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Aktioner ved Nemlig.com 
Det er en rigtig rigtig vigtig kamp den her, fordi det 
foregår her, lige foran øjnene af os. Hvis vi ikke får 
det her stoppet, så kommer det til at foregå overalt. 
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Leder v. John Ekebjærg-Jakobsen,  

formand 3F København.

Fleksibilitet, muligheder, iværk-
sættere, frie fugle, individuelle og 
projekter.

Der bruges mange fine ord når 
arbejdsgiverne og medierne skal 
beskrive det nye arbejdsmarked, 
som ikke skal begrænses af over-
enskomster, 37 timers arbejds-
uge og andre snærende regler.

Virkeligheden er bare en an-
den. 0–timers kontrakter, ansæt-
telse som „falsk selvstændig“ /
solo–selvstændige, flere jobs til 
en lavere løn.

Nemlig.com sagen har sat fo-
kus på det såkaldte prekære ar-
bejdsmarked. Hos Nemlig.com 
er der godt nok overenskomst, 
for dem som arbejder på lageret, 
men mange af dem var ansat på 
15 timers kontrakter, selvom de i 
månedsvis, nogen i årevis, har ar-
bejdet på fuld tid. Hvis de brokker 
sig, så får de at vide, at de bare 
kan blive sat ned på de 15 timer. 
Det er nu heldigvis kommet på 
plads, men der er fortsat store 
problemer med arbejdsmiljøet. 
Endnu værre er det for chauffø-
rerne. De er ansat som solo–selv-
stændige og har derfor ingen 
rettigheder som lønmodtagere. 
De kører 10–12 timer om dagen, 
7 dage om ugen og har ikke ret til 
ferie. Kan de ikke selv skaffe en 
afløser til en feriedag udløser det 
en bod på flere tusinde kroner.

Vi ser madudbringningsfirmaet 
WOLT som ansætter budene som 

partnere. Det er bare et andet ord 
for soloselvstændige og WOLT–
budene har heller ikke lønmodta-
gerrettigheder.

Det er kun begyndelsen. Vi ser 
en række nye virksomhedstyper 
som er på vej til Danmark og de 
har alle en strategi, som skal gøre 
dem fri af begrænsende overens-
komster.

Desværre er det ikke kun på det 
nye arbejdsmarked vi ser store 
problemer. Inden for mere tradi-
tionelle overenskomstdækkede 
områder, ser vi en stigende brug 
af 0–timers eller 15 timers kon-
trakter. Det betyder at en række 
af vores kolleger ikke kan leve af 
det ene job, og derfor er nødt til 
at have flere jobs.

Dette fænomen kaldes 
„Working Poor“ eller „Arbejdende 
Fattige“, og vi har i årevis advaret 
mod disse tilstande, som vi har 
set både i Tyskland og resten af 
Europa. Nu er den udvikling for 
alvor kommet til Danmark.

Det skræmmende ved denne 
udvikling er ikke kun de vilkår som 
de arbejdende fattige udsættes 
for, men også, at arbejdsgiverne 
på det etablerede arbejdsmarked 
kan høste af dette ræs mod bun-
den. Når nogen af vores kolleger 
på disse områder mister deres 
job, har de ingen rettigheder og 
er derfor presset til at tage nye 
jobs, uden de rettigheder som en 
overenskomst normalt sikrer os. 

Det er uanstændigt for de som 
arbejder i disse jobs og det pres-
ser det arbejdsmarked vi kender, 
hvor vores vilkår er sikret af over-
enskomster.

Det er skræmmende. Og der-
for skal vi sammen – meget ak-
tivt – kæmpe for at sikre ord-
nede løn– og arbejdsvilkår på 
hele det danske arbejdsmarked. 
Det virker når vi står sammen. 
Lagerarbejderne på Nemlig.com 
har fået en ny aftale, så de ikke 
bliver presset af deltidsaftalen. 
Madudbringningsområdet har 
fået en overenskomst som Just-
Eat og andre større leverandører 
vil efterleve.

Derfor vil vi fortsat arbejde ak-
tivt for at WOLT–budene, Nemlig.
com–chaufførerne og andre på 
det „nye arbejdsmarked“ bliver 
sikret gode løn og arbejdsvilkår

Working Poor
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Organisering i Postbranchen anno 2021

 Medlemsfremgang 
 blandt postarbejderne

Af Thomas Møller, faglig sekretær

Organiseringen af postar- 
 bejdere i PostNord har  
 i en lang årrække været 

„aflyst“ af årlige fyringsrunder 
og frivillige fratrædelsesordnin-
ger, men nu lysner det endelig. 
Fyringsrunderne er blevet afløst 
af kontinuerlig rekruttering af ny-
ansatte postarbejdere.

