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HELT KORT
DM i Skills på
hjemmebane

Danmarksmesterskaberne i håndværk,
officielt kaldet DM i Skills, holdes 8. –
10. januar i Bella Center i København.
300 erhvervsskoleelever fra over
50 fag har, gennem sejre ved skole-og
regionmesterskabet, kvalificeret sig til
finalen. I disciplinen vvs-energi er der
i finalefeltet ingen københavnere til at
udnytte hjemmebanefordelen.
Finalisterne er Niels Elling-Jordt med
læreplads i Sorø, Mikkel Lykke Studsgaard med læreplads i Hørsholm, Rasmus Bundgaard Nielsen med læreplads
i Vejen og Mads Esbjørn med læreplads
i Aalborg.
Der er alle tre dage gratis adgang til
mesterskaberne, hvor i øvrigt Blik- og
Rørarbejderforbund stiller op med egen
stand.
Se program på www.skillsdenmark.dk

Svenskerne prøver
noget nyt

Sverige nye socialdemokratisk ledede
regering forhøjer arbejdsløshedsdagpengene. De første 100 ledighedsdage stiger
de med 5000 kroner – fra 15.000 til

20.000 om måneden. Derefter nedsættes
de til 16.700, altså 1700 kroner mere den
nuværende sats.
Formanden for AK-Samvirke Torben
Poulsen siger i den anledning: »I Danmarks er den dominerende opfattelse
den, at jo mere man forringer lediges
vilkår, jo flere kommer i arbejde. Men
der er altså ikke belæg for, at det fungerer sådan. Den udvikling glæder jeg mig
at følge.«

Nordisk model i fare
13 af Nordens fremmeste velfærds- og
arbejdsmarkedspolitiske forskere mener,
at fundamentet under den nordiske
model, inklusive den danske, risikerer at
skride, hvis ikke politikerne i de forskellige lande understøtter grundpillerne.
Blandt udfordringerne nævnes vigende erhvervsfrekvens i befolkningerne,
faldende opslutning om fagbevægelsen,
stigende indvandring, der lægger pres på
blandt andet lønningerne, større ulighed
i samfundene og skærpet international
konkurrence.
Forskerne afstår fra at komme med
skråsikre bud på løsningerne, men
norske Jon M. Hippe har dog et hip til
fagbevægelsen.
»Den står i alle de nordiske lande
over for en vældig stor opgave. Vi taler
i bogstaveligste forstand om, at der skal

rekrutteres mange millioner nye medlemmer for at opretholde organisationsprocenten,« udtaler Hippe til Ugebrevet A4.

Vigtig sejr

Østre Landsret har i en sag, der har sit
udspring hos Rør og Blik København og
involverer to af fagforeningens lærlingemedlemmer, stadfæstet en dom fra
Hillerød Ret.
Stadfæstelsen bevirker, at Lønmodtagernes Garantifond skal betale de to
lærlinge hver 30.000 kroner som godtgørelse for, at de fik deres uddannelsesaftaler ophævet af grunde, der ikke kunne
tilregnes dem, men skyldtes, at lærefirmaet gik konkurs.
Kristelig Fagforening var i 2007 part i
en sag med et tilsvarende indhold. Den
endte med, at Lønmodtagernes Garantifond blev frifundet, Kristelig Fagforening blev dømt til at betale 7000 kroner
i sagsomkostninger til Lønmodtagernes
Garantifonde samt med, at den fyrede
lærling ikke fik en bjælde i erstatning.

Gratis advokat
Rør og Bliks nyindførte medlemstilbud på gratis advokatrådgivning har
åben sidste torsdag i hver måned fra
kl. 16.00 til kl.18.00.
Tidsbestilling sker
ved henvendelse
til sekretær Marianne
Petersen på 3583 2422.
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To mænd
Kristian Thulesen Dahl og Lars
Løkke Rasmussen i folketingssalen, mens de to endnu kørte
med klatten. Magten blev brugt
til blandt andet at gennemføre
forringelser for de arbejdsløse.

I november 2010 lovede Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal på Blik- og
Rørarbejderforbundets kongres de delegerede en fair løsning på udfordringerne
i det danske samfund, hvis S og SF vandt det forestående folketingsvalg.
Nu fire år senere må vi konstatere, at der kom en ny regering ud af pågældende valg, men at den for almindelige lønarbejdere godt nok har været en stor
skuffelse. Den har ikke leveret noget nær det, der blev stillet os i udsigt. Det kan
et stykke af vejen, men ikke den hele, forklares med, at Helle Thorning-Schmidt
og Villy Søvndal var nødt til at tage Margrete Vestager og Radikale Venstre med
om bord for overhovedet at få skibet ud at sejle.
Meningsmålingerne afspejler, at vi i Rør og Blik ikke står alene med vores
skuffelse over regeringens første godt tre år ved magten. Hvis der var valg i
morgen, ville Lars Løkke med indtil vished grænsende sandsynlighed blive
Danmarks nye statsminister.
En gyselig tanke, så opfordringen herfra skal være, at Helle ThorningSchmidt træder i karakter som regeringsleder og bruger månederne frem til
september 2015, hvor der senest skal afholdes nyvalg, til at genskabe troen på,
at det ikke er et fedt, om hun eller Lars Løkke står i spidsen for landets ledelse.
Vi har nogle bud på, hvad regeringen skal gøre for at få vendt skuden.
For det første: Dagpengereformen skal rulles tillbage. Den har indtil videre
kostet 49.000 lønmodtagere, heriblandt mange af vores kolleger, retten til
arbejdsløshedsunderstøttelse. Til en start kan man sætte genoptjeningskravet på
52 uger ned til 26 uger.
For det andet: Til værn mod social dumping skal der ved lov indføres kædeansvar. Vi er enige i, at det var at foretrække, at arbejdsmarkedets parter selv
tog affære, men da det på grund af arbejdsgivernes afvisende holdning har vist
sig ikke at kunne lade sig gøre, er der ikke anden udvej end lovgivning. I Norge,
hvis arbejdsmarked på mange felter ligner det danske, har loven om kædeansvar i øvrigt vist sig at fungere fint.
For det tredje: Gentag ikke fadæsen fra forrige års finanslovsforhandling.
Denne gang skal der holdes til venstre og laves et forlig, der meget gerne må
betyde, at skattefradraget for fagforeningskontingentet forhøjes fra 3000 kroner
om året til 6000 kroner.
Kom nu Helle, det kan nås endnu.
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Kongres

