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helt kort
TEKNIQ-direktør:
Lønnen skal ned

Friskt blod til
Rør og Blik

»Det piner og plager arbejdsgiverne,
at de ikke har fået
klemt os, som de
har fået klemt
andre,« sagde Rør
og Blik formand
Bjarne G. Petersen
på fagforeningens
seneste generalforsamling.
Niels Jørgen Hansen, der er adm.
direktør i TEKNIQ, har i bladet Dansk
VVS begået en lederartikel, som bekræfter, at det er en torn i øjet på arbejdsgiverne, at vvs’ere angiveligt ligger over
gennemsnitslønnen for faglærte inden
for byggeri og industri.
»Vvs-branchen har behov for mere
moderne akkordbestemmelser, som
giver bedre muligheder for at indgå akkordaftaler, som afviger fra prislisterne.
Vi ønsker ikke at afskaffe akkordprislisterne som sådan, men det må erkendes,
at prislisterne aldrig har udviklet sig i
takt med produkter og værktøjer. Derfor
vil prislisterne altid indeholde skævheder – og vil trække i retning af et for
højt lønniveau, da akkordindtjeningen
stiger, når der f.eks. anvendes materialer
og værktøjer, som øger produktiviteten.
Det er grunden til, at der er brug for et
alternativ til at arbejde efter prislisten,«
skriver TEKNIQ-direktøren, som ikke
kommer ind på, hvad der er så urimeligt
ved, at medarbejderne får del i gevinsten
ved øget produktivitet.
Ærgrelsen over ikke at være kommet
igennem med kravet om liberalisering af
akkordbestemmelserne er hos TEKNIQ
iblandet tilfredshed med at have fået en
overenskomst, som med Niels Jørgen
Hansens ord indebærer meget begrænsede omkostningsstigninger i næste tre
år.
»Virksomhederne har fået mulighed
for at holde omkostningerne i ro, styrke
konkurrenceevnen og forbedre indtjeningen.«
So, what’s the problem?

Brøndum, en af landets førende vvsvirksomheder med 350 ansatte og en
årsomsætning omkring 500 mio.kr., har
åbnet afdeling i København, Kanalholmen i Hvidovre nærmere bestemt.
Det betyder for en række af virksomhedens vvs’ere, at de skal skifte fagforening, mens andre – rørlæggere, som
hidtil har været medlemmer i Dansk
Metal - skal skifte både fagforening og
forbund.
Det, der nemlig er sket med åbningen
af den nye afdeling, er, at medarbejdere,
som løser opgaver i Københavns-området, men har været knyttet til Brøndums
Sjællands-afdeling i Ringsted, overflyttes
til Hvidovre.
Da man ifølge Blik- og Rørarbejderforbundets love skal være medlem af den
fagforening, hvori ens arbejdsplads har
adresse, medfører Brøndums åbning i
København, at de dertil knyttede medarbejdere også skal skifte fagforening – fra
kreds Sjælland-Bornholm til Rør og Blik
København.
Mere kompliceret bliver det, når
vi kommer til rørlæggerne. Mens de
københavnske rørlæggere siden 1969 har
hørt til i Blik- og Rørarbejderforbundet/
Rør og Blik København, har det ude i
provinsen været Dansk Metal og derunder hørende lokale fagforeninger, der har
haft dem som medlemmer. Det tog det
slut med, da Brøndum henførte dem til
firmaets adresse i København.
På den konto har Blik- og Rørarbejderforbundet/Rør og Blik København
i skrivende stund (23. maj) fået 44 nye
medlemmer, og der skal være flere på vej
fra Dansk Metal.
I øvrigt kan oplyses, at det faglige
arbejde på Brøndums nye Hvidovreafdeling er kommet godt i gang. Rørlæggerne og vvs’erne har etableret en faglig
klub, valgt tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant, henholdsvis Lasse Ahrensberg og Nikolaj Grønquist Knudsen,
og forhandler på fuldt kraft lokalaftale.
»En stor portion nye medlemmer,
som oven i købet er fagligt aktive, meget

bedre bliver det ikke,« lyder det fra en
fornøjet Bjarne G. Petersen, formand for
Rør og Blik.

Flere vil være
installatør
Søgningen til de toårige installatøruddannelser steg med 18 procent fra 2012
til 2013. På vvs-linjen var fremgangen
på 11 procent, mens den var på hele 21
procent på linjen for stærkstrøm.
»De tekniske erhverv har brug for
mange og høje kompetencer hos fremtidens ledere og iværksættere,« siger
underdirektør Tina Voldby fra TEKNIQ,
hvorfor hun også glæder sig over, at
»stadigt flere dygtige unge søger videre
inden for installationsbranchen.«
Med en installatøruddannelse har
man i øvrigt adgang til ingeniøruddannelserne.

Andre fik, hvor
vvs’ere blev snydt
Mens vvs’erne fik nul og en fis på rørprislisten og landpriskuranten i deres
nye overenskomst, kunne kollegerne i
de andre byggefag glæde sig over pæne
tillæg.
Hos elektrikernes summer satsforhøjelserne op i 4,6 procent. I år falder der
1,4 procent, næste år 1,8 procent og i
sidste år af overenskomstens løbetid 1,6
procent.
Også til 3F’s byggefolk så som snedkere, tømrere, gulvfolk og glarmestersvende, er der blevet givet. 1,3 procent
i 2014, 1,4 procent i 2015 og hele 1,9
procent i 2016, altså sammenlagt
det samme, som elektrikerne har fået,
nemlig 4,6
procent.

(Læs også artiklen ’
Skoldet af Asbjørn tre gange på 10 år’ på
side 7)
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FORSIDEN
Huset på forsiden er under opførelse på hjørnet af Klintevej/Løvetandsvej i Brønshøj. Utæthedens
journalist, som bor med to huse
imellem, kan konstaterer, at der
på byggepladsen ham bekendt
kun kommer folk fra Lind & Risør.

Tiden er inde til
forandringer
96 ud af 100 københavnske rørlæggere og blikkenslagere, som tog del i afstemningen om forligsmandens mæglingsskifte, sagde NEJ til tilbuddet. Lige så klar
var afvisningen blandt vores kolleger andre steder i landet.
Engang hed det ’sovjetiske tilstande’, når noget blev vedtaget med over 90
procent af en given stemmemængde. Hermed blev det antydet, at der ved valghandlingen nok var blevet snydt og bedraget.
Når danske blikkenslagere de kommende tre år er underkastet vilkår, vi stort
set alle sammen har sagt nej til, så er det ikke snyd og bedrag, så er det tværtimod helt efter bogen. Eller rettere sagt: Det er i fuld overensstemmelse med
forligsmandslovens sammenkædningsregler. Det er dem, der er sat i verden for
at gøre det sværest muligt for lønmodtagere at blive fri for en overenskomst, de
ikke synes om. Det sikredes i det foreliggende tilfælde ved, at man eliminerede
nej-flertallet på vvs-området gennem sammenkædning med afstemningsresultaterne fra de resterende LO-forbund, som, på nær Malerforbundet, alle kom
ud med solide ja-flertal.
Arbejdsmarkedsforsker, professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet har på baggrund af, at det ved overenskomstforhandlingerne ikke lykkedes
at komme i gennem med et stærkere værn mod social dumping til Dagbladet
Arbejderen sagt, at hans forklaring er, at fagbevægelsen er for svag, at den står
for splittet og at den ikke tror på sin egen styrke.
Vi er et langt stykke enige med professoren.
Vi bliver derfor nødt til at gentænke den måde, hvorpå vi forhandler overenskomst, og på i hvert fald ét punkt tage ved lære af arbejdsgiverne, som
virkelig forstår at stå sammen om at holde os andre nede.
Et bud på en ny strategi kunne være, at fagbevægelsen forud for overenskomstforhandlingerne om tre år lægger sig fast på et fælles krav, og hver især
forpligter sig til ikke at indgå forlig med arbejdsgiverne, før alle forbund er
kommet i hus med deres forhandlinger. Alle skal med, ingen efterlades på perronen, kunne parolen lyde.
Er det overdrevet ambitiøst? Ja, måske, men efter at vi vvs’ere nu for tredje
gang siden år 2000 har oplevet vores arbejdsgivere i TEKNIQ fremsætte krav,
som de må have vidst ville fremkalde forhandlingssammenbrud, længes vi ærlig
talt efter noget sammenhold og solidaritet i fagbevægelsen, så vi næste gang
ikke skal have forligsmanden til at rydde op TEKNIQs uansvarlighed.
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Et kig ind til de rige

Afstanden mellem rig og
fattig i Danmark øges dag
for dag. Mens middelklassen
knapt holder skindet på
næsen og underklassen
bliver stedse fattigere, feder
de rige den i vild luksus.
n samfund Vil man vide, hvordan rige
danskere mener og tænker, og hvad de
bruger deres mange penge til, er Dagbladet Børsen ikke noget dårligt sted at
starte.
Bladet, der i 1896 blev startet af
Grosserer-Societet, men i dag er del af
svenske Bonnier-koncernen, erklærer
sig for borgerligt-liberalt, og lægger især
vægt på erhvervs- og finansstoffet, men
dækker også politik, samfundsøkonomi
og livsstil.
Erhvervslivets avis kaldes Børsen ofte.