Selvom det primært er an-
sættelser på deltid, samt tids-
begrænsede ansættelser på 
fuld tid, så er organiseringen nu 
igen blevet højaktuel i den ellers 
så hårdt ramte Københavnske 
Postbranche, hvor medlemsan-
tallet er blevet halveret på kun 
lidt over et årti.

I sensommeren 2020 beslutte-
de postbranchen at sætte fulde 
sejl ind på at vende den langvari-
ge nedadgående medlemskurve. 
Gamle værktøjer blev „pudset“ af, 
og nye kom til. 

Bl.a. har branchens organise-
ringsudvalg kreeret en 3F–Post 
specifik organiseringsfolder, som 
i starten af ansættelsesforholdet 
udleveres til nyansatte postar-
bejdere på de enkelte arbejds-
pladser. 

I denne folder fremgår bl.a. 
hvad der er af særlige fordele 
ved at være medlem af 3F–Post, 
samt de mærkbare bedre over-
enskomstmæssige vilkår end der 
aflønnes med i sammenlignelige 
virksomheder i distributionsbran-
chen. Derudover indeholder den 
naturligvis oplysninger på den 
faglige klubs tillidsrepræsentan-
ter m.m. samt en kort beskrivel-
se af hvad der fagligt er særligt 
for lige netop denne postale ar-
bejdsplads.

Frugterne af branchens arbej-
de kan nu direkte månedligt af-
læses af, at en faldende kurve, 

nu er blevet erstattet af en støt 
og roligt stigende kurve siden ok-
tober 2020, hvor antallet af nye 
postarbejdermedlemmer er for-
øget med 36 fra oktober 2020 til 
juni 2021.
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København Kommunes ind- 
 satsteam har været frem 
 me i medierne i Nemlig.

com konflikten.
Nemlig.coms ejer, Intervare, leve-
rer varer til en række kommuners 
bosteder og pensionister, herun-
der også Københavns Kommune. 
Indsatsteamet blev derfor bedt 
om at kontrollere Intervare og 
Nemlig.com. Mere om det på side 
6 her i bladet.

Årsrapport 2020
Hvert år udgives i Københavns 
Kommune en rapport om indsat-
sen mod social dumping og rap-
porten for 2020 er nu kommet.

Teamet fremhæver 4 markante 
sager:
• Rengøringsfirma med rod på 

alle parametre – underbeta-
ling på kr. 74.000, på grund af 
manglende dokumentation fik 
firmaet en bod på 325.000 for 
ikke at leve op til klausulerne.

• Et museum havde underbe-
talt 4 medarbejdere og blev 
pålagt at efterbetale 764.000. 
Kommunen vedlægger nemlig 
arbejdsklausulerne når de be-
vilger penge til drift og begi-
venheder.

• Et rengøringsfirma bød ind på 
ekstra Corona-rengøring. Da 
de var gået i gang, kontrolle-
rede indsatsteamet alle 196 
medarbejdere og det viste 
sig at der var fejl hos de 192. 
Det betød en efterbetaling på 
kr.297.800.

• Et firma havde fået arbejdet 
med asbestsanering på et bo-
sted. De havde kontrakt med 15 
medarbejdere om mindsteløn-

 København imod social dumping 

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27768434-40342527-1.pdf

nen 37 timer om ugen. Men det 
viste sig, at de arbejdede op til 
10 timer om dagen og op til 7 
dage om ugen. Det resulterede 
i en efterbetaling til de 15 på i 
alt kr. 146.300.

En stærk indsats
En stærk indsats fra teamet og 
inspiration til de øvrige kommu-
ner i området om at komme i 
gang med kontrollen.

De fleste kommuner har en 
form for arbejdsklausuler, men de 
fører ikke kontrol om klausulerne 
bliver overholdt og de har heller 
ikke indskrevet bøder for over-
trædelser i kontrakterne. Hvis 
ikke der er kontrol og sanktioner, 
så snyder en del af arbejdsgiver-
ne.

Til november er der jo kommu-
nal og regionsrådsvalg og det 
skal være et krav til politikerne i 
alle kommuner og regioner at de 
strammer op på overholdelse af 
sanktionerne.