Et lille, men stærkt forbund

Johnny D. Andersen, der siden Arilds tid
har været faglig konsulent og opmåler i
Blik- og Rørarbejdersforbundets kreds
Sjælland, stod og røg en smøg i vindfaget
foran Hotel Radisson Blu Scandinavia i
Aarhus, da UTÆTHEDENS udsendte,
netop ankommet til Smilets By, spurgte
ham, hvordan det gik der inde i kongressalen.
Hans svar »fryd og gammen, vi roser
hinanden og er enige om alt, næsten«
faldt om formiddagen på kongressens
anden dag, men skulle vise sig at være
dækkende for Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres som
helhed.
Der var intet tilbage fra de tider, da
kongresserne i Blik og Rør ind i mellem
udviklede sig til rene bråvallaslag mellem på den ene side forbundsledelsen
og dens støtter i provinskredsene og på
den anden side rørlæggerne og blikkenslagerne fra Rør og Blik København om
såvel den faglige som den politiske linje.
»Det var en kongres i enighedens
tegn, og det er jo fint, selv om al den
enighed godt kan gå hen og give en lidt
kedelig kongres. Nok så vigtigt er det
dog, at vi, hvad den fagpolitiske linje
angår, fremstår som en homogen enhed.
Det er blandt andet kommet til udtryk
ved, at 96 ud af 100 medlemmer har

været enige med deres fagforening om,
at der skulle stemmes nej til forligsmandens to seneste mæglingsforslag. Vi er et
af LO’s mindste forbund, men vi er også
et af de stærkeste,« siger formanden for
Rør og Blik Bjarne G. Petersen.
De tilfælde af divergerende meninger,
kongressens trods alt bød på, fulgte i
øvrigt skabelonen fra svundne tider: Rør
og Blik København mod resten.
En af divergenserne vedrørte et
forslag fra Rør og Blik om at gå bort
fra at yde økonomisk støtte til politiske
partier for i stedet at disponere støtten
til eksakte initiativer, der vurderes som
fremmende for medlemmernes løn-, arbejds- og beskæftigelsesvilkår. Her over
for stod et afværgeforslag fra Kreds Sjælland-Bornholm, som indebar fjernelse af
bestemmelsen om, at eventuel partistøtte

skal gives til arbejderpartierne, forstået
som Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, i forhold til deres mandattal.
Begrundelsen for forslaget fra
Sjælland-Bornholm var, at man dermed
kom væk fra favoriseringen af bestemte
politiske partier. Rør og Blik argumenterede for, at fjernelsen af fordelingsnøglen
mellem partierne tværtimod kunne resultere i, at ét parti, Socialdemokraterne,
fik hele kagen.
Ved afstemningen om de to forslag
behøvedes ikke stemmeoptælling for at
afgøre, at Rør og Blik Københavns var
forkastet og Kreds København-Bornholms var vedtaget.
Tættere på sejren kom Rør og Blik
med et ændringsforslag til handlingsprogrammets afsnit om politisk udvikling og påvirkning. Her i stod blandt
andet, at Blik- og Rørarbejderforbundet
i kongresperioden skal søge indflydelse
og påvirke til en ’aktiv og om muligt
bæredygtig vækstpolitik’.
Vendingen ’om muligt’ fandt den
københavnske delegation, med faglig
sekretær Allan Leegaard som talsmand,
så vattet og defensiv, at man foreslog den
fjernet. Det blev den ikke.
»Vi var 33 i vores egen delegation,
men noget over 60, 63 delegerede tror
jeg, det var, stemte for, så der var en
del fra provinskredsene, der trodsede
’partidisciplinen’ og stemte sammen med
os, og det fryder mig da, selv om jeg ikke
begriber, hvordan et flertal kan mene, at
vi skal arbejde for en ’om muligt’ bæredygtig vækstpolitik,« siger Allan Lee
gaard efter en, også hans mening, ellers
opløftende kongres.
Til den gode kongresstemning bidrog
blandt andet et regnskab, som viste, at
forbundet har fået rettet op på sin økonomi, ligesom der var ros til forbundsledelsen for en heldig gennemført proces
frem mod bofællesskabet med Malerforbundet og El Forbundet.
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Klingende
solidaritet
Siden Blik- og Rørarbejderforbundet for to år siden indledte samarbejde med den filippiske fagforening
Association of Construction and
InformalWorkers (ACIW) om start af
uddannelsen til blikkenslager er der
sket ting og sager.
Den gratis uddannelse er blevet officielt godkendt, 86 mænd og kvinder
har gennemført den og 25 har funder
job. For AICW selv er det ligeledes
gået fremad. Fagforeningen kan i dag
også tilbyde uddannelser som tømrer
og maler, ligesom den planlægger
etablering af et mobilt træningscenter,
så tilbuddene kan nå bredt ud i det
ørige land.
Til støtte for ACIW’s fortsatte
arbejde blev der, i øvrigt på forslag fra
Rør og Blik formand Bjarne G. Petersen, iværksat en indsamling på kongressen. Den indbragte 60.000 kroner,
svarende til at de 145 delegerede hver
lemmede 413 kroner. Ikke dårligt.

Vi vil det samme – og vi gør det sammen
Uddrag af Statsminister Helle
Thorning-Schmidts tale til
de 145 delegerede på Blikog Rørarbejderforbundets
kongres
Max og alle I andre, for den sags skyld,
er kendt for at have stærke holdninger
til tingene, nogle gange også lidt stærke
holdninger til, hvad regeringen går og
laver, men det ændrer ikke ved, at vi har
et godt samarbejde, vi taler direkte til
hinanden, vi kender hinanden, lytter til
hinanden, og det er lige præcist sådan,
det skal være.
Vi kæmper for det samme. I har i
mere end 100 år kæmpet for et solidarisk
velfærdssamfund, I har kæmpet for at der
bliver skabt, og ikke tabt arbejdspladser.

Det er derfor, fordi det bygger på solidaritet, at vi igen og igen bliver bekræftet i,
hvor meget vi egentlig har til fælles. Det
er derfor den forbindelse, vi har med hinanden, er så afgørende. Vi repræsenterer
det samme, vi vil det samme.
Socialdemokraterne har nu siddet
i regering i lidt mere end tre år. Vi har
haft et ansvar for Danmark, og vi har
haft rigtig travlt, hvilket betyder, at
vi har nået rigtig meget. Så meget, at
man indimellem måske glemmer lidt,
hvad det var for et Danmark, vi overtog
tilbage i 2011. Da regeringen kom til,
var situationen meget alvorlig. I kender
Lars Løkke, han kommer altid med en
regning, der skal betales.
(Medvidende latter efterflugt af applaus fra salen).
Det kan godt være, Max, at jeg ikke

er vvs’er, men jeg er god til at rydde op
og gøre rent, og det var så det, vi måtte
gå i gang med. Krisen ramte Danmark
meget hårdt, og endda hårdere end
lande, vi normalt sammenligner os med.
For eksempel mistede vi på ganske få år
fem procent af vores velfærd. Vi mistede
langt over 100.000 arbejdspladser. Blandt
jeres medlemmer var der mange, der
blev ramt rigtig hårdt. De blev dem, der
skulle betale prisen for en finansiel krise,
de absolut intet havde haft med at gøre.
I årene under Lars Løkke blev der
ikke passet på Danmark. I dag har vi et
Danmark, hvor eksporten stiger, hvor
arbejdsløsheden falder, flere kommer i
arbejde og det gælder også hos jer. Det
er ikke på trods af regeringens økonomiske politik, nej, det er på grund af den,
hævdede Helle Thorning-Schmidt.
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Ulykkelig
dagpengereform
er Løkkes og
Thulesens værk

H

vis det kommende folketingsvalg fører til Helle ThorningSchmidts fald som statsminister, vil en formentlig stærkt medvirkende årsag hertil være, at vælgerne drager
hende til ansvar for, at næsten 50.000
lønmodtagere i hendes regeringstid har
mistet retten til dagpenge. Eftersom de
stramninger af dagpengereglerne, som