Det skyldes ikke alene stofvalget, men
også dens holdninger til samfunds- og
fordelingspolitiske spørgsmål.
Kogt ned til overskrifter går Børsen
ind for mere marked, mindre regulering,
Goldman Sachs, globalisering, privatisering, udlicitering, lavere overførselsindkomster, udenlandsk arbejdskraft,
lønkonkurrence, nedskæringer i den
offentlige sektor, skatte- og afgiftslettelser til erhvervslivet og Lars Løkke tilbage
i Statsministeriet.
Ifølge Børsens logik afhænger Danmarks fremtid som velstående land af, at
virksomhedernes omkostninger bringes
ned, så der bliver plads til højere profitter. Det vil nemlig udmønte sig i investeringer, som skaber nye arbejdspladser,
og derfra kører det mere eller mindre af
sig selv.

Kuren virker ikke
Reallønnen for danske lønmodtagere har

de senere år været faldende, hvis man
lige ser bort fra direktører og andre fra
ledelseslaget. Overenskomsterne på det
private arbejdsmarked i 2010 og 2012
var ekstremt billige for arbejdsgiverne,
og de treårige, som blev indgået her i
foråret, er, set med lønmodtagerøjne,
heller ikke noget at skrive hjem om. Dertil kommer, at regeringen under anførsel
af finansminister Bjarne Corydon har
indgået forlig med Folketingets borgerlige partier om markante lettelser af
selskabsskatten.
Børsen har således ikke talt for
døve øren i sin insisteren på, at al tings
løsning er bedre rammevilkår for privat
virksomhedsdrift. Hvis kapitalisterne har
det godt, så får vi andre det også godt, so
to speak.
Der er bare det ved det, at kuren ikke
synes at virke. Virksomhederne puger
godt nok penge sammen, en del af dem
kører med rekordoverskud, men investe-
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ringerne, der skulle genere nye arbejdspladser, ser man ikke meget til.
Spørgsmålet er, hvor pengene så
bliver af. En del af svaret er at finde i
Dagbladet Børsen, som trods navnet kun
kommer fem gange om ugen og sært
nok – avisens mørkeblå politiske standpunkter taget i betragtning – trykkes på
lyserødt papir.

Købedygtigt publikum
Den typiske Børsen-læser hører til
samfundets økonomiske overklasse. Man
råder over frie midler, og man har øje for
livets velbehageligheder.
Det har producenter og udbydere af
luksusvarer af mange slags bemærket, så
det oplagte sted for dem at placere deres
annoncekroner er hos Børsen.
Her nogle eksempler på forbrugsgoder, som der er købere til i Børsen, men
nok ikke ret mange andre steder. Utætheden stødte på dem under botanisering
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Hvis kapitalisterne har det
godt, så får vi andre det også
godt, so to speak.
i avisen fra onsdag den 16. april, det vil
sige sidste udgave før påskens avisløse
dage.
På side 16-17 i Weekend-sektionen
møder vi et opslag henvendt sig til bladets feminine segment. Det indeholder
forslag til fruens påskefrokost påklædning.
Børsen anbefaler indkøb af blandt
andet en, for det utrænede øje at se, ret
ordinær bluse fra Valentino til 9800 kroner, som skulle kunne gå fint sammen
med en taske fra Louis Vuitton til 8955.
Hele pakken står i 31.000 kroner, men

så er det vist nok også i orden at benytte
outfittet mere end én gang.
Der er også bud på passende værtindegaver. Et af dem er en spabehandling med body-peeling efterfulgt af en
body-wrap af opvarmet chokolade, så
man, som det hedder, er pakket som et
påskeæg, mens man får hovedbundsmassage. Herligheden hedder Human
Easter Egg.

Brugt bil til 2 mill
Folk, der tjener godt, skal selvsagt også
køre godt.
Mulighederne for at finde et til den
store pengepung passende køretøj er
mange i Børsens udgave fra 16. april.
Vi tager nogle eksempler fra øverste
prishylde for brugte biler.
Porsche Boxter S 3,4 PDK, årgang
2013: kroner 1.570.000
Mercedres E63 AMG aut, årgang
2013: kroner 1.999.990

➧
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Bentley Continental GTC 6,0 aut,
årgang 2006: kroner 1.345.000
For bil-annoncerne gælder, at de
udbudte varer er kostbare, nogle af dem
så kostbare, at man ikke kan fortænke
ejerne i at have lyst til tage dem med sig
ind i soveværelset om natten.
Når man har sagt bil, bliver man næsten også nødt til at sige båd.
Båd-annoncer er der ikke så mange
af i den undersøgte udgave af Børsen,
men et enkelt godt tilbud til den kræsne
kunde er der dog. Det drejer sig om en
motorbåd af mærker Azimut Flybridge
med 2 x 575 Hk motorkraft. Båden er
fra 2007, ligger i fynsk havn og koster
4.400.000 kroner. Sælger er åben for en
byttehandel – båden for en lejlighed i
København.

Boligydelse per måned:
201.986 kroner.
Hvis man er til andet og mere end metervarer, når det drejer sig om boligen, er
Børsen igen stedet at afsøge markedets
muligheder.
Til den virkelig velforede tegnebog
udbydes i avisen fra 16. april en godt
beliggende villa til 62 millioner, men
man kan godt finde gode sager i prislejet
mellem 10 og 40 millioner.
Hvad med for eksempel en sommervilla på Kystvej i Hornbæk med ”perfekt
placering på en af de største og bedst
beliggende grunde, direkte til Hornbæks
pragtfulde brede sandstrand”. Prisen er
39.950.000 – med 2 millioner i udbetaling og en månedlig bruttoydelse på
201.986 kroner.
Eller luksusvillaen i Vedbæk med 100
meter til en morgendukkert i Øresund til
18.800.000 kroner.
Muligheder for at komme til at bo
godt og dyrt er der også inde i centrum
af København. Eksempelvis kan man i
Nikolaj Eigtvedsgade på Christianshavn
blive ejer af en 300 m2 stor lejlighed til
27.500.000 kroner.
De dyreste udbudte boliger ligger i
Whiskybæltet og på Sjællands nordkyst,
men det er ikke kun i København med
omliggende pastorater, at der er købere
til dyre huse.
Rigmænd og –rigdamer findes også
i provisen. I Gl. Haaseris, som er det
fineste kvarter i arbejderbyen Aalborg,

udbydes i det undersøgte eksemplar af
Børsen tre villaer, en til 10, en til 11 og
en til 12 millioner kroner.

Luksus-journalistik
Børsens journalister er blandt de højest
lønnede i deres branche. Hvor landsgennemsnittet ligger på 44.505 kroner, arbejdsgivers pensionsbidrag medregnet,
betaler Børsen 52.317 kroner måneden,
og det er vel, som det skal være, når
man som journalist på landets førende
kapitalist-avis skriver for landets rigeste.

Ingen misundelse herfra i den anledning, men det er da irriterende, at
Børsen-journalisterne også får de fede
opgaver. Som for eksempel kollegaen,
der får i opdrag at anmelde flyveturen
København-Bangkok med Thai Airlines
på business class til 29.000 kroner – og
da han når veludhvilet frem konstaterer,
at han godt kan tåle at blive forkælet.
ØV!
Konklusion: Det er de rige, som har
pengene – og de er parate til at bruge
dem på sig selv og deres håndgange folk.
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Skoldet af Asbjørn tre gange på 10 år
Forligsmand Asbjørn Jensen
har såvel i 2004, 2012 som
2014 undladt at regulere
rørprisliste-satserne i sine
mæglingsforslag for vvsområdet. Det har kostet på
såvel akkordindtjeningen
som timelønningerne.
n Overenskomster I tre ud af fem tilfælde
siden 2000 er overenskomstforhandlingerne på vvs-området gået i fisk. Da parterne – Blik- og Rørarbejderforbundet
og TEKNIQ – ikke kunne blive enige,
måtte forligsmanden påtage sig opgaven
med et kreere en overenskomst.
Det er sket ud fra de forhåndenværende søms princip. Forligsmanden,
i alle tre tilfælde højesteretsdommer
Asbjørn Jensen, har skelet til, hvad der
er blevet aftalt på tilgrænsende fagområder og overført elementer herfra til
mæglingsforslaget for vvs-området, som
derefter er blevet sendt til urafstemning
blandt blikkenslagere og rørlæggere.
Hver gang er der kommet samme resultat ud af det, nemlig et kæmpestort nej
tak: 91,8 % i 2004, 96,5 % i 2012 og 96,6
% i 2014.
Ikke desto mindre er det alle tre
gange endt med, at det forkastede
mæglingsforslag er blevet ophøjet til ny
overenskomst. Årsagen er den såkaldte
sammenkædningsregel, som dikterer, at
det gældende afstemningsresultat er det,
der fremkomme ved at lægge ja og nej
stemmerne for LO-området som helhed
sammen.