Læs rapporten på Københavns 
Kommunes hjemmeside

Af John Ekebjærg-Jakobsen, formand

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27768434-40342527-1.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27768434-40342527-1.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27768434-40342527-1.pdf
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Nemlig.com –
Danmarks svar på Amazon

I påsken startede dagbladet Politiken et tema om de elendige arbejdsvilkår 

for chaufførerne hos Nemlig.com. 3Fs Transportgruppe og 3Ffagbladet var 

hurtigt ude og fulgte op på problemerne i et fint parløb med Politiken.

 Se også :

Af John Ekebjærg-Jakobsen, formand ->

Amazon-ansatte bliver udsat for livsfarlige for-
hold på lagrene (CSR.dk): „Der er efterhånden 
rigtig meget evidens for, at Amazon truer folk, 
der er fagligt aktive i deres virksomheder“, siger 
arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, 
Laust Høgedahl.

https://csr.dk/amazon-ansatte-bliver-udsat-livsfarlige-forhold-på-lagrene

Københavns Kommune: Omfattende  
løndumping hos Nemlig.com | Fagbladet 3F

https://fagbladet3f.dk/artikel/omfattende-loendumping-hos-nemligcom

Gennembrud i Nemlig–konflikt: 
Slut med misbrug af deltidsansatte | Fagbladet 3F

https://fagbladet3f.dk/artikel/slut-med-misbrug-af-deltidsansatte

https://fagbladet3f.dk/artikel/og-60000-skal-nu-ansaettes
https://csr.dk/amazon-ansatte-bliver-udsat-livsfarlige-forhold-p%C3%A5-lagrene
https://csr.dk/amazon-ansatte-bliver-udsat-livsfarlige-forhold-p%C3%A5-lagrene
https://csr.dk/amazon-ansatte-bliver-udsat-livsfarlige-forhold-p%C3%A5-lagrene
https://fagbladet3f.dk/artikel/omfattende-loendumping-hos-nemligcom
https://fagbladet3f.dk/artikel/omfattende-loendumping-hos-nemligcom
https://fagbladet3f.dk/artikel/omfattende-loendumping-hos-nemligcom
https://fagbladet3f.dk/artikel/slut-med-misbrug-af-deltidsansatte
https://fagbladet3f.dk/artikel/slut-med-misbrug-af-deltidsansatte
https://fagbladet3f.dk/artikel/slut-med-misbrug-af-deltidsansatte
https://csr.dk/amazon-ansatte-bliver-udsat-livsfarlige-forhold-p%C3%A5-lagrene
https://fagbladet3f.dk/artikel/omfattende-loendumping-hos-nemligcom
https://fagbladet3f.dk/artikel/slut-med-misbrug-af-deltidsansatte
https://fagbladet3f.dk/artikel/slut-med-misbrug-af-deltidsansatte
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I påsken startede dagbladet Politiken et tema om  
 de elendige arbejdsvilkår for chaufførerne hos 
 Nemlig.com. 3Fs Transportgruppe og Fagbladet  
 var hurtigt ude og fulgte op på problemerne i et  
 fint parløb med Politiken.

Efter offentliggørelsen af artikler om chaufførernes 
arbejdsforhold, blev Politiken kontaktet af en ræk-
ke nuværende og tidligere ansatte på lageret hos 
Nemlig.com. Gennem lagerarbejdernes beretninger, 
interne dokumenter og skjulte optagelser dokumen-
terede Politiken, hvordan virksomheden konstant 
måler medarbejdernes effektivitet og bruger over-
vågningen til at hjemsende eller fyre dem, der ikke 
arbejder hurtigt nok.

Nemlig.com forsøgte at forsvare sig i medierne, 
men de har en rigtig dårlig historie.

Transportgruppen og 3F Vestegnen gik i gang 
med forhandlinger for at sikre bedre vilkår. 
Lagerarbejderne havde overenskomst, men den sik-
rer kun de heltidsansatte

Københavns Kommunes indsatsteam mod social 
dumping gik også ind i sagen. Nemlig.coms moder-
selskab, Intervare, leverer varer til en række kom-
muners bosteder og pensionister, herunder også 
Københavns Kommune. Den 18. maj kunne indsats-
teamet afsløre at de 6 chauffører de havde kontrol-
leret var blevet udsat for omfattende løndumping :
• Ingen fridage i halvandet år
• 12 timers arbejdsdage
• 23.000 kroner i underbetaling pr. måned. 
Det fik Borgerrepræsentationen i København og en 
række andre kommuner til at foreslå at kontrakterne 
med Intervare skulle opsiges.