Det er lige straks fire
og et halvt år siden,
Folketinget vedtog
dagpengereformen.
UTÆTHEDEN spoler
tilbage til behandlingen
af reformens mest
kontroversielle
element: lovforslaget
om fordobling af
genoptjeningskravet.

har kaldt ulykken ned over så mange,
er udtænkt og sat i værk af den forrige
regering under Lars Løkke Rasmussen
med aktivt input fra Thulesen Dahl og
Dansk Folkeparti, vil hun nok synes, at
den politiske verden er ret ond.
Helle Thorning-Schmidts egen ’forbrydelse’ begrænser sig til, at hun – for
at kunne danne regering i efteråret 2011
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– tog Radikale med om bord og accepterede det lille selvfede midterpartis betingelser. Som blandt andet var, at der ikke
skulle røres ved den forrige borgelige
regerings økonomiske politik, herunder
dagpengereformen. Konsekvensen har
været, at hun og hendes regering har
haft den tvivlsomme fornøjelse at skulle
omsætte Løkkes og Thulesen planer til
virkelighed.

Hvis skurken vinder
Vil det ikke være skæbnens ironi? Vil
det ikke være at rette smed for bager? Vil
det ikke være uretfærdigt, hvis vælgerne
kasserer den nuværende regering til
fordel for en ny omgang Lars Løkke, når
nu dagpengereformen er hans værk? Jo,
det kan man mene, men vælgerbefolkningens veje er ofte uransagelige.
En kendsgerning er det i hvert fald, at
dagpengereformens to hovedelementer
– halveringen af dagpengeperioden fra
fire til to år og fordoblingen af genoptjeningskravet fra 26 til 53 ugers arbejde
inden for tre år – blev stemt igennem af
Venstre, Konservative, Radikale, Liberal
Alliance og Dansk Folkeparti, mens et
mindretal bestående af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten plus to løsgængere, nemlig Pia Christmas-Møller og
Christian H. Hansen, stemte imod.
Hvad partierne lagde til grund for
deres stillingtagen til reformpakken
kom frem ved behandlingen af forslaget
om skærpelse af genoptjeningskravet,
i lovsprog kaldet harmionisering af
beskæftigelseskravet. De tre behandlinger fandt sted 16. juni, 22. juni og 2. juli
2010 og bød på 830 indlæg fra tingets
medlemmer.
UTÆTHEDEN gengiver her et beskedent, men repræsentativt udsnit af, hvad
der blev sagt og ment, da det gjaldt.

S: En massakre
Bjarne Laustsen,
ordfører for Socialdemokraterne: »Det
er en katastrofe.
Det er ikke bare
en besparelse, det
er en massakre på
hele den danske
aftalemodel, hele
dagpengesystemet,
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for det her vil betyde, at der er mange,
der aldrig nogen sinde igen vil komme
i nærheden af at kunne opfylde genoptjeningskravet om 52 ugers arbejde. Det
er sådan set også det, der er meningen
med lovforslaget, og det er derfor, det
er modbydeligt. Man kan jo ikke spare
penge, hvis man giver folk de samme
penge, bare fra en anden kasse, så derfor
drejer det sig om at sørge for, at folk
ikke får nogen dagpenge, at tage det,
de har, fra dem, forhindre dem i at få
en ny genoptjeningsperiode og skære i
beregningsgrundlaget; det er vel det, det
her handler om. Krise, javel, men vi ved
også, at regeringen samtidig har givet
lettelser og besparelser for 230 mia. kr.,
og jeg kan godt sige, at det er sådan, at
dem, man sender den her rudekuvert af
sted til, ikke er nogle af dem, der har fået
glæde af de ufinansierede skattelettelser,
der er blevet givet.«
Jens Vibjerg, ordfører for Venstre: »Det
er længe siden, jeg
har hørt den socialdemokratiske ordfører være så lang
i spyttet fra Folketingets talerstol, og
det siger jo ikke så
lidt. Men det er også et udtryk for, at selv
om man er imod af principielle grunde,
er der ikke noget i materien, man rent
faktisk er imod.«
Bjarne Laustsen (S): »Om substansen
i forslaget vil jeg sige: Vi er ikke enige i,
at man skal skære i dagpengeperioden,
overhovedet ikke, for det har der sådan
set slet ikke været behov for. Det, der er
vigtigt, er at få folk i arbejde. Regeringens politik fører til flere ledige, og så
straffer man dem ydermere, ved at de får
det sværere ved at forblive i dagpengesystemet. Det er skidt, meget skidt endda.«

SF: Billig arbejdskraft
Eigil Andersen,
ordfører for SF: »Jeg
tror, man sagtens
kan forstille sig, at
det nye genoptjeningskrav, når det
om to år får praktisk
virkning, måske
vil ramme 5.000

eller 7.000 arbejdsløse, altså mange flere
end det antal, beskæftigelsesministeren
gætter på. Sammen med halveringen af
dagpengeperioden er det her lovforslag
ikke bare et angreb på de arbejdsløse: det
er også et bevidst og erklæret angreb fra
borgerlig side på hele fagbevægelsen og
på det fleksible danske arbejdsmarked.
Målet er ikke bare at spare penge på at
smide arbejdsløse ud af a-kasserne, men
det er nok så meget at presse langt flere
ledige ud i et omfattende løntrykkeri og
en jagt på alskens arbejde. Det borgelige mål er simpelthen, at langt flere
arbejdsløse skal presses til at sætte deres
arbejdskraft væsentligt billigere til salg.
Udbuddet af billig arbejdskraft skal øges
med det formål at presse lønudviklingen
i bund for dermed at skabe flere dårlige
og flere lavtlønnede job.«
Jens Vibjerg, ordfører for Venstre:
»Hr. Eigil Andersen var ved at slynge om
sig med nogle meget store tal på, hvor
mange der ville være berørt at det her.
Det tager i hvert fald ikke udgangspunkt
i ministerens besvarelser, det er fri fantasi. Ministeren siger, at det nok er et par
tusinde, der bliver berørt. Tusind er nok
et mere korrekt tal, for når man kigger
på tallene fra 2009, hvor vi endda havde
lavkonjunktur, ja, så var kun tusind inde
at genoptjene. Altså er det der med at
begynde at tegne billedet af en social
massegrav i forbindelse med det her helt
ude i hampen.«

Konservative og Radikale:
Vi er for
Helle Sjelle, ordfører for Konservative:
»Gennem lang tid
har konservative
være store fortalere
for reformer, der
får flere i arbejde til
gavn for væksten,
velstanden og dermed velfærden i Danmark. Dagpengereformen er et vigtigt skridt i den retning.
Vi ved fra 1990’ernes socialdemokratiske
dagpengereformer, at de arbejdsløse
hurtigere finder sig et job, når dagpengeperioden forkortes. Desuden har næsten
alle økonomer og andre eksperter
anbefalet den reform, som vi nu vælger
at gennemføre.«
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Margrete Vestager,
ordfører for Radikale Venstre: »Den
situation, som Danmark står i i dag,
burde gøre det klart
for alle, der lider af
den vrangforestilling, at borgerlige
er gode til økonomi, at det netop er en
vrangforestilling. Det er jo det, der har
bragt os i den situation, at vi er nødt til
at gennemføre reformer, som for nogle
kan virke svære at synke, men som
desværre er nødvendige i en tid, hvor
flere skal ud på arbejdsmarkedet, fordi
mange går på en velfortjent pension i de
kommende år. Radikale Venstre støtter
forslaget, men vi vender meget, meget
gerne tilbage til hele diskussionen om
dagpengesystemet med de partier og de
parter uden for folketinget, som måtte
være interesseret i det.«