Priserne står stille
Det særlige ved de tre vvs-overenskomster, som er kommet til verden ved
forligsmandens mellemkomst, er, at han
i ingen af dem har reguleret satserne i
den rørprisliste, som har stor betydning
for akkordindtjeningen – og afsmittende
virkning på timelønningerne.
Utætheden har undret sig over, hvorfor der ikke er mere tumult om denne
undladelsessynd fra forligsmandens
side og spurgt adjunkt. ph.d. Christian

Arbejdsmarkedsforsker Christian Lyhne Ibsen, mens han på Arbejderhistoriefestivalen i Stjernenøllets sal foredrog om sit speciale: Forligsinstitutionen.

Asbjørn Jensen: »Af principielle grunde har
jeg altid afstået fra at udtale mig om enkeltelementer i de mæglingsforslag, som LO og
DA har tiltrådt. Jeg kan derfor ikke bidrage til
din artikel,«.

Lyhne Ibsen fra FAOS (Forskningscenter
for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) ved Københavns Universitet,
hvorfor forligsmanden så tilsyneladende konsekvent vælger ikke at røre
ved rørprislisten, og i øvrigt heller ikke
landpriskuranten.
»Mit bedste svar er, at det med
prislisterne er et teknisk kompliceret
område at bevæge sig ind på, og at forligsmanden ikke har noget stort apparat
i ryggen, når han skal udforme mæglingsforslaget,« siger Christian Lyhne
Ibsen, som oplyser, at man i Sverige,
hvor overenskomstsystemet minder om
det danske, løser prisliste-udfordringen
ved at have teknisk sagkyndige knyttet til
forligsvæsenet.

Arbejdsgiverne drager fordel
Henrik Juul Rasmussen, der er faglig
sekretær i Rør og Blik med ansvar for

rørprislisten, synes, at glansen går af den
danske forligsinstitution, når den ikke
formår at håndtere vedligeholdelsen af
vvs-branchen prislistesystem.
»Det er selvfølgelig trættende at have
arbejdsgivere, som gang efter gang kører
overenskomstforhandlinger i sænk med
ultimative og for modparten uantagelige
krav, men næste lige slemt er det at se
forligsmanden belønne arbejdsgiverne
ved ikke at foretage satsreguleringer på
vores prislister. Hvis det er, fordi forligsinstitutionen ikke kan finde ud af,
hvordan man gør, så må institutionen
simpelthen se at få det lært. Sådan som
det foregår nu, kan det ikke fortsætte,
selv om jeg har TEKNIQ mistænkt for at
satse på, at det lige netop skal fortsætte
på den for dem udmærkede vis, at de
sparer og vi mister,« siger Henrik Juul
Rasmussen.

Efterslæb på seks-syv procent
Rør og Bliks opmåler Karsten Pedersen
tør ikke sige noget nagelfast om, hvor
stort det efterslæbet er, som er oparbejdet i perioderne uden satsreguleringer
i rørprislisten, men ubetydeligt er det
ikke, siger han.
»Nu har pris- og lønudviklingen
været moderat i den periode, vi taler om,
så efterslæbet er på under 10 procent,
formentlig ligger det omkring seks-syv
procent. Der kan stadig tjenes gode
penge på akkordarbejde, men det får da
ende, hvis efterslæbet får lov at vokse ret
meget længere,« siger Karsten Petersen.

➧ Generalforsamling april 2014
Efter røvtur skal komme optur
Det er surt at få trukket en
overenskomst ned over
ørerne, som 96 ud af 100
har sagt nej tak til, men det
taler til vvs’ernes ære, at de
reagerede på overgrebet,
sagde Rør og Blik formand
Bjarne G. Petersen i sin
beretning. Opgaven de
kommende tre år bliver
at få skabt en platform, så
fagbevægelsen står last og
brast, når der 2017 igen skal
laves overenskomster.
»Jeg tror ikke, at vi siden 1985 har
oplevet så mange rørlæggere og blikkenslagere samlet, som vi så det ved protestaktionerne i april. Det synes jeg er en tak
værdig.
Afstemningsresultatet er også ufatteligt klart. I København var 96,3 procent
af de afgivne stemmer imod mæglingsforslaget. Vi har altså fået et overenskomstresultat trukket ned over hovedet,
som i den grad er blevet afvist af medlemmerne. En så massiv tilkendegivelse
bør gøre indtryk på vores arbejdsgivere.
Nu er det ikke første, men faktisk
tredje gang siden 2000, at vi stemmer nej
til et overenskomstforslag, hvorefter vi
alligevel tvinges til at arbejde efter det.
Det giver stof til eftertanke. Hvad kan vi
gøre, og hvad kan vi gøre anderledes,«
spurgte Bjarne G. Petersen.

OK skal holdes til punkt og
prikke
Bjarne G. Petersens eget bud på et svar
var fuld udnyttelse af de rettigheder,
overenskomsten indeholder.
»Det lyder rimeligt banalt, men hvis
I vidste, hvor mange det er, der ikke får
helt elementære ting, så som skurpenge,
smudstillæg, zonepenge og alt muligt
andet, ville I blive forbavsede.
Når vi nu ikke kan få noget ved

overenskomstforhandlingerne, må vi
gå den anden vej, og det kunne være, at
vi, fagforening og medlemmer, arbejder
sammen om at sikre, at overenskomsten
overholdes til punkt og prikke.
For eksempel har vi nogle af de bedste
regler for efteruddannelse inden for
byggeriet, Vi har ret til to ugers selvvalgt uddannelse med løn, men det er
ret få, der benytter sig af det. Hvis man
tilmelder sig et kursus, der er relateret
til vvs-branchen, har man krav på at få
sin produktive timeløn under kursus.
Efteruddannelse er en effektiv måde at
få penge op af mesters lomme. Og så
har efteruddannelse den store fordel, at
kollegaerne bliver dygtige af den. Nu ved
jeg godt, at mange af vores medlemmer
er ufatteligt dygtige, men der er garanteret nogle, som godt kunne tåle at blive
en lille smule klogere, og om ikke andet
kan man jo dygtiggøre sig inden for
områder, man ikke til dagligt beskæftiger sig med.
ENCO havde tidligere, som et af de få
firmaer, lavet en kursusplan for en snes
medarbejdere, som ønskede efteruddannelse. Firmaet formåede bare aldrig at

få en eneste sendt af sted. Sagen endte i
Arbejdsretten, hvor firmaet blev idømt
en bod på 200.000 kroner. Det har vagt
opsigt rundt omkring hos arbejdsgiverne. De har forstået budskabet. Således
var der for nylig en to-tre kollegaer,
jeg tror det var hos Wicotec, som også
havde fået afslag, men der gik lige præcis
en halv dag, så havde firmaet sørget for,
at folkene kunne komme på kursus. Jeg
synes, at man skal benytte sig af muligheden, mens det er i arbejdsgivernes
friske erindring, at efteruddannelse er en
overenskomstsikret ret,« sagde Bjarne G.
Petersen.