Fredag d. 4. juni troppede en række 3Fere op for-
an Nemlig.com i Brøndby med bannere og faner og 
kravet om ordnede forhold. Siden da har der hver 
morgen og en del eftermiddage stået 3Fere og an-
dre solidariske kolleger foran lageret. Chauffører og 
lagerarbejdere tager godt imod os – de er godt klar 
over at vi kæmper for bedre forhold for dem.

Det har været fantastisk at se hvordan busser og 
biler, fyldt med aktive fra Jylland og Fyn  hver ef-
termiddag er kommet til Brøndby for at give de-
res opbakning til „Fair overenskomst til alle“. Lige så 
fantastisk har været at stå der om morgenen kl. 5.00 
og møde aktive 3Fere fra hele Sjælland.

Aktionerne fortsætter til chaufførerne har fået 
ordnede vilkår. 

Kampen for chaufførernes rettigheder er meget 
principiel. Hvis det danske arbejdsmarked bliver 
overtaget af et–mandsvirksomheder, falske selv-
stændige, som kører rundt 7 dage om ugen, uden fe-
rie og uden rettigheder, så er vejen åben for Amazon 
og andre virksomheder som vil ødelægge vores til-
kæmpede løn og arbejdsvilkår.

Til gengæld er det helt sikkert at hvis vi sikrer or-
dentlige vilkår for chaufførerne hos Nemlig.com, så 
vil Amazon og andre virksomheder, som truer fagligt 
aktive, ikke slå sig ned i Danmark.

Den 7. juni blev der indgået en ny lokalaftale om 
de deltidsansatte, som sikrer dem langt bedre vil-
kår og som sikrer dem fuldtidskontrakter, hvis de i 2 
måneder har arbejdet 37 timer om ugen i gennem-
snit. Det gør de fleste, så det er et stort fremskridt. 
Tilbage er der så stadig et stort problem med stress 
og dårligt arbejdsmiljø.

Nemlig.com - Danmarks svar på Amazon
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Nemlig.com - Danmarks svar på Amazon – Vi er på plads, og der bliver vi naturligvis !

John Ekebjærg-Jakobsen formand i 3F København: 
Vi står her fordi vi skal sikre nogle ordentlige forhold, 
for dem der arbejder i Nemlig.com. Der skal også være 

ordnede vilkår for dem der kører. De skal være ansat 
som chauffører, og der skal være en overenskomst. 
Det her er også et signal til Amazon.

Jan Villadsen formand for Transportgruppen i 3F: 
Det er en rigtig rigtig vigtig kamp den her, fordi det 
foregår her, lige foran øjnene af os. Hvis vi ikke får 

det her stoppet, så kommer det til at foregå overalt. 
Chaufførerne vi møder her siger, at de kan mærke det 
allerede hjælper, at vi står her.
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2021

Kommunal &
Regionsråds

valg

Kommunal– og regionsrådsvalg den 16. november 2021

3F Københavns valggrundlag
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2021

Kommunal &
Regionsråds

valg

Den 16. november 2021 er der kommunalvalg. Vi  
 opfordrer alle vores medlemmer til at stem- 
 me på valgdagen.

Vi deltager i kampen for et bedre København – for en 
by, hvor vi kan arbejde og bo hele livet.

København blev hårdt ramt af Corona–krisen. Vi 
lægger derfor vægt på:

Opgør med usikker beskæftigelse og  
social dumping i København
I Københavns Kommune skal der skabes nye ar-
bejdspladser – også til de ufaglærte. Det kræver or-
dentlige rammevilkår herunder trafikale forhold for 
virksomhederne og de ansatte. Den kollektive trafik 
spiller en nøglerolle.

Vi har et stærkt fokus på det kollektive plan, hvor 
lovgivning, overenskomster samt organisering er 
hovedtemaerne. Der skal øget fokus på at sikre or-
dentlige løn– og arbejdsvilkår på det prækære ar-
bejdsmarked. Københavns Kommune har gjort en 
stor indsats for at begrænse social dumping på 
kommunens arbejdspladser, og denne indsats skal 
styrkes. På det private arbejdsmarked er der brug 
for en kæmpe indsats mod social dumping, falske 
selvstændige, illegalt arbejde og andre uacceptable 
arbejdsvilkår.

Arbejde og ordnede forhold
• Formidling af arbejde sker udelukkende til virk-

somheder med ordnede forhold.
• Virksomhedspraktik og løntilskud til de arbejdslø-

se skal give mulighed for ordinært arbejde.
• Der gennemføres en målrettet indsats for at løfte 

de ufaglærte i København til at blive faglærte.
• Indvandrere og flygtninge tilbydes sprogunder-

visning, undervisning i digitale færdigheder, i ar-
bejdsmarkedsforhold og faglig organisering.