Enhedslisten: Hvilke job og
hvorfra?
Line Barfod, ordfører for Enhedslisten:
»Hvordan skaber
man helt konkret
arbejdspladser?
Det mener vi der
er behov for; det er
det, der vil kunne
gøre noget ved
arbejdsløsheden. Men det, som vi hører
fra regeringen og fra Dansk Folkeparti
– og desværre også fra De Radikale –
er, at det afgørende er, at man får de
arbejdsløse til at sende flere ansøgninger,
og at det - hokuspokus - vil føre til, at
der kommer mange flere job. 13.000
siger ministeren og regeringen, men
der er ikke én, der indtil nu har kunnet
forklare, hvordan de job opstår, og der
er heller ikke nogen, der kan forklare,
hvad det er for en type job. Det hænger
simpelthen ikke sammen, og derfor er
Enhedslisten selvfølgelig imod, også
fordi det, der bliver konsekvensen for
rigtig mange mennesker, som ikke får de
her job, er, at de ryger ud af dagpengesystemet. Ikke kun som en følge af den
forringelse, der desværre blev vedtaget i
sidste uge med en halvering af dagpengeperioden, men endnu flere med det

forslag vi behandler i dag, om, at den
periode, man skal have arbejdet for at
kunne genoptjene dagpengeretten, fordobles. Der vil være masser af håndværkere, ansatte i it-branchen, kunstnere og
folk fra mange andre fag, hvor der ikke
er udsigt til 52 uger fuld beskæftigelse
inden for tre år.«

Højforræderi over for
LO-arbejdere
Bengt Bøgsted,
ordfører for Dansk
Folkeparti: »Det er
klart lagt frem, hvad
genopretningspakken indeholder.
Dansk Folkeparti
har heller ikke lagt
skjul på, at vi støtter
den, som den ligger her, mens vi har
meget svært ved at finde ud af, hvad
modspillet, det, der kunne være i stedet
for, så vil være, for der er simpelt hen så
mange hvis’er.«
Karsten Hønge
(SF): »Jeg vil sige til
hr. Bent Bøgsted:
Kom tilbage på sporet. Giver flere ledige
flere arbejdspladser?
Er det ikke kombinationen af angreb,
der er problemet?
Man angriber dagpengeperioden, man
angriber beskæftigelsesgrundlaget, man
angriber optjeningsperioden. I øjeblikket har vi færre unge, der får en ungdomsuddannelse. Dansk Folkeparti er
med til at spare 1 mia. kr. på voksen- og
efteruddannelsen. Hvordan kan svaret
fra Dansk Folkeparti på den udfordring,
vi står over for, være, at vi skal have et
mere stift arbejdsmarked? Er det det, vi
har brug for? Rammer det her ikke lige
nøjagtig den almindelige LO-arbejder?
Er det her ikke det mest åbenlyse højforræderi fra Dansk Folkepartis side over
for kortuddannede LO-arbejdere her i
landet?«

Liberal Alliance: Fint, lille
forslag, men der skal mere til
Simon Emil Ammitzbøll, ordfører
for Liberal Alliance:
»Det er sådan, at det
her jo bare er et fint,
lille forslag. Vi synes
selvfølgelig, at der
skulle gøres meget
mere end at lave en
dagpengereform. Vi ville gerne have, at
man lavede en klarere politik for at få
vækst og velstand i det danske samfund.
Allerhelst ville vi have, at man fortsatte
med arbejdsmarkedsreformerne og dermed afskaffede efterlønnen. Det ville vi
kombinere med at få antallet af offentligt
ansatte sat ned. Vi ville gerne have, at
kommunerne udliciterede noget mere.
Vi ville gerne have en lavere selskabsskat
og en lavere personskat og på den måde
sørge for, at der ville blive mere initiativ, mene vækst, flere arbejdspladser og
dermed mere velstand i det danske samfund. Vi støtter det her lille fine forslag«

Inger Støjberg: Jeg er glad
Som folketingets forretningsorden
foreskriver, sluttede debatten om L 224
Forslag til lov om ændring af lov om
arbejdsløshedsforsikring (Harmonisering
beskæftigelseskravet) med, at den forslagsstillende minister, i dette tilfælde
beskæftigelsesminister Inger Støjberg
(V), fik ordet.
Inger Støjbjerg,
beskæftigelsesminister: »Jeg er glad for,
at vi moderniserer
dagpengesystemet og
gennemfører en dagpegereform netop
nu, fordi det er det
helt rigtige tidspunkt
at gøre det på. Ledigheden er ikke steget
i et halvt år, men tværtimod faldet lidt,
så vi nu har omkring 3.900 færre ledige,
end vi havde i november måned 2009.
Samtidig kan vi også se en spirende
økonomisk vækst og en svag stigning i
beskæftigelsen.«
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Læserbreve

Uåbnede
jobansøgninger...
Flere arbejdere giver flere
arbejdspladser
Line Barfod, ordfører for Enhedslisten:
»Jeg kunne ikke høre ministeren svare
på det store spørgsmål om, hvordan der
bliver skabt nye job. Nu har jeg prøvet
både at spørge Venstres ordfører, den
konservative ordfører, Dansk Folkepartis
ordfører og den radikale ordfører, men
det er simpelthen ikke lykkedes mig at
få svar på, hvordan der bliver skabt flere
job, fordi de arbejdsløse bliver tvunget
til at sende flere ansøgninger.«
Inger Støjberg (V) beskæftigelsesminister: »Det er altså sådan, vil jeg sige
til fru Line Barfod, at i den virkelige
verden, og ikke den marxistiske lærebogsverden, fru Line Barfod har sin
økonomiske ballast fra – er det sådan,
at når virksomheder har tiltro til, at
den økonomiske situation er stabil, at
regeringen fører en stabil økonomisk
politik og alle de ting, gør det også, at
virksomhederne vil sætte mere i gang, at
man simpelthen får mere gang i hjulene.
Så det betyder også en optimisme blandt
virksomheder. Sådan har det altid været,
og sådan vil det også være nu.«
Line Barfod, ordfører for Enhedslisten: »Det var mig ikke muligt at høre i
ministerens svar, hvor det er, ministeren
ser at der kommer nye job. Ministeren
siger nu, at det er optimisme, der skal
skabe job. Det er altså ikke længere det,
at de arbejdsløse bliver presset til at
sende mange flere ansøgninger, som ellers har været ministerens svar, der skal
give flere job. Men hvad er det så, udover
optimismen, der gør, at der kommer

flere job? Og hvorfor skærer man ned på
dagpengene? Hvad er det for en sammenhæng, der er mellem at skære med
på dagpengesystemet, og at skabe de
13.000 flere job, man siger vil komme?«
Inger Støjberg (V), beskæftigelsesminister: »Jamen, det kan jeg sagtens sige
til fru Line Barfod. For i den virkelige
verden ser det nu engang sådan ud, at
når arbejdsudbuddet (antallet af arbejdere, red) stiger, følger beskæftigelsen
med. Jeg synes faktisk, det kunne være
rigtig fint, hvis fru Line Barfod bare ville
kaste et blik ud ad vinduet og måske
også prøve at tale med nogle af de økonomer, som man normalt læner sig op
ad, f.eks. OECD’s økonomer. Jeg synes,
det ville være en fremragende ting her i
debatten, hvis man rent faktisk prøvede
at forholde sig til den virkelige verden.«