Den danske model skal
ses efter
Ifølge Rør og Bliks formand er det ved at
være tid til at se den danske arbejdsmarkedsmodel efter i sømmene.
»En professor fra Aalborg, Henning
Jørgensen, der i Dagbladet Arbejderen
har udtalt sig rosende om Blik- og Rørarbejderforbundet og vores fagforening,
peger på, at det forhold, at hvert enkelt
forbund mere eller mindre forhandler deres overenskomster for sig selv,

bevirker, at der ikke er nogen gennemslagskraft. Det har han ret i, det var det,
vi selv oplevede. Vi kunne ikke komme
igennem med noget som helst i forhold
til vores arbejdsgivere. De stillede op
med et ultimativt krav og sagde, at hvis
ikke de kunne få det opfyldt, så ønskede
de ikke at forhandle. Andre arbejdsgiverorganisationer har båret sig ad på
akkurat samme måde.
Hvis man kan skille folkene og
forbundene ud enkeltvis, så er det ikke
svært at få nedbrudt den styrke, vi i
fagbevægelsen tidligere kunne mønstre.
Derfor må vi forud for næste overenskomstrunde i 2017 finde nogle hovedpunkter, det kunne eksempelvis være
skærpet indsats mod social dumping,
herunder indførelse af kædeansvar, vi i
fagbevægelsen stod sammen om, ligesom man kunne aftale, at intet forbund
underskrev en overenskomst, før alle var
i hus.
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
gør fuldstændig det, jeg siger her. De går
direkte ind og underkender tilsluttede
arbejdsgiverorganisationers overenskomstaftaler, hvis de synes, at de, ud fra
et arbejdsgiversynspunkt, er for ringe.
Når Dansk Arbejdsgiverforening kan
lave den slags, så burde vi da have endnu
bedre muligheder for at stå sammen.
Derfor synes jeg en hovedopgave i denne
tre årige overenskomstperiode bliver
at få skabt samling i vores rækker. Det
er faktisk strengt nødvendigt,” fastslog
Bjarne G. Petersen.

Fakta
OK-afstemninger
siden 2000
År	Stemme% Ja
2004
55,7
7,9
2007
47,7
66,5
2010
38,9
80,0
2012
41,2
3,5
2014
45,0
3,4

Nej
92,1
33,5
20,0
96,5
96,6

Debatten

Henrik Roos, tillidsrepræsentant i
ENCO: »Under den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, som så mange
af medlemmerne deltog i, havde jeg en
kontrovers med firmaet om, hvad jeg
som tillidsmand skulle tage mig til i
den situation. Arbejdsgiver mente, at
min plads var hjemme i firmaet. Men
jeg syntes, at det vigtigste var at være
sammen med folkene, forsøge at få dem
tilbage i arbejde, finde ud af, hvorfor de
overhovedet havde nedlagt det, og så i
øvrigt melde tilbage til arbejdsgiver. Er
det ikke blandt andet det, en tillidsmand
er til for?
Der, hvor vores sjak det sidste halve
år har været i gang med at montere 432
badeværelser, ser vi et skoleeksempel på,

hvor galt det kan gå, hvis man bare lader
stå til. Vi vvs’ere er de eneste håndværkere på pladsen, der arbejder på akkord.
Dem, vi plejer at måle os op mod, murerne, går til en timeløn på 170 kroner.
Det gjorde vi også for 20 år siden, er der
nogle murerne, der siger. De taler også
om, at de skulle have reageret for sekssyv år siden, men det gjorde de ikke.
Med murerenes erfaringer i baghovedet
er jeg glad for, at vi vvs’ere står vagt om
vores prisliste og ret til at arbejde på
akkord.
Vi har lige nu gang i lønforhandlinger
i firmaet. Mester siger, at krisen endnu
ikke er slut, og den forklaring er der en
del kolleger, som køber. Det gør ikke forhandlingsarbejdet lettere, men vi er dog
ved at være i hus med en lokalaftale, som
jeg tror alle parter bliver tilfredse med.
Men jeg håber, at krisen er overstået, når
vi næste gang skal forhandle, så mester
har lidt flere penge og kollegaerne lidt
mere mod.
Efter en periode med få lærlinge,
hvoraf nogle også har været lidt tunge at
have med at gøre, ser det nu ud til at gå
fremad. Dem, der kommer ind hos os
nu, er den slags, som virkelig vil faget og
også har skruet både hænder og hoved
rigtigt på. De unoder, de ikke kan i for-
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vejen, skal vi nok lære dem.
Alt det gode ufortalt, har vi også haft
en lidt grim sag med en lærling. Han er
måske lidt sløv, han laver ikke så meget,
passer ikke sin skole, som han skal, måske fordi han ikke kan finde ud af det. Så
en dag bliver der ballade ud på skolen,
han får besked på at tage ud i firmaet,
hvor han holder møde med en overordnet. De to bliver enige om, at det nok er
meget nemmere for alle parter, hvis læringen opsiger lærekontrakten og bliver
færdig ude på skolen. Knægten tænker,
at så er det løst, og han kan komme
videre. Men der er ingen mulighed for
skoleafslutning, når du har ophævet
læreforløbet. Jeg har over for firmaet
gjort gældende, at jeg som tillidsmand
skulle have været til stede på mødet,
hvor lærekontrakten blev ophævet, men
firmaet fastholder, at en underskrift er
en underskrift. Sagen kører nu fagretligt.
Til allersidst en betragtning om den
politiske udvikling. Som jeg ser det, er
man med de mange reformer, regeringen sætter i søen, ved at skrue tiden
for os almindelige arbejdere tilbage til
1800-tallet. Det går ud på at indskrænke
vores frihed. Efterlønnen, den tog de,
men du kan muligvis få en anden type
job senere, nemlig seniorjob, men det er
op til en vurdering. Sådan er også med
mange andre ting. Der er nogle andre,
som skal vurdere, om vi gode nok, om vi
er nedslidte nok eller gamle nok. Det er
systemet, der skal styre oppe fra, og det
er gudhjælpemig dem, vi selv har stemt
ind, der er med til at få det igennem.«

af fagforeningens bestyrelse forklarer,
hvorfor de vil stemme nej til mæglingsforslaget. Det giver alt sammen god
mening, men der var et udsagn, jeg faldt
over og ikke kunne få til at hænge sammen. Jimmi Hakmann Nielsen udtaler
”jeg stemmer nej med kollegaerne på
akkord, men forstår godt, at servicesvendene ikke synes, det er oplagt at stemme
nej.” Sig mig, går du ind for social
dumping, går du ind for TEKNIQs 2020
Plan? Vil du uddybe det her, for jeg er
dybt forvirret.«

De sædvanlige selvsmurte håndmadder før generalfors

Rene Johansen, Bravida: »Jeg er
ikke en af dem, der har været mest på
efteruddannelse, men jeg har trods alt
fået lært mig at svejse, og det har hjulpet
mig. Efter overenskomsten skal man
have været et halvt år i firmaet, før man
får ret til efteruddannelse, og det er
sådan set også fint nok. Problemet er,
at der går fire måneder, inden man som
arbejdsløs kan komme i gang med en
efteruddannelse. Hvem fanden er gået
med til det. Det synes jeg, foreningen
skal kæmpe for at få lavet om på. Før
i tiden kunne man nærmest med det
samme komme i gang.«

Replik ved formand Bjarne
G. Petersen

Lars Andersen, L&H Rørbyg: Det
er angående bagsiden i seneste nummer af Utætheden, hvor medlemmerne

Henrik Roos fortæller, hvordan han
som tillidsrepræsentant er blevet passet
op af sin arbejdsgiver i forbindelse med
arbejdsnedlæggelserne i april. Han er
ikke den eneste. I fagforeningen fik vi
en del henvendelser fra tillidsfolk, som
følte sig under pres. Der er for mig at se
ingen som helst tvivl om, at TEKNIQ
har opfordret firmaerne til at chikanere

og skræmme tillidsfolkene mest muligt.
Lad mig derfor slå fast, at tillidsmandens
opgave i en konflikt er at få folk til at
genoptage arbejdet. Han er kontaktperson mellem virksomheden og de ansatte,
og det er ham, der skal prøve at formidle
budskabet om, at det folkene har gang i
er overenskomststridigt.
Henrik nævner også, at vvs’erne
på hans nuværende byggeplads er de
eneste, som arbejder på akkord. Ja, det
er en meget klar afspejling af situationen
rundt omkring. Der er faggrupper, som
i de glade tider tjente væsentligt mere,
end vi gjorde, men vi er trods alt et af
de fag, som er sluppet nådigst igennem
krisen. Jeg ved godt, at vi på timelønsområdet har haft dalende lønninger, eller ikke haft den lønudvikling, vi kunne
forvente, men sammenlignet med andre
områder har vi forstået at styre igennem
en vanskelig periode, som til dels stadig
er der.
På akkordområdet har der tilmed
været fremgang med hensyn til opmåling. Det har, sammen med det forhold,
at vvs’erne ikke i samme grad som andre
bygningshåndværkere har frygtet at
blive fyret, været med til at holde hånden under vores indtjening.
Derfor vil jeg hævde, at vi som organisation og som fag har gjort det rigtig,