• Der gennemføres en målrettet indsats sammen 
med fagforeninger og a-kasser for at undgå, at de 
arbejdsløse ikke mister deres dagpenge.

Boliger til arbejderne
• Der skal bygges flere og billige boliger med en 

husleje så almindelige arbejderfamilier fortsat kan 
bo i København.

• Ghettoloven skal fjernes, og de igangværende 
tvangsudflytninger skal stoppes.

• Ved al nybyggeri skal 25 % være almennyttigt bo-
ligbyggeri.

Kamp mod fattigdom
De fattige i København er blevet ramt hårdt under 
Coronakrisen. De har brug for tryghed.
• Alle arbejdsmarkedsparate på kontanthjælp skal 

derfor have tilbud om 225 timers arbejde på ord-
nede forhold.

• De hjemløse skal have tilbud om en bolig og over-
natningsmulighederne skal forbedres.

Bedre by for børnene
Det er vigtigt at skabe rammerne for det gode bør-
neliv. I København er der brug for institutioner med 
ordentlige normeringer, så forældrene trygt kan sen-
de de små i daginstitution eller skole. Der er også 
brug for, at institutionerne vedligeholdes, så der er 
gode betingelser for at lege og lære. Alle børn og 
unge, der har brug for særlig hjælp ( på grund af 
sociale eller helbredsmæssige problemer ), bør sik-
res ordentlig udredning og have krav på den rigtige 
hjælp.

Et sund og grønt København
Københavnerne er parate til kampen for en sund og 
en grøn by.
• Grøn omstilling betyder også skabelsen af mange 

grønne job. Det betyder opførelse af miljøsikre bo-
liger og gennemførelsen af initiativer, der udnytter 
sol og vindenergi.

• En sund by beskytter sine grønne og rekreative 
områder. Det gælder ikke mindst fælleden, de 
grønne områder i Sydhavnen osv.

• En sund og grøn hovedstad prioriterer sports– og 
friluftsaktiviteter. Derfor skal kommunen tilbyde 
de unge et billigt medlemskab af en sportsklub.

Kommunal– og regionsrådsvalg den 16. november 2021 | 3F Københavns valggrundlag

3F København støtter dem 
der støtter op om os

Er du kandidat, og kan du støtte 
op om 3F Københavns valggrund-
lag, så giver vi gerne en hjælpende 
hånd i din valgkamp.

Kontakt vores formand på:
john.ekebjaerg-jakobsen@3f.dk

mailto:john.ekebjaerg-jakobsen%403f.dk?subject=valg%202021
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I løbet af de sidste par måneder  
 har vi arbejdet på at opbyg- 
 ge et netværk til kurerer over 

hele landet. Vi har nu kontakt til 
kurerer der arbejder for de stør-
ste madudbringningsfirmaer i 
København, Aarhus og Aalborg.

Just Eat
Vi har haft særligt fokus på Just 
Eat, hvor vi har været på gaden 
for at uddele og tale om den kom-
mende overenskomst, der træder 
i kraft fra 1 / 10–2021. De seneste 
to uger har vi talt med en masse 
kurerer og uddelt knapt 100 over-
enskomster. Just Eats kurerer 
glæder sig til deres nye overens-
komst og vi har haft mange lan-
ge og engagerede samtaler med 
Just Eats kurerer. Kurererne har 
rigtig mange spørgsmål og der 
er en stor del der ved meget lidt 
eller slet ingenting om overens-
komsten. Netop derfor er den op-
søgende organisering på gaden 
så vigtig. Det er den eneste måde 
at få udbredt indholdet af over-
enskomsten og 3Fs arbejde på. 
Samtidig er det en unik mulighed 
for at få indblik i kurerernes arbej-
de og opbygge gode relationer 
til både de organiserede og uor-

ganiserede kurerer. Som opfølg-
ning på det opsøgende organi-
seringsarbejde holdt vi, sammen 
med Harald fra 3F Københavns 
Chauffører et møde med Just 
Eats kurerer, hvor vi gennemgik 
overenskomsten punkt for punkt 
og talte om betydningen af at få 
valgt arbejdsmiljø– og tillidsre-
præsentanter. Vi fortsætter ar-
bejdet med det opsøgende orga-
niseringsarbejde i de kommende 
måneder, for at sikre at Just Eat 
kurerer står så stærkt som muligt, 
så de sammen med 3F kan være 
med til at sikre, at overenskom-
sten bliver overholdt.