Til overvejelse
Meningsudvekslingen mellem Støjberg
og Barfod stoppede her, idet Barfod havde udtømt sin taletid. Derfor overlader
UTÆTHEDEN det trygt til sine kløgtige
læsere selv af drage deres konklusion.
Havde Løkke og Thulesen Dahl styr
på virkeligheden, da de sammen lagde
råd op om dagpengereformen, havde
beskæftigelsesminister Inger Støjberg ret
i, at fordoblingen af genoptjeningskravet
ville berøre maksimalt et par tusinde eller repræsenterede Venstres arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg den virkelig
dybe indsigt, da han i debattens løb giv
i rette med sin minister og sagde, at det
højst drejede sig om tusinde?

Jeg forsøgte
blot at være lidt
konstruktiv
Jeg synes, det er ærgerligt, hvis
adm. direktør Ole Arenfeldt Jensen
mener, at formålet med artiklen
’Et fagpolitisk lærestykke’ (UTÆTHEDEN 5/2014) er at stille L&H
Rørbyg i et dårligt lys. Sådan er den
ikke ment fra min side. Mine udtalelser til pågældende artikel er ment
som en konstruktiv kritik.
Historisk set er L&H Rørbyg
en af de virksomheder, vi som
fagforening har haft er rigtig godt
samarbejde med. Netop derfor
kontaktede jeg virksomheden, da
jeg opdagede, hvad der gik for sig.
Det havde desværre ikke nogen
effekt, hvorfor jeg begærede et såkaldt bilag 9 møde i TEKNIQ. Først
efter dette møde tegnede Strømsted
Stålmontage under på overenskomsten, hvilket jeg selvfølgelig kan
dokumentere.
Når jeg siger, at mit ærinde ikke
har været at stille L&H Rørbyg i
et dårligt lys, men at komme med
en konstruktiv kritik, så tager det
udgangspunkt i en overvejelse, jeg
synes virksomheden for en anden
gangs skyld skal gøre sig.
Hvis arbejdet fra start udføres i
akkord, vil lønnen pr. time sandsynligvis blive højere, men det
interessante for virksomheden er
vel, om fortjenesten ikke også bliver
højere som følge af højere fremdrift
og et dermed forbundet mindre
tidsforbrug.
Venlig hilsen
Henrik Juul Rasmussen
Rørsekretær
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Lønpres rammer nu også vvs’erne

Hårdere tider er på vej for
vvs-branchen i Danmark,
forudså Rør og Blik formand
Bjarne G. Petersen i sin
beretning.
» Vi har vidst, at det var et spørgsmål om
tid, før vi også inden for vores område
ville få konkurrence udefra. Den tid er
nu kommet, og vi får så håbe på, at der
venter os den samme opbakning fra de
andre byggefag, som vi har ydet dem i
deres kamp mod social dumping,« sagde
Bjarne G. Petersen.
Forventningen om nye vilkår i
vvs-branchen, herunder lønpres fra
udenlandsk arbejdskraft, byggede
Bjarne G. Petersen blandt andet på, at
en udenlandsk virksomhed, spanske
Instalaciones Inabensa, har fået øje på
mulighederne for at lave forretning i
Danmark og i overlegen stil oven i købet
har vundet vvs-licitationen på Niels
Bohr byggeriet i København.
En anden faktor er, at EU Domstolen er blevet inddraget i en sag fra
Finland om aflønning af udstationerede
arbejdere. Dom er ikke faldet endnu,
men domstolen plejer at rette sig efter
EU’s generaladvokat, og denne har i
en forhåndsudtalelse tilkendegivet, at
medlemslandene ikke må stille krav, der

rækker ud over enten den lovmæssigt
fastsatte eller den overenskomstmæssigt
aftalte mindsteløn.
Det finske bygningsarbejderforbund
har krævet, at 186 polske arbejdere,
som er beskæftiget med opførelse af et
atomkraftværk, bliver lønnet efter en
lokal kutyme for den slags arbejde, der
er baseret på akkord med en garanteret
mindsteløn.
»Det skal siges, at regeringen i Finland er enig i bygningsarbejderforbundets krav og at den svenske, norske og

danske regering også bakker det op, men
det er nok tvivlsomt, at det kommer til
at gøre indtryk på domstolen i EU. Vi vil
selvfølgelig gøre alt for at få tegnet overenskomst med den spanske virksomhed
på Niels Bohr byggeriet, så arbejdet
udføres på rimelige vilkår,« sagde Bjarne
G. Petersen.
Ifølge formanden er det ikke alene fra
udlandet, at presset på vvs-lønningerne
truer. Hvis TEKNIQ vinder en nært
forestående faglig sag mod Blik- og
Rørarbejderforbundet, kan det tværtimod ende med, at vikaransatte vvs’ere
tvinges over på den overenskomst, der er
gældende for vikarbureauerne, og som
generelt tilbyder ringere vilår, end dem
de har under efter de nuværende regler.
De siger, at det er det indlejende firmas overenskomst, som er bestemmende
for vikarens løn- og arbejdsforhold.
»Vores ufatteligt kvikke arbejdsgivere
har fundet ud af, at den nye vikarlov, der
fra regeringens side angiveligt er tænkt
som en forbedring af vikarernes retsstilling, tværtimod betyder, at det ikke er
vvs-firmaets, men vikarbureauets overenskomst, der er gældende. Det betyder
i det konkrete tilfælde, som voldsgiftssagen handler om, at de udlejede vvs-svende skal have 170 kroner timen og ingen
zonepenge,« sagde Bjarne G. Petersen.
Nu tidligere beskæftigelsesminister
Mette Frederiksen (S) har, foranlediget
af arbejdsgivernes kreative fortolkning,
for nylig slået fast, at allerede afsagte
kendelser, indgåede aftaler, overenskomster og lignende går forud for det, der
står i vikarloven.
»Det må vi meget håbe, at opmanden
i voldgiftsagen har skrevet sig bag øret,
for ellers kan vi ende med, at bemandingen på vvs-arbejdspladserne kommer til
at bestå af en lille gruppe fastansatte med
høj løn og en stor gruppe vikarer med
lav løn. Det vil være helt vanvittigt, hvis
en vikarlov, der er tænkt som en styrkelse af vikarernes situation, ender med at
trække den helt anden vej,« sagde Bjarne
G. Petersen.