Genvalg over hele linjen
Faglig sekretær Bjørn Due
genvalgt uden modkandidat
Faglig sekretær Allan Leegaard
genvalgt uden modkandidat
Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Hansen
og Jimmi Hakmann Nielsen,
begge genvalgt uden modkandidater
Revisor Jan Brylow
genvalgt uden modkandidat
Stemmetællere Finn Iwanouw og
Leo Borglund,
begge genvalgt uden modkandidat

Regnskab og økonomi

”I bund og grund
løber det rundt”

samlingen var i år skiftet ud med selv-grillede frankfurtere. Det lod til at bekomme folket.

rigtig godt. Det piner og nager selvfølgelig arbejdsgiverne, at de ikke har fået
klemt os, som de har fået klemt andre.
At lokalforhandlingerne stadig er
svære, ja, det kan vi jo se af de aftaler, vi
får indsendt. Hidtil i år drejer det sig om
bare en enkelt. Om det snart bliver bedre? Ikke hvis det står til arbejdsgiverne.
Direktøren for TEKNIQ har meldt ud,
at virksomhedernes lønomkostninger
med den nye overenskomst kun vil stige
0,4 procent om året. Dermed har han
ligesom også fået sagt, at der efter hans
mening ikke er plads til at give noget
ved lokalforhandlingerne
Lærlingen, som skriver under på en
frivillig ophævelse af deres uddannelsesaftale, er virkelig på den. Han er ude
på det frie marked, han har ikke adgang
til skolepraktik, han skal, hvis han skal
videre med uddannelsen, finde sig en ny
læreplads, og er det ikke gået alt for godt
i den første periode, så bliver det godt
nok ikke nogen nem sag.
Lars Andersen, du beder om en
forklaring på Jimmis udmelding i
Utætheden om, at han godt kan forstå,
hvis servicesvendende ikke syntes, det
var oplagt for dem at stemme nej til
mæglingsforslaget. Det må du tale med
Jimmi om, men det er nu ikke min
oplevelse, at der har været forskelle mel-

lem akkord- og servicesvende i det her
spørgsmål. Der har, i hvert fald blandt
dem, jeg har talt med, været enighed
om, at den måde arbejdsgiverne behandler folk på og deres forsøg på at få
fjernet vores eneste værn mod social
dumping, var uacceptabel.
Rene Johansen, den karenstid på
efteruddannelse, som du taler om, har vi
haft et stykke tid, og det ikke os, der har
indført den, men politikerne på Christiansborg. Og der kan være mere på vej
derfra. Den såkaldte Produktivitetskommission ser således arbejdsløses ret til
efteruddannelse som et fordyrende element. Og som slet og ret spild af penge,
hvis den arbejdsløse ikke får job umiddelbart efter at have været på kursus.

Med denne konstatering sammenfattede Bjarne G. Petersen Rør og Bliks
økonomiske tilstand på baggrund af et
2013-regnskab, som trods vigende medlemstal og dermed fald i indtægterne
fra kontingenterne, viser et overskud på
200.000 kroner.
Sparsommelighed er vigtigste årsag
til, at økonomien alligevel løber rundt.
”Vi har ikke hævet kontingentet de
seneste fire år, ligesom der i samme periode heller ikke er nogen i fagforeningen,
hverken HK ’ere, socialrådgiver, journalist, fagligt valgte eller andre, som er
steget i løn. Vi bestræber os med andre
ord på at holde udgifterne på et så lavt
niveau som muligt,” påpegede Bjarne G.
Petersen, som så frem til, at man i år får
betalt sidste rate på det lån, som for fem
år siden blev optaget til finansiering af
ombygning af fagforeningshuset Lygten.
Det giver i årene frem 120.000 kroner i
lettelser på udgiftssiden.

Fakta
Færre medlemmer, flere ledige
Svende
Svende (kun a-kasse)
Efterløn
Lærlinge
Ledige

April 2014	Oktober 2013
1825
1877
116
112
47
50
265
259
173
145

Forskel
- 52
+4
-3
+6
+28
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Kom og sig farvel
og tak til Bente

Delegerede til forbundets kongres
På generalforsamlingen i Rør og Blik 29. april blev følgende 33 valgt
som delegerede til Blik-og Rørarbejderforbundets kongres, som
holdes 13. – 16. november i Århus.

Navn
Antal stemmer
Henrik Juul Ramussen
53
Martin Kent Bruun
52
Henrik Algot Roos
50
Harry Leo Haumann
48
Karsten Ole Pedersen
47
Klaus Michael Busch
45
Torben Lamborg
42
Kjeld Asbjørn Albretsen
39
Ole Louis Fælt
39
Lars Christiansen
35
Allan Aabank Immertreu
34
Henrik Richardy Rasmussen 33
Lars Andersen
31
Per Dehn Christensen
31
Lasse Ahrensberg
30
Jens Peter Bergenstoff
30
Kasper Sørensen
30

Lasse Prehn Kristensen
Rasmus Quist Christiansen
Lars Alber
Jimmi Hakmann Nielsen
Brian Jørn Marker
Claus Svendsen Christensen
Michael Samuelsen
Lars Mouritzen
Lars Christian Halling
Nicki Meier
Preben Jørgen Rasmussen
Gert Skovgaard Nielsen
Klaus Stig Nielsen
Jens Christian Stengaard
Alexander Vang
Bent Andersen

29
28
27
27
27
26
26
25
24
24
24
23
23
21
21
17

Rør og Bliks medlemmer af forbundets hovedbestyrelse (Bjarne G.
Petersen, Allan Leegaard, Bjørn Due, Jørgen Hansen og Max NissovJohannsen) er fødte kongresdelegerede.

Bente Jespersen
stopper – efter over 34 års
godt arbejde i Rør & Blik.
I den anledning inviteres
medlemmere, kollegaer, venner
og samarbejdspartnere til
afskedsreception
fredag den 27. juni 2014
fra kl. 13.00 – 17.00
i Rør og Blikkenslagernes
Fagforening
Lygten 10
2400 København NV
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Arbejderbevægelsen

Alle mand til pumperne, skuden synker
Arbejderbevægelsen er i
krise, endog en alvorlig en
af slagsen. Ritt Bjerregaard,
socialdemokrat, tidligere
minister, EU-kommissær
og overborgmester, gik så
langt som til at kalde den en
synkende skude. Hvorfor det
er gået så galt, og hvad der
kan gøres for at rette skuden
op, var hovedtemaer i debat
på vellykket festival om
arbejdsbevægelsen fortid,
nutid og fremtid.
n arbejderhistorie Selskabet til forskning
i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH),
som Rør og Blik København er mangeårigt støttemedlem af, havde skruet
et righoldigt program sammen for sin
såkaldte arbejderhistoriefestival, som
blev holdt lørdag den 10. maj og meget
passende var henlagt til Arbejdermuseet
i Rømersgade.
Publikum, som var mødt talstærkt
frem i sammenligning med normalen
for SFAH-arrangementer, kunne blandt
andet høre foredrag som ’Thorvald
Stauning – den moderne arbejders fader’,
’Arbejderen og arbejderbevægelsen –
før, under og efter den kolde krig’, ’Det
standhaftige kommunistiske fyrtårn’,
’Løndumpning i skrædderiet’, ’Socialdemokratisme i krise?’, ’Lærlingeoprøret i
fagbevægelsen’, ’Der skal tre til en tango
– om forligsinstitutionens betydning’.
De kunne også vælge at gå til billedforedraget ’Ung i det 20. århundrede’ eller
deltage i byvandring på det nærliggende
Nørrebro, hvor der blev sat fokus på
steder og begivenheder med relation til
Slaget på Fælleden i 1872.
Programmet havde flere andre gode
tilbud, så man var nødt til at vælge ud.
Utæthedens udsendte valgte at gå til
paneldebatten ’Arbejderbevægelsen – en
synkende skude?’ Festsalen var stuvende

ser, jeg havde i de mange år, hvor jeg var
valgt i Otterup-kredsen på Fyn. Det var
kredsbestyrelser, der bestod af et meget
bredt udsnit af befolkningen. Der var sygehjælpere, folk med egen virksomhed,
faglærte og ufaglærte, kvinder og mænd,
mennesker, som alle følte en forpligtelse
til at følge med i det politiske liv. Det er
der i dag meget mindre af, ligesom der
også er en mindre tilslutning til fagforeningerne,« sagde Ritt Bjerregaard.

Et tabt valg

fuld og i panelet sad Ritt Bjerregaard,
Nikolaj Villumsen, MF for Enhedslisten,
og Claus Bryld, historiker og professor
på Roskilde Universitetscenter.