Wolt
Vi har stille og roligt opbygget en 
god kontakt til Wolt–kurerer i hele 
landet. Lige som med Just Eat er 
det opsøgende arbejde nøglen til 
at skabe et netværk og få indblik 
i, hvilke udfordringer Wolt–kure-
rerne har. Vi har talt med man-
ge Wolt–kurerer, der er utilfredse 
med betalingsmodellen. Som det 
er nu får Wolt–kurererne kun be-
taling for de ordrer de kører. Der 
er således ingen garanteret time-
løn. Ordrerne bliver afregnet efter 
en fast kilometertakst, der bliver 

opmålt i fugleflugtslinje, hvilket 
der er mange kurerer der er util-
fredse med, fordi de ofte kører 
meget længere end det de får 
betaling for. Derfor har en gruppe 
kurerer fra Aalborg og København 
taget initiativ til en underskrifts-
indsamling. Vi har naturligvis 
støttet dette initiativ og hjælper 
med at indsamle underskrifter og 
dele flyers ud. Vi er kommet rigtig 
godt i gang med kampagnen, der 
har fået en rigtig god modtagel-
se.

Organisering er en tidskræven-
de proces, der kræver en gensi-
dig tillid – en tillid der stille og 
roligt bliver større og større. Jo 
flere kurerer vi taler med, jo flere 
bliver klar over, at 3F er der for 
at varetage deres interesser som 
arbejdere. Udover tillid til 3F, er 
det også vigtigt at budene har til-
lid til hinanden som kollegaer, der 
sammen kan hjælpe hinanden 
med at forbedre deres arbejdsvil-
kår. Derfor vil vi hen over somme-
ren have fokus på, at lave sociale 
arrangementer, der skal skabe 
det sammenhold der er nødven-
dig for både organiseringen og 
kampen for bedre arbejdsvilkår.

Nyt fra madudbringningsområdet Af Henrik Witzke & Jack Campbell, organisatorer

Tillid er nøglen hos kurererne
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Ulla Thygesen er ansat som faglig sekretær med an-
svar indenfor Hotel– og Restaurationsbranchen. For 
Ulla er organisering et meget vigtigt indsatsområde 

og hun glæder sig til, at komme ud og hilse på jer alle-
sammen ude på arbejdspladserne, nu når samfundet 
genåbnes efter Corona.

Andres Børresen Hvilsom er uddannet som kok for 16 
år siden. Han har været faglig aktiv i godt 3 år, og nu 
er han ansat som faglig sekretær i modtage-teamet 

i faglig afdeling. Andreas sidder parat med råd og 
vejledning, hvis „sovsen klumper“ for dig ude på din 
arbejdsplads.

 Nye kolleger i 3F København

 Sig hej til Andreas og Ulla
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Susanne Willemoes er nyansat i 3F København. Hun 
fortæller her lidt om sig selv :

„Jeg hedder Susanne Willemoes er 58 år og bo-
siddende i Slagelse. Jeg er gift med Steen, vi har 5 
sammenbragte børn og 2 børnebørn. Jeg er startet i 
økonomiafdelingen den 1. juni.

Jeg startede i SID Dianalund-Høng i 1986, hvor 
jeg beskæftigede mig med medlemsadministration, 
bogføring, sekretæropgaver og hjælp i a-kassen. I 
1989 blev jeg kasserer.

I forbindelse med fusionen til 3F kom jeg med til 
Slagelse–afdelingen, hvor jeg startede i medlems-
administrationen og i 2007 blev jeg kasserer.

I 2015 kom jeg til Høje–Taastrup-afdelingen, hvor 
jeg har været kasserer. Udover arbejdet med bogfø-
ring, løn, efterlønsbidrag, FUFO, gruppelivsforsikring 
m.m., overlappede jeg også på medlemsadministra-
tion.

Jeg har deltaget i meningsdanneruddannelsen 
LGBT+ og har været med i kassererforeningens be-
styrelse i mange år.

I 3F København arbejder jeg med den daglige drift, 
modtagelse af medlemmer herunder modtagelse af 
kontingenter. Jeg sørger for betaling af fakturaer, 
udlæg, udbetaling i faglige sager og afstemninger.“

Susanne er ny i 3F København

 Nye kolleger i 3F København
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I skrivende stund, har regeringen  
 sammen med resten af folke- 
 tinget, på nær Nye Borgerlige 

og Kristendemokraterne, lavet 
nye regler / lempelser på de man-
ge restriktioner, vi efterhånden 
har levet med i 1½ år.