Rør og Blik mander op med ny opmåler
Der er ingen vej uden om, selv om
udgifterne ved opmåling er større end
indtægterne, sagde formand Bjarne G.
Petersen
Store igangværende nybyggerier og
udsigt til mere af slagsen lægger, sammen med akkordsvendenes voksende
brug af rørprislisten, et så stort arbejdspres på opmålerafdelingen, at bestyrelsen
i Rør og Blik har besluttet, at der per omgående skal ansættes endnu en opmåler.
Bestyrelsen håber, at det kan ske allerede
til 1. januar.
Ansættelsen er i første omgang tidsbegrænset til et år. Ved udgangen af 2015
tages der stilling til, om den skal videreføres, og hvordan den skal finansieres.
Selv om sjakkene betaler for at få deres
arbejde målt op og få skrevet akkordregnskab, så er indtægten herfra nemlig
mindre end de udgifter, der er forbundet
med at drive opmålerafdelingen.
Det er en medvirkende årsag til, at
Rør og Blik regner med at komme ud
af 2015 med et underskud på 350.000
kroner. Det dækkes i 2015 ind ved træk
på formuen, men det bliver en engangsforeteelse. Derefter skal der igen skabes
ligevægt mellem regnskabets plusser og
minusser.
Formand Bjarne G. Petersen, som i
fravær af en politisk valgt kasserer har
det overordnede ansvar for fagforeningens økonomi, kaldte det på generalforsamlingen sædeles positivt, at der er
fremgang i mængden af opmålt arbejde,
men kedeligt, at sucessen afføder et regnskabsmæssigt underskud.

»Vi har så meget gang i den, og der
kommer hele tiden nye opgaver til, at
der er ikke nogen vej uden om at styrke
opmålerafdelingen,« sagde formanden.
Det var en konklusion, rørsekretær
Henrik Juul Rasmussen fuldt ud kunne
tilslutte sig.
»Kolleger har spurgt mig, om det er
rimeligt at kaste flere penge efter opmålerafdelingen, for hvor mange er det det

egentlig, der har fornøjelse af den? Det
er et relevant spørgsmål. Mit eget svar er,
at det ikke kun er de medlemmer, vi servicerer ved at have en opmålerafdeling,
der har fordel af den, eftersomf opmåling
er normsættende for løndannelsen i
hele vores branche.Min påstand er, at så
længe vi har en stærk rørprisliste, er vi
rimligt godt kørende. Kort sagt: Jeg synes
det er en rigtig beslutning, vi i bestyrelsen har taget om at ansætte en ekstra
opmåler, fordi det forhåbenligt også betyder, at Martin Bruun kan få mere tid til
sit organiseringsarbejde,« sagde Henrik
Juul Rasmussen.
Med sidstnævnte bemærkning refererede han til, at Martin Bruun i 2014 har
brugt en stor del af den tid, han skulle
have brugt på at skaffe nye og fastholde
nuværende medlemmer, på at bistå
Karsten Pedersen, Rør og Blik mangeårige og indtil nu eneste opmåler, med
opmålingsopgaverne.
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Personvalg

Få københavnske bidrag til lønstatistik

Formand Bjarne G. Petersen genvalgt
uden modkandidat
Faglig sekretær C (ansvar for
rørprislisten) Henrik Juul Rasmussen
genvalgt uden modkandidat
Bestyrelsesmedlemmerne Max
Nissov-Johannsen, Brian Marker og
Kasper Sørensen, alle genvalgt uden
modkandidater
Revisor Vagn Larsen genvalgt
uden modkandidat
Stemmetællerne Leif Iwanouw
og Knud Immertreu, begge genvalgt
uden modkandidater
Fanebærer Vagn Larsen genvalgt
uden modkandidat

Rør og Bliks formand Bjarne G Petersen har svært ved at tro på, at den gennemsnitlige timeløn for københavnske vvs’ere kun skulle være steget fra 189,25
kroner i 2013 til 190,43 kroner i 2014. Det er ellers, hvad forbundets statistik
når frem til på baggrund af de lønoplysninger, som Rør og Bliks medlemmer
havde indsendt frem til udgangen af oktober.
»Jeg havde regnet med at skulle starte min beretning med en positiv nyhed
om gode lønstigninger, men det er svært, når ikke flere af vores medlemmer
har orket at bevæge sig til en telefon eller en computer og indtaste deres lønoplysninger. Vi har her i København aldrig ligget i spidsen, når det drejer sig
om medlemmernes villighed til at indgive oplysninger til lønstatistikken, men
jeg mener ikke at have oplevet, at kun 12 procent gad deltage,« sagde Bjarne
G. Petersen, som på baggrund af de lokalaftaler, som i årets løb er indgået i
københavnske vvs-virksomheder, mente, at en timelønsstigning på 1,18 kroner
ikke afspejler de faktiske lønforhold i branchen.
»Det ville i givet fald betyde, at reallønnen skulle være faldet, men så dårligt
står ikke til derude,« sagde han.
Indsamlingen af oplysninger til lønstatistikken forventes afsluttet i løbet af
december.

Debat
HENRIK ROOS, tillidsmand, ENCO:
Det er glædeligt, at
der er så stor travlhed, at der nu skal
ansættes en opmåler
mere. Det har vi set
frem til, for når man
kigger sig omkring,
kan man se, at det er
svært at få slumpakkorderne igennem.
Vi har nogle, som måler, og nogle som
ikke måler op, men kører halvvejs på
slumpakkorder. Det betyder, at firmaet
over for dem, der praktiserer ren opmåling og tjener lidt mere end de andre,
kører en mere spids linje. Derfor kunne
jeg godt tænke mig at få de sidste med,
dem der stadigvæk kører på slump.
Jeg er enig i, det er forfærdeligt med
de mange mennesker, som falder ud
af dagpengesystemet, og det samme
mener nok alle, der er til stede her. De
fleste af os har gennem vores karriere
prøvet at være arbejdsløse og har derfor
brugt dagpengesystemet. For os har det
fungeret rigtig godt, uanset at det er
blevet udhulet hen ad vejen, men går du
ud og snakker med andre mennesker om
det, så ser de ikke dagpengesystemet på

den samme måde. Vi skal kæmpe for at
fastholde er godt dagpengesystem, men
vi skal bare vide, at der blandt folk, som
ikke er håndværkere og ikke med jævne
mellemrum har prøvet at være uden
arbejde, er en opfattelse af, at arbejdsløshed er noget selvforskyldt.
OLE FÆLT, TILLIDSMAND, firma
Poul Christensen: I
går havde vi besøg
af Arbejdstilsynet,
tre mand høj, som
interesserede sig for
den udenlandske
arbejdskraft, vi har
på pladsen. Efter
rundgangen sagde en af dem til mig ’Ole,
tag det bare roligt, vi har styr på det, hvis
vi lugter noget, der ikke er i orden, så
skal vi nok komme til bunds i det’. Jeg
håber, han har ret, for det, der optager
alle på byggepladserne i dag er social
dumping. Der bor i vores lille land ikke
flere end i Hamburg eller Skt. Peterborg.
Vi kan blive løbet over ende på ingen
tid. Der skal tages anderledes radikalt
fat. Vi er meget enige om, hvad der skal
ske, men måske ikke helt hvordan. Vi er
nødt til politisk at tage et opgør, og jeg
mener det, problemet handler om, er
EU’s indre marked. Jeg snakker ikke om

