
( Skriv „Mangfoldighedsdag“ i emnefeltet når du tilmelder dig ).

Vi glæder os til at se så mange som muligt til en festlig dag 
i mangfoldighedens og forskellighedens tegn.