Lempelser som vi alle såvel i 
privat– som erhvervslivet byder 
velkommen og som betyder, at 
vi omkring den 1. oktober 2021, 
„næsten“ og forhåbentlig er til-
bage i vores normale hverdag 
igen.

HORESTA–arbejdsgiver tiljub-
ler den nye udmelding, da Hotel– 
& Restaurationsområdet har væ-
ret ekstrem hårdt ramt, specielt 
i Københavns området, hvor turi-
sterne er udeblevet grundet pan-
demien. 

I 3F København jubler vi måske 
lidt mindre, i hvert fald på PSHR-
området, for selv om der snart er 
normale tider igen, så er der langt 
vej endnu, for der skal rettes op 
på mangt og meget. Rent poli-
tisk har arbejdsgiverne / penge-
stærke, mænd / kvinder desværre 
udnyttet Corona–krisen til egen 
fordel mange steder. 

Ser vi tilbage på de snart 1½ år 
der er gået, siden vores statsmi-
nister Mette Frederiksen den 11. 
marts 2020, lukkede vores land 
ned, er vi nu mange erfaringer ri-
gere, på gode godt og ondt.

1.500 nye ledige
I 3F København har vi desværre 
mange medlemmer, der har mi-
stet deres arbejde pga. Corona–

pandemien. Især blandt ansatte 
indenfor hotel– og restaurations-
området, har vi set en stor ledig-
hed. Omkring 1500 medlemmer 
mistede jobbet pga. krisen. 

Arbejdsgiverne, var ikke man-
ge dage fra lukning til afskedi-
gelse af deres ansatte, på trods 
af diverse hjælpepakker. Allerede 
indenfor de førte 14 dage efter 
nedlukningen, var rigtig mange 
arbejdsgivere i pressen og ytre, 
at de ikke kunne klare krisen og 
øjensynligt ville være nødt til at 
lukke, ja sågar kunne spå, at de 
nok gik konkurs, hvis de ikke fik 
meget mere i kompensation fra 
staten, end der var givet lovning 
på.

Der er ifølge Statstidende el-
ler Danmarks Statistik, ikke flere 

 Nedlukning / genåbningen af PSHR–området i København Af Evy Schmidt, faglig sekretær

 Hvorfor skal 3Ferne betale for Corona–krisen 2 gange ?

 Lidt vel forkælet erhvervsliv...
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konkurser end normalt ( set over 
hele 2020 var der 2.221 konkur-
ser, hvilket er det laveste antal i 
fem år. Det viser tal fra Danmarks 
Statistik 8. januar 2021 ). 

Hvad så med vores medlem-
mer ? De mistede deres arbejde 
og skulle på dagpenge, ja måske 
ovenikøbet være i den uheldige 
situation, at to fra samme hus-
stand mistede deres jobs. Eller 
hvad med dem som ikke havde 
nogen dagpengeret, men skul-
le søge kontanthjælp eller ende 
med en 0 forsørgelse ? Dem hørte 
man ikke beklage sig i pressen og 
på de sociale medier. Hvad med 
deres hus og hjem ? 

Skal 3Fs medlemmer nu betale  
for den mistede omsætning ?
Når vi er rundt i København og 
tale med hoteller og restauranter, 
er opfattelsen mange steder, at 
vores medlemmer skal være til-
bageholdende lønmæssigt, for 
det varer jo 5–10 år, før arbejds-
giverne har indhentet deres tab /
omsætning, og det skal vores 
medlemmer så øjensynligt beta-
le prisen for. Jeg ved ikke om ar-
bejdsgivere i Danmark er udsty-
ret med en krystalkugle, for så vil 
3F København gerne se ind i den 
sammen med dem. Spændende 
at se hvordan det går om nogle 
år, når tingene har normaliseret 

sig i København og turismen er 
vendt retur.

Fagforeningen har haft mange 
henvendelser omkring indgåelse 
af diverse lokalaftaler. Det er spe-
cielt på hotelområdet, hvor der 
ønskes aftaler om fagfleksibilitet, 
overgang til fastløn for tjenere, 
ændring af turnusperioder, afvik-
ling af ferie og feriefridage osv. 
Ingen af stederne er der tale om, 
at man så til gengæld vil give de 
ansatte noget for deres imøde-
kommenhed. Nej i stedet har de 
fået stillet i udsigt, at der måske 
var en opsigelse i sigte eller virk-
somheden måtte lukke, hvis man 
ikke fik sin „vilje“. Et lidt vel forkæ-
let erhvervsliv efter min mening.