Ringere kontakt mellem valgte
og vælgere
Ritt Bjerregaard gik direkte om bord i
det stillede spørgsmål.
»Er arbejderbevægelsen en synkende
skude? Ja, det synes jeg, at arbejderbevægelsen er. Det kan vi blandt andet se
på vælgertilslutningen, på antal partimedlemmer og så kan man nok også,
mener jeg, se det i medie-debatten. Når
jeg ser tilbage på min egen start i politik
i 70’erne, så er det klart, at arbejderbevægelsen, centrum-venstre, venstrefløjen,
eller hvad vi nu vælger at kalde det,
dengang spillede en langt mere aktiv
rolle og havde mange flere folk at trække
på i de løbende debatter,« sagde Ritt
Bjerregaard.
Som en af årsagerne til arbejderbevægelsens, her især Socialdemokratiets
deroute, pegede hun på de udfordringer,
globaliseringen stiller nationalt funderede partier over for, samt det forhold, at
der er mindre kontakt mellem de valgte
repræsentanter og baglandet, end der
har været før.
»Jeg husker med nogen nostalgi tilbage på de meget stærke kredsbestyrel-

At Socialdemokratiets vanskeligheder
ikke er blevet mindre, siden partiet
genvandt regeringsmagten, skyldes ifølge
Ritt Bjerregaard såvel udfaldet af selve
folketingsvalget som den politik, regeringen har valgt at føre.
»Socialdemokratiet og SF tabte seneste valg. Det var et dårligt valg for begge
partier, men det var lige præcist, med
de Radikale, godt nok til, at de kunne
danne en regering. Det har betydet, at
Radikale har kunnet slå ganske stærkt
igennem i politikken. Og det har jo
været kendt gennem alle årene, at de
Radikale er meget tætte på arbejdsbevægelsen og venstrefløjen, når det drejer sig
om værdipolitikken, og langt fra dem,
når det drejer sig om den økonomiske
politik. Derfor har vi fået det fuldstændigt vanvittige begreb ’den nødvendige
politik’. Der er ikke nogen politik, som
er nødvendig. Al politik er et valg, der
bliver truffet af de mennesker, som nu
engang et blevet valgt. Noget andet, som
har ændret sig, er, at der er kommet
mange folk ind politik uden ret meget
erfaring fra arbejdsmarkedet eller fra
andre sider af livet. Resultatet er stigende indflydelse for embedsværket hos
ministrene og i regeringen. Det er faktisk
en af mine hovedpointer, at det er en
tilstand, der skal gøres noget ved,« sagde
Ritt Bjerregaard.

Krav om retfærdighed
I sin kritik af den socialdemokratisk
ledede regerings politik lagde Ritt Bjer-
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regaard ikke just fingre imellem.
»Det er umuligt at forklare over for
folk, at det kun er dagpengeordninger, der skal forringes, mens dem, der
udløste finanskrisen, skal have bankpakker, men ikke pålægges nogen form for
finansskat. Når sådan noget ikke hænger
sammen, så er det svært at acceptere
reformerne. Det har jo ellers været
styrken ved Socialdemokratiet, at det
skulle være retfærdigt. Det kunne ikke
nytte noget, at man kun greb ind over
for nogen uden også at gribe ind over for
nogle andre. Og så kommer der sådan
nogle sager, der ligesom bliver markører
i den udvikling, som er i gang. Den er
ene er spørgsmålet om finansskatten,
den anden den, som var omkring salget
af DONG-aktierne. En regering, som
på det tværs af meget stærke reaktioner
og følelser, alligevel sælger til Goldman
Sachs, mister troværdighed i befolkningen. Jeg tror på, at der kan blive en
fremtid for Socialdemokratiet, men det
kræver af os, at vi ser på, at politikken
skal være retfærdig,« fastslog Ritt Bjerregaard.

Enhver lønarbejder er en
arbejder – bortset fra…
Nicolaj Villumsen, der kom i folketinget
for Enhedslisten i 2011 og blandt andet
er EU-ordfører, lagde ud med at definere arbejder-begrebet.
»For mig er en arbejder en lønarbejder bredt set, men det er klart, at
der er undtagelser. En administrerende
direktør får løn, men er ikke derfor en
arbejder. Jeg skelner derimod ikke mellem, om man arbejder i den offentlige
eller private sektor. Vigtigt i en tid, hvor
der hetzes mod de arbejdsløse, er det for
mig også at sige, at arbejderklassen rummer folk, som er så uheldige ikke at have
et arbejde. Det samme gælder pensionister og sygdomsramte.
Konstateres kan det endvidere, at
arbejderidentitet er noget, som er blevet
skabt, og som er under løbende forandring. Det er en identitet, som ikke
er kommet af sig selv, som ikke bliver
ved med at være der, og som, hvis den
går tabt, heller ikke kommer tilbage i
bredere kredse uden en aktiv indsats for
at få det til at ske.
Arbejderbevægelsens fremtid afgøres

Fakta
Arbejderbevægelsen er den almindelige
betegnelse for det mere eller mindre
formaliserede samarbejde mellem arbejderpartierne, med Socialdemokratiet
i spidsen, fagbevægelsen og kooperationen.
Bevægelsen har gennem mere end
hundrede år været en stærk, organiseret
magtfaktor i dansk politik, men er kommet under betydeligt pres.
Den traditionelle fagbevægelse,
det vil sige den del, der organiserer
arbejdere i den private sektor, mister
medlemmer, mens Socialdemokratiet er
gået tilbage i vælgertilslutning. Fra 46
procent af stemmerne ved det historiske
valg i 1935 til for tiden 19,1 procent.

af arbejderbevægelsen selv. Det gælder
både fagbevægelsen, kooperationen og
arbejderpartierne Socialdemokratiet,
Enhedslisten og SF.
Går man tilbage til arbejderbevægelsens oprindelse, blev arbejderne
ikke født ind i bevægelsen. Arbejderne
blev overbevist om, at de skulle støtte
arbejdsbevægelsen, fordi den gjorde en
forskel for dem i deres hverdag. Derfra
udviklede den sig over tid til, at det blev
en naturlig fortælling, at når man var
arbejder, så stemte man på venstrefløjen,
arbejderpartierne, på Socialdemokratiet,« sagde Nikolaj Villumsen, der har en
uddannelse som bachelor i historie.

S mangler politisk projekt
Hvad fremtidsudsigter angår, var Nikolaj
Villumsens pointe, at arbejderbevægel-

sen har en styrke, men kun når denne
styrke bruges.
»Ser man specifikt på Socialdemokraterne, så er problemet, at partiet savner
et politisk projekt. Når partiet siger, at
EU er et middel i kampen mod globaliseringens farer, så forekommer det mig
at være en helt forkert analyse. Jeg synes,
at det i dag fremstår ret tydeligt, at EU
er et ny-liberalistisk monster, som kaster
benzin på bålet og øger presset på løn og
arbejdsvilkår.
Markedsøkonomien duer ikke til at
regulerer vores samfund, der er brug
for demokratisk styring. De fleste vil
vel være enige i, at det ville være fuldstændig syret at sætte Goldman Sachs
til at løse klimakrisen. Kigger man ud i
verden, så er det bemærkelsesværdigt, at
de nordiske velfærdssamfund har klaret
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ning for ikke at føre en solidarisk politik,
den er en oplagt mulighed for at tage
et tiltrængt opgør med den forfejlede
ny-liberalisme og den vanvittige magt,
der blev givet til finansmarkederne,
som udløste krisen. Det er et politisk
valg, arbejderbevægelsen står over for,
og der står vi i den heldige situation, at
vi i Danmark, i forhold til mange andre
lande, har en stærk arbejderbevægelse.
Hvis den vælger at tage kampen på sig,
tror jeg, at den har en stor fremtid for
sig,« sagde Nikolaj Villumsen.

Historieløshed og
Beatles-musik

sig bedre gennem krisen, end de mere
liberalistisk indstillede lande.
Vi befinder os altså i den paradoksale
situation at selv om det velfærdssamfund, arbejderbevægelsen har skabt, har
vist at være relativt stærkt, så vælger en
socialdemokratisk ledet regering med
støtte fra SF at forringe forholdene for
de arbejdsløse, skære i velfærden og
give skattelettelser til erhvervslivet og de
rigeste.
Hvorfor? Ja, det kan ikke undskyldes
med meningsmålinger, for det er jo upopulært ikke at gøre noget ved dagpengeproblemet, det er upopulært at sælge
dele af DONG til Goldman Sachs og
det er upopulært at afskaffe efterlønnen.
Tværtimod er det faktisk populært at
kritisere kapitalismen, Goldman Sachs,
bankerne, cheflønningerne og den fest,
som er i gang i toppen af erhvervslivet.