grænsebomme, men om arbejdskraftens
såkaldt fri bevægelighed, eller rettere
løntrykkeriets fri bevægelighed. Jeg kan
ikke forstå, hvorfor vi ikke kan blive
enige om, at der skal være et minimumsgrundlag, som alle skal overholde, og
det er de stedlige overenskomster. Ellers
kan vi blive nødt til at melde os ud af
foretagendet.
HENRIK JUUL RASMUSSEN,
faglig sekrteær, Rør
og Blik:
Kort før sommerferien kom min datter hjem og fortalte
stolt, at hun havde
fået 10 i samfundsorientering. Dygtig
pige, kan du så ikke fortælle mig, hvad
den der danske model går ud på, spurgte
jeg. Det kunne hun ikke, hun mente,
at det var noget, de nok skulle have om
næste år i 9. klasse. Jeg kan konstatere,
at der i vores egne rækker er nogle, som
aldrig har fået det lært. Hvordan ellers
forklare, at jeg forleden havde en mor
i røret, som var ked af, at sønnen ikke
havde fået betalt kontingent. Den manglende betaling vedrørte i øvrigt ikke lærlingeklubben, men svende-kontingentet.
Der kunne godt ligge noget organisering

Medlemsmæssig status quo
Antallet af fuldt betalende svende-medlemmer steg fra maj til oktober i år
med 52 – fra 1825 til 1877, nøjagtigt svarende til bestanden i oktober 2013.
Medlemsopgørelse
Svende
Svende (kun a-kasse)
Efterløn
Lærlinge (alm + voksen)
Ledige

Oktober 2014		 Oktober 2013
1877		 1877
115		
112
44		
50
262		
259
120		
145

Afvigelse
0
+3
-6
+3
-25

Økonomi
over det
forventede

i, at vi selv husker at fortælle vores
nærmeste om, hvordan tingene hænger
sammen og viser noget stolthed over, at
vi står i en ordentlig fagforening.
ALLAN LEEGAARD, faglig sekretær, Rør og Blik:
I forbindelse med
revision af branchevejledningen for
fjernvarme har vi
konstateret, at der
foregår noget, man
kunne kalde arbejdsmiljømæssig dumping. I Taastrup, hvor
der er gang i et stort fjernvarmeprojekt,
har man overdraget gravearbejdet til
underentreprenører, der ikke har det
reglementerede grej. Det er med livet
som indsats, folkene begiver sig ned i de
huller, som er lavet. Det skal være os, der
står på kanten os siger, at nu er hullet i
orden, ikke en eller anden gravemand,
som ikke gider følge reglerne, fordi han
ingen penge får for det og ikke har det
udstyr, han skal bruge.
I det hele taget er det blevet hårde
tider for arbejdsmiljøet. Tidligere kunne
man som faglig sekretær møde op på en
byggeplads, kalde samtlige håndværkere
sammen , stille sig op på en øl-kasse og
og aftale med dem, at de stillede arbejdet

i bero, indtil det givne problem var bragt
i orden. Det er ikke længere muligt på
grund af blandingen af folkefærd, som
er på byggepladserne. Det besværliggør
arbejdsmiljøindsatsen ganske alvorligt.
BJØRN DUE, faglig sekretær, Rør og
Blik: Jeg synes det er
et kæmpestort problem, hvis arbejdsgiverne får medhold i,
at det er vikarfirmaernes overenskomst,
som er gældende
for udlejede vikarer. Blandt mange problemer er det nok
største, at vikarbureau-overenskomsten
opererer med en sygeløn på 136 i timen,
hvor folkene på vvs-overenskomsten
får deres fulde løn minus skur, smuds
og zonepenge. Det her med, at man kan
overenskomst-shoppe, det skal vi gøre
alt for at få sat en prop i. Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er det
nemlig social dumping, når vores egne,
danske kolleger bliver tvunget ned i løn.
Det vi også kan se, er, at de, der bliver
vikarer, er unge, nyudlærte, som ikke
har fået sig bidt fast, samt kollegaer, som
af den ene eller anden grund har været
ved at falde ud af dagpengesystemet, og
derfor er nødt til at få nogle timer.

Hvis økonomien i andet halvår arter
sig, som den gjorde i det første halvår, kommer Rør og Blik ud af 2014
med et overskud. Budgettet for 2014
opererer ellers med et underskud,
godt nok på kun 13.000 kroner.
Men alligevel, noget er gået
anderledes end forventet.
Det, der er gået bedre, finder
man på udgiftssiden. Lønningerne
og andre driftsomkostninger vedrørende valgte og ansatte ligger under
det budgetterede og det samme
gælder posterne administration,
husleje og faglige aktiviteter.
Budgettet for 2015 forudsiger et
underskud på 350.000. Det hviler
på forudsætninger om, at medlemstallet for de fuldt betalende
svendes vedkommende holder sig
på i gennemsnit 1845 hen over året,
at valgte og ansatte i fagforeninger
for første gang i lange tider får en
lønregulering og at opmåler Karsten
Pedersen får en kollega til at hjælpe
sig med at tage fra i den voksende
bunke af opmålingsopgaver. Herom
mere andetsteds i bladet.
Der er i budgettet desuden taget
højde for, at et tidligere medlem
gennem sin nuværende fagforening,
Dansk Metal, har rejst sag mod Rør
og Blik med påstand om, at han er
blevet dårligt rådgivet, og at det har
kostet ham penge, som han vil have
erstatning for.
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Det er synd for
blikkenslagerne
Hvorfor skal det altid gå ud over blikkenslagerne, når politikere er ude på svinestreger?

1
n SKANDALE »Hvad går dit job i Det Hvide
Hus ud på?« blev David Young af sin
bedstemor spurgt, mens de sammen
med den øvrige familie sad om middagsbordet Thanksgiving aften i 1972.
»Jeg hjælper præsidenten med at
stoppe nogle utætheder,« svarede unge
Young.
»Åh, altså er du blikkenslager,« konstaterede bedstemoderen.
Det var Davis Young nu ikke, men
betegnelsen blikkenslager, ‘plumber’ på
amerikansk, blev hængende og er kommet til at indgå i historien om begivenhederne, som for 40 år siden, nærmere
bestemt 9. august i 1974, førte til, at en
dybt skandaliseret Richard Millhouse
Nixon – stillet over for en rigsretssag, som han var – så sig tvunget til at

træde tilbage som USA’s præsident.
Medlemmerne af White House Plumbers, der var en hemmelig specialenhed i
præsidentens administration, som spionerede mod politiske modstandere, blev
taget på fersk gerning under et indbrud
i det demokratiske partis hovedkvarter i
Watergate-bygningen. Da journalisterne
Bob Woodward og Carl Bernstein fra
Washington Post efterfølgende påviste,
at Nixon og hans stab var fuldt vidende
om, hvad ’blikkenslagerne’ havde haft
gang i, var løbet kørt for De Forenede
Staters 37. præsident.