Burde være en fælles opgave
Vi har vel alle en fælles opgave 
i Danmark, hvor vi bryster os af 
at være et velfærdssamfund og 
også et demokratisk og struk-
tureret samfund. Skal vi så ikke 
hjælpe alle i sådan en global kri-
se, som Covid–19 er ? 

Tværtimod har vi set at PSHR 
områdets medlemmer, desværre 
har været taberne i denne krise og 
mistet deres arbejde. Heldigvis 
har mange fået arbejde i andre 
brancher, og det er vi mægtig 
glade over og med den gradvi-
se åbning, er flere også kommet 
i beskæftigelse igen, om end ikke 

på deres „gamle“ arbejdspladser 
så hos nye. 

Enkelte hotelkæder har været  
sig deres ansvar bevidst, benyttet 
sig af muligheden til at opkvalifi-
cere vores medlemmer og sendt 
dem på kursus. Nogle har været 
på arbejdsfordeling og andre på 
lønkompensation – alt sammen 
for at sikre, at de ansatte havde 
deres job, når der nu åbnes igen.

Desværre valgte alt for mange 
at opsige deres medarbejdere, og 
de selvsamme virksomheder / ar-
bejdsgivere kan nu ikke forstå, at 
de ikke kan få arbejdskraft til de-
res ledige stillinger.

Danmark overlever
Vi håber dog at tiden efter den 1. 
oktober 2021 og frem, bliver nye 
tider for såvel vores medlemmer 
som resten af 3Fs medlemmer og 
et København i økonomisk frem-
drift. Der er krise i branchen, og 
selvfølgelig skal vi tage det alvor-
ligt, når HORESTA går ud i pres-
sen og oplyser, at Coronapasset 
er årsag til et milliardtab i om-
sætning hver måned eller, at ho-
teller stadigvæk er hårdt presset 
på overnattende gæster der ikke 
kommer, og barer og diskoteker 
der ikke har den omsætning de 
plejer, men vi har alle lidt under 
krisen og diverse økonomer spår 
nu, at Danmark overlever ! Hurra. 
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Kig efter OK-mærket, når du 
vælger fagforening. Det er os 
med overenskomsterne.

Af Sinem Demir, ungenetværket

Så har sommervarmen ramt 
 os, og mens det for no- 
 gen betyder sommerfe-

rie og afslapning, betyder det 
Jobpatruljetid for HK, 3F og en 
masse unge mennesker. For om 
få uger, gentager vi den årelange 
tradition, hvor vi kører hele lan-
det rundt, og får talt om arbejds-
forholdene for de yngste mellem 
13–17 år.

Det første møde med arbejds-
markedet og de erfaringer der 
følger med, har stor betydning for 
hvilket uddannelsesvalg, fremti-
digt arbejdsliv og tid på arbejds-
markedet vi får. Derfor er det vig-
tigt, at vi sikrer at de unge lærer 
om deres rettigheder, og at vi sik-
rer, at de har et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø.

I årets Jobpatrulje har vi valgt 
at have et generelt fokus på ar-
bejdsmiljø. Derfor har vi af fokus-
områder valgt, „Løft og Skub“. 
Det har vi fordi der stadig er alt 

for mange unge på arbejdsmar-
kedet, der løfter og skubber til 
mere end det tilladte på hhv. 12 
kg løft og 250 kg skub.

Vi har også sat fokus på, 
„Fysiske mén“, da hele 10 % af de 
unge når at få fysiske mén af de-
res fritidsjob, altså inden de fyl-
der 18 år. Det er alarmerende for 
både deres fremtidige privatliv 
såvel som arbejdsliv.

Vi har også valgt at sætte fo-
kus på, „Undgå arbejdsskader“. 
Mange unge bliver ikke instrueret 
i tunge løft, ved hvor sikkerheds-
udstyret ligger eller ved at ar-
bejdsskader skal anmeldes. Der 
er tale om over 30 % af de unge 
der har manglende viden omkring 
arbejdsskader. Det kan i høj grad 
resultere i ulykker i forbindelse 
med de unges fritidsjob, som vi 
bør blive bedre til at undgå.

Vi er i hvert fald klar til 
Jobpatruljen nationalt, og i sær-
deleshed i Region Hovedstaden 
– hvor jeg for fjerde år har æren af 
at skulle repræsentere 3F.

Juli er lig med 
Jobpatruljetid !

John Ekebjærg-Jakobsen og Sinem Demir på sidste års jobpatrulje.
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