Forslag til projekt
Nikolaj Villumsen foreslog på den baggrund arbejdsbevægelsen, herunder
det kriseramte Socialdemokrati, et nyt
politisk grundlag.
»Projektet går ud på at forsvare
velfærden, tøjle finanskapitalen, tackle
klimakrisen, skabe en omfordeling fra
top til bund. Krisen er ikke en undskyld-

Claus Bryld, der er professor i moderne
historie på Roskilde Universitetscenter
og har et betydeligt forfatterskab bag sig,
tog udgangspunkt i den historieløshed,
han mener at kunne se brede sig.
»Den danske arbejderbevægelse har
en stolt historie, men den er næsten
glemt af bevægelsen selv. En del af den
tredje vej, som blandt andre Tony Blair
(britisk premierminister 1997-2007 for
Labour), stod fadder til, var, at man ikke
længere skulle løbe an på traditionen
eller historien. Politik skabes i nuet,
men har ikke nogen forbindelse med
fortiden. Sætningen blev formuleret af
Tony Blairs spindoktorer og kan ses som
en vigtig markering. For mange i den
yngre generation af socialdemokrater
er arbejderbevægelsen historie netop
fortid. Den kan ikke bruges til at forklare
den dagsaktuelle politik eller til at knytte
bånd til forhistoriske begivenheder eller
vise loyalitet overfor dem, der byggede
samfundet op.
Der er også kommet nye regissører til.
På de franske socialisters valgmøder er
de røde faner erstattet af turkisfarvede,
og de italienske socialdemokrater spiller Beatles-musik på deres kongresser
i stedet for Bandiera Rossa. Dertil er vi
ikke kommet i Danmark og vist heller
ikke i Sverige og Norge, her holder man
fast i symbolerne, men politikken er
klart inspireret af den tredje vej, i alt fald
i Danmark, også selv om finanskrisen fra
2008 har vist, at deregulering og afskeden med den keynesianske konjunkturpolitik har været en vigtig årsag til, at
krisen fik det opfang, den gjorde.
Ethvert politisk parti må selvfølge-

lig med jævne mellemrum reagere på
ændringer i det samfund, det opererer
i. Man kan ikke møde samfundet i det
21. århundrede med en politik, der er
udviklet under helt andre samfundsforhold. Det er blot afgørende, at de
bærende værdier fastholdes,« sagde
professoren fra Roskilde

Corydon på gal vej
Claus Bryld, der har beskrevet det
danske socialdemokratis tidlige historie
i bogen ’Den demokratiske socialismes
gennembrudsår 1894 – 1916’, mente, at
partiet ikke udviser denne respekt i sin
nuværende regeringsførelse.
»Siden den første socialdemokratisk
ledede regering blev dannet for 90 år
siden, har det for partiet handlet om at
finde en balance mellem det sociale og
det liberale, eller sagt på en anden måde
mellem frihed og lighed, og det er denne
balance, som i øjeblikket er tippet så meget over mod det liberale, mod friheden,
at både ældre og yngre socialdemokrater
ikke længere kan genkende deres eget
parti.
Konkurrencestaten, som Corydon har
gjort sig til talsmand for, er afgjort ikke
noget perspektiv, socialdemokraterne
kan overleve med. Derimod drejer det
sig, for mig at se, om at finde et balancepunkt, som det Kampmann og Krag
fandt i 1960’erne, Anker Jørgensen delvist i 70’erne, ja, selv Nyrup og Lykketoft
i 90’erne. Et balancepunkt, hvor den
brede befolkning føler sig tilgodesete, alt
imens kapitalejere og forretningsdrivende har gode rammevilkår og ikke føler
sig truet af den store, stygge stat. Men
det balancepunkt ligger nok langt ude i
fremtiden. Socialdemokraterne savner
simpelthen en bærende ide. Før de kan
komme videre, må de nydefinere deres
rolle i samfundet,« sagde Claus Bryld.
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Fotos: Lærke Enoksen

UTÆTHEDEN maj 2014

17

Jeg er en glad socialdemokrat
Hej Peter Fog, du spørger om det er
sjovt at være socialdemokrat.
Jeg er glad for at være socialdemokrat.
Det var en rigtig beslutning, at Socialdemokratiet dannede en ny regering.
De fleste har glemt det. Socialdemokratiet tabte valget. Det var meget få
stemmer, der gav S-R-SF mulighed for
at danne regering.
Da den nye S-R-SF regeringen
havde fået et overblik over VK-regeringen og DFs enorme fallitbo, måtte
den omgående lægge alle de planer i
venteposition, der var lovet i valgkampen.
Uden arbejdspladser sander det
danske samfund til. På trods af den
gigantiske opgave med formandskabet
for EU, var S-R-SF-regeringen i stand
til at præsenterer et politisk svendestykke. Ingen dansk regering har de
seneste 30 år på så kort tid præsenteret
så mange vidtrækkende reformer og
store politiske aftaler som den nuværende.
Jeg er en dyb beundrer af DFs Pia
Kjærsgaard og Thulesen Dahl - de får
et 10 tal for deres skuespillerpræstationer. Nogen vil kalde forestillingen et
løftebrud og hykleri.
Dansk Folkeparti har det med at
love vælgergrupper guld og grønne
skove, men stemme for forringelser for
de samme grupper kort derefter.
Genvordighederne på dagpengeområdet blev skudt i gang af VKregeringen, DF og De Radikale i 2010.
Partierne blev enige om at skære i retten til at få dagpenge ned fra fire til to
år, og genoptjeningsretten til dagpenge
blev fordoblet fra 26 til 52 uger.
Ja, det var sågar DFs ide at forringe dagpengene! DF stemte også for
afskaffelse af efterlønnen. Og stemte
for samtlige skattelettelser til de rigeste
under VK-regeringen.
Meget tyder på at S-SF- og Enhedslisten ikke kan få et flertal for at

omgøre denne voldtægt på de arbejdsløse. Denne opgave skal naturligvis
løses omgående, uden at vores mange
fremmede gæster fra hele Europa har
et tag-selv-bord, hvis de bliver arbejdsløse.
Danmark bliver oversvømmet af
udenlandsk arbejdskraft.
Et lille land i EU, Danmark, satser
flere hundrede mia.kr. på at fremme
beskæftigelsen. Sammenlagt løber
staten/regioner og kommunernes investeringer op i flere hundrede mia.kr.
Velfærd kræver økonomi og arbejdspladser. Uden arbejdspladser kan
vi ikke finansiere velfærdssamfundet.
Det var baggrunden for, at jeg
kritiserede Enhedslisten og Johanne
Schmidt-Nielsen for et velment forslag
for ekstra bad til vores ældre. Du og de
fleste ved godt, at de gule fagforeninger er ved at overhale den ansvarlige
fagbevægelse. De gule fagforeninger
betaler ikke til miljø, uddannelser og
overenskomster.
Det var denne forskelsbehandling,
som den socialdemokratiske regering, bestående af S-R-SF, under 2014
finanslovs forhandlingerne ville fjerne
med et større fradrag. Enhedslisten
valgte et ekstra bad til de ældre. De
gule fagforeninger klappede i hænderne.
Lars Løkke og Pia Kjærsgaard
arbejder bevidst for at stække den
danske arbejdsmarkedsmodel. Hvis
Lars Løkke og Pia Kjærsgaard får held
med deres landsskadelige gerninger,
får vi ragnarok på det danske arbejdsmarked. På et splitsekund vil alle
virksomheder kunne omgå alle de nuværende overenskomster ved at sælge
deres virksomhed til et datterselskab.
Herefter kan den ny-ejede virksomhed
omgående forhandle en ny overenskomst med udenlandske discountfagforeninger, der er styret af mafiaen.
Eksempel: I november 2012 afgjorde

Læserbreve

Arbejdsretten i en principiel og meget
omtalt sag, at 3F’s konflikt mod Restaurant Vejlegården var lovlig. Og at
3F gerne må gå i konflikt mod arbejdsgivere, der dropper 3F’s overenskomst,
fordi de foretrækker billigere aftaler,
der er indgået med Kristelig Fagbevægelse.
Hvis I skulle have glemt det: Lars
Løkke forlod et fallitbo. Nu arbejder
Lars Løkke og Pia Kjærsgaard bevidst
for at stække den danske model.
Det er svært at spå om fremtiden,
men ét er sikkert – Lars Løkke bliver
ikke statsminister.
Forklaringen er simpel. Lars Løkke
har så mange lig i lasten, nogen er
arvede, men sammenlagt vil det være
umuligt for Partiet Venstre at forsvare
alle de beslutninger, der er gennemført
i Lars Løkkes statsministerperiode.
Det er ikke fagbevægelsen, der fælder Lars. Det er ikke Lars tag selv bord
af offentlige midler, der fælder ham.
Der er undergravningen af det danske
demokrati, der har fældet Lars.
Baglandet kan ikke holde til mere.
Lars har begået politisk selvmord og
bliver ikke statsminister igen. Inden
for et år har partiet Venstre fjernet
Lars.
Det bliver interessant at se hvilke
taktiske argumenter baglandet vil
bruge for denne beslutning. Og hvilken person, der skal følge efter.
Jeg er glad for at være socialdemokrat. Danmark har et udbygget demokrati, og det skal vi værne om.
De bedste hilsner
John Bloch-Poulsen
Blikkenslager
Socialdemokrat på Østerbro
3542 7804
John.blochpoulsen@haunstrupgaard.dk
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Seniorklubben
Medlemsmøder