Snigmorder og kupmager
Førnævnte David Young deltog ikke i
Watergate-indbruddet, men det gjorde
fem andre temmelig anløbne personager,

hvoraf i øvrigt næppe en eneste havde
været i nærheden af en rørtang. Til gengæld havde alle tjent som CIA-agenter.
Lederen af operationen, James W.
McCord, var Nixons sikkerhedsrådgiver.
Bernhard Barker havde en fortid i den
cubanske diktator Fulgencio Batistas
hemmelige politi. Eugenio Martinez og
Virgilio Gonzales, begge exil-cubanere,
var svorne Castro-hadere. Det samme
var Frank Sturgis, der med stolthed har
indrømmet, at han i sin tid hos CIA
befattede sig med snigmord og var involveret i kupmageri – nogle vellykkede,
andre fejlslagne – i Guatemala, Panama,
Cuba, Den Dominikanske Republik og
Haiti. Endvidere har det været fremme,
at han skal have tumlet med planer om
at rydde selve Nixon af vejen på grund af
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dennes beslutning om at trække amerikanske tropper hjem fra Vietnam.
Noget af en type, denne Frankie-boy.

Danmark kan også
Nu vi er ved politiske svinestreger, som
har kastet smuds på blikkenslagernes
gode navn og rygte, skal det ikke glemmes, at Danmark også har været med på
vognen.
Firmaet, senere kaldet Blikkenslagerbanden, var en halvprivat efterretningstjeneste, der var aktiv under den kolde
krig fra 1948 til 1963. Det illegale foretagende, som samlede antikommunister
fra vores førende dagblade og DR samt
fra politiske miljøer især i og omkring
Konservative og Socialdemokratiet, fik
deres ulovligheder finansieret af blandt
andre Dansk Arbejdsgiverforening og
amerikanske CIA.
Blikkenslagerbandens kendteste
operation var aflytningen af ægteparret
Alfred Jensen og Ragnhild Andersens
lejlighed i Vester Søgade. Begge var
fremtrædende DKP’ere, han således den
ene af partiets to ministre i befrielsesregeringen fra maj til oktober 1945. Den
anden var Aksel Larsen.
Da aflytningen, som stod på fra1952
til 1959, senere blev afsløret, viste det sig,
at skiftende regeringer havde kendt til
den, og at statsminister Hans Hedtoft (S)
allerede i 1949 havde blåstemplet Blikkenslagerbandens aktiviteter.
Men hvorfor navnet Blikkenslagerbanden? I 1975, da netværket af danske
antikommunister blev afsløret, var
Watergate-skandalen fra året før endnu i
frisk erindring, så hvad var nemmere for
pressen end at fordanske White House
Plumbers til Blikkenslagerbanden.
1) Richard Millhouse Nixon dage som præsident slutter i vanære 9. august 1974
2) Frank Sturgis og Bernard Barker, begge
med i White House Plumbers
3) Frank Sturgis i politiets varetægt
4) Kjeld Olsen, der som politiker nåede at blive
udenrigsminister, startede med
at aflytte kommunister.
5) Alfred Jensen og Ragnhild Andersen, som fik
deres lejlighed og alt, hvad foregik i den,
aflyttet fra 1952 til 1959.
6) Arne Sejr, triokotagehandler fra Slagelse,
var leder af Firmaet, senere omtalt som
Blikkeslagerbanden.

2

3

5
4

6
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God nyhed til københavnske vvs’ere

Næste år bliver det
billigere at være
medlem af Rør og Blik

n KONTINGENT Prisfaldet skyldes, at regeringen, SF og Enhedslisten som del af
deres finanslovsaftale for 2015 har aftalt
at hæve fradragsloftet for fagforeningskontingentet til 6000 kroner om året
mod de nuværende 3000 kroner, som
Lars Løkke-regeringen indførte i 2011.
Det forhøjede fradrag bevirker, at
vvs’erne, inden de skal betale skat, får
trukket 6000 i stedet for 3000 kroner fra
deres indkomst. 6000 kroner, som bliver
friholdt for beskatning, svarer med de
gældende skattesatser til 2000 kroner
lige til at bakke ind på bankbogen.
Fagforeningskontingentet, det vil sige

betaling til såvel forbundet som Rør og
Blik, udgør for indeværende, og har i
øvrigt gjort det i en årrække, 530 kroner
om måneden, svarende til 6360 kroner
om året. Det er også beløbet, som skal
betales næste år, men her finansierer
skattefar via det forhøjede fradrag en
større del af udgiften.
Kort sagt: Det er en mindre andel af
indkomsten, som Rør og Bliks medlemmerne og i øvrigt også alle andre, der er
medlemmer af en rigtige fagforening,
skal bruge på at betale kontingent, hvorimod medlemmer af de gule, discount
foreninger ikke rigtig kan bruge fradragsforhøjelsen til noget
Skatteminister Benny Engelbrecht (S)
har om sigtet med fradragsforhøjelsen
udtalt: »Vi ønsker at styrke organisationsgraden på arbejdsmarkedet, fordi vi
mener, at en stærk fagbevægelse er en af
grundpillerne i den danske model.«
Martin Bruun, der som organisator
i Rør og Blik har som sin hovedopgave
at hverve nye medlemmer og fastholde
de nuværende, siger, at han selvfølgelig
vil bruge det billigere kontingent som
endnu et argument for, at man skal være
medlem af sin fagforening.
»Folk er da optagede af, hvad det
koster, men det er nu ikke kontingents
hidtidige størrelse, som er den væsentligste grund til, at vi mister medlemmer i
disse år. Afgangen til de gule fagforeninger, hvor man betaler mindre end hos
os, men til gengæld ikke får noget for
pengene, er således stort set hørt op. De
fleste udmeldelser skyldes, at folk skifter
branche, hvilket næppe har med fagforeningskontingentet at gøre, men drejer
sin om beskæftigelsen i vvs-branchen,«
siger Martin Bruun.

Opmåler
søges
Rør og Blikkenslagernes
Fagforening søger opmåler
med ansættelse fra
1. januar 2015
Arbejdet omfatter opmåling efter
Rør – og fjernevarmeprislisten samt
Landspriskuranten, tillige må der forventes en del konsulentarbejde med
råd og vejledning af medlemmer,
der ønsker at udføre deres arbejde i
akkord.
Stillingen ønskes i første omgang
besat for et år, eventuel forlængelse
kan finde sted.
Vi forventer, at ansøgeren er
. Medlem af Rør og Blikkenslagernes
Fagforening
· Har kendskab til prislisterne og 		
har arbejdet efter disse
· Har kendskab til edb
· Engageret i fagligt arbejde
Der må i travle perioder forventes
arbejde ud over den fastsatte arbejdstid samt deltagelse i fagforeningens
møder og arrangementer m.v.
Ansøgning sendes til undertegnede i
Rør og Blikkenslagernes Fagforening
Lygten 10, 2400 NV mærket ansøgning inden d. 12. december 2014.
Med venlig hilsen
Bjarne G. Petersen

PS: Egnet ansøger haves.
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Tag på skiferie sammen med
kollegaer fra Rør og Blik
Skiklubben Rør & Blik har aftalt en billig pris på skiferie i uge 12/2015 til medlemmerne og
deres koner, kærester, kammerater og børn.

Pris

Franske Alpe d’Huez ligger i 1.850
m. højde og byder på skiløb for
enhver smag. Skiterrænet omkring
byen gennemkrydses af 245 km.
pister forbundet af 87 lifter. Som
begynder på ski kan du glæde dig
til lange brede nedfarter ad grønne