Udflugter

Julefrokosten

Holdes Lygten 10 med start kl. 10.00
Mandag 25. august
(Tilmelding: Kanalrundfart)
Mandag 29. september
(Tilmelding: Teknisk Museum Helsingør)
Mandag 27. oktober
(Tilmelding: Arbejdermuseet)
Mandag 24. november
(Tilmelding: Julefrokost)

Onsdag 17. september:
Kanalrundfart med afgang fra National
banken kl. 11.00. Frokost på Ravelinen.
Onsdag 8. oktober:
Teknisk Museum Helsingør.
Frokost på Gl. Humlebæk Kro.
Onsdag 19. november:
Arbejdermuseet i Rømersgade.
Frokost i nærheden.

Holdes i år onsdag den 3. december
i fagforeningen, Lygten 10, København NV.
Pris: Ved arrangementer med bus er
egenbetalingen 200 kroner per person.
Ved øvrige udflugter er egenbetalingen
150 kroner pr person

Nedsat kontingent til ledige og syge
Arbejdsløse og sygemeldte medlemmer i kategori A, det vil sige fuldt
betalende ordinære medlemmer, kan
søge om nedsat kontingent hver gang
de uafbrudt har været ledige eller
sygemeldte i en periode på 17 uger.
For at være omfattet af ordningen
skal man have aktuelt A-medlemskab
af Rør og Blik (Kreds København) i

mindst et halvt år. Først herefter tælles de 17 uger.
Der vil rent teknisk blive tale om
en fritagelse for kredskontingent i
50 dage svarende til 550 kr. Nedsættelsen gælder fra ansøgningen er
modtaget og bevilget.
Ansøgningen skal være skriftlig
enten på nedenstående formular, der

fremover vil være i hvert nummer af
Utætheden, eller på mail til fagforeningen på kbh@blikroer.dk.
På ansøgningen skal medlemmets
navn, personnummer og startdato
for ledighed/sygeperiode fremgå. Ved
ansøgning på grund af sygdom skal
foreligge dokumentation.

Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom.
Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
Navn: .............................................................................................................................................................................................................

Startdato for ledighed eller sygeperiode: ..................................................................................................................................................
Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk

✃

Personnummer: ...........................................................................................................................................................................................
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Åbningstider

Nye pladser

Fagforeningen
Firma	Arbejdspladsen		Arbejde
L&H Rørbyg A/S
Bentsen VVS
GL VVS
Engelgaar VVS Teknik
L&H Rørbyg A/S
Christoffersen & Knudsen
Wicotec / Kirkebjerg
CG Entreprise

Blegdamsvej 3 A		
Universitetsparken 13		
Thorvald Borgs Gade		
Vigerslevvej 35		
Stationsporten		
Brunevang 83		
Nordhøj 8		
Frederiksholms Kanal 2		

Nybyg
Køl
Nybyg
Nybyg
Nybyg
Renovering
Nybyg
Renovering

Mandag-onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-14.00
Telefon: 3583 2422

A-kassen
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Fredag: 9.00-11.30

Rådgivningen ved Annette Kappel

Ny arbejdsmiljø-repræsentant

Blokade

Firma	Arbejdsmiljørepræsentant
Byens Tag og Facade A/S
Søren Frederiksen
Brøndum A/S – Hvidovre
L&H Rørbyg A/S

Mark Oddershede Vibe
Nikolaj Schwerdtfeger
Søren Grønquist Knudsen
Anders Sørensen (Ekstern)

Smeden VVS ApS
Gisselfeldvej 10
2665 Vallensbæk

Nye tillidsmænd

Mandag 08:00 – 14:30
Onsdag 08:00 – 11:00
Torsdag 08:00 – 17:00

Efterlønsklubben
Efterlønsklubben holder møde
på Lygten kl. 10.00 første
mandag i hver måned,
bortset fra i juni, juli og august.

A-klubben
Møde hver mandag kl.10.00 i
Byggefagenes Hus
Bravida Danmark
A/S – VVS
Jesper Kallehauge
Terndrup

Brøndum A/S
– Hvidovre
Lasse Ahrensberg

Byens Tag og Facade L&H Rørbyg A/S
Jimmi Hakmann
Lars Stefan
Nielsen
Rosenbæk

Gratis advokat

Din gode
historie

Rør og Bliks nyindførte medlemstilbud på gratis advokatrådgivning har
åben sidste torsdag i hver måned fra
kl. 16.00 til kl.18.00.

Ring/skriv idéer og
forslag til Utætheden.
Kontakt journalist
Ivan Enoksen på
3583 2422 eller
ive@blikroer.dk

Tidsbestilling sker
ved henvendelse
til sekretær Marianne Petersen på
3583 2422.

Pensionistklubben
Møde sidste mandag
i måneden. kl.10.00 i
Byggefagenes Hus.
Formand for klubben er:
Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

Kalender
Bestyrelsesmøder
Tirsdag 17. juni
Tirsdag 2. september
Tirsdag 21. oktober
Generalforsamling
Tirsdag 28. oktober 2014

Utætheden

Postbesørget blad

Id nr. 46612

Når arkitekten tegner … og danske
håndværkere bygger!
Arkitekt- og byggefirmaet Lind & Risør slår i stort opsatte to-siders
avisannoncer på, at firmaets huse bygges af danske håndværkere.

Det bedste af det bedste.
Med et valgsprog af den tyngde påtager
Lind og Risør sig at levere noget særligt.
I annoncerne forklarer firmaet, hvad
det er, der gør, at man kan levere ’et hus
helt uden kompromisser, uden halve
løsninger og uden vedligeholdelse i rigtig
mange år’.
Det er, ud over staben af erfarne arkitekter, firmaets håndværkere, fremgår
det..
»Ingen tilfældige underentreprenører
eller skiftende håndværkere – dit nye hus
bygges af vore egne fastansatte danske
håndværkere med mange års erfaring og
ekspertise,« hedder det i opskriften på
’familiens individuelle arkitekttegnede
drømmehus’.

Markedschef Claus Granholm hos
Lind & Risør, som er grundlagt i 1980.
i dag tæller 350 medarbejdere og har
hovedkvarter i Taastrup, siger, at firmaet
aldrig har trukket på underentreprenører, men har og altid har haft sin egen
medarbejderstab til at udføre opgaverne.
Hvorfor har I brug for at fortælle, at I
benytter jeg af danske håndværkere?
»Vi laver ikke typehuse, vi laver
skræddersyede løsninger, og det vil vi
gerne have, at vores medarbejdere har
for øje, både når de tegner husene, slår
søm i eller taler med kunderne. Vores
slogan ’det bedste af det bedste’ går ikke
specielt på, at vi har ansat danske håndværke, og jeg vil ikke tages til indtægt
for, at en polsk eller en litauisk snedker
ikke kan slå et søm lige så godt som en

dansk, men vi ved bare, hvad vi har,
og at det går fint på den måde. Det, vi
med annoncerne vil have kunderne til
at lægge mærke til, er, at det er vores
egne folk, at der kontrol med tingene og
at der er en ensartet høj kvalitet i det, vi
leverer,« siger Claus Granholm.
Får så konceptet – ingen tilfælde
underentreprenører, faste folk, der kan
deres metier, og ordnede løn- og arbejdsfolk – kunder i butikken?
»Dem, der er interesserede i den
laveste pris, kan vi nok ikke hjælpe. Vi
er ude efter et klientel, der lægger vægt
på, at kvaliteten er i orden. Sådan er det
vel også i andre brancher. Der er tøjforretninger, som sælger dyrere tøj end andre,« konstaterer Claus Granholm, der,
som ejendomsmarkedet udvikler sig, er
glad for, at Lind og Risør hører hjemme i
hovedstadsområdet.
»Den senere tid har trenden i området være, at kunderne vil have større og
dyrere huse, og det er vi jo ikke specielt
kede af med det kvalitetskoncept, vi nu
har.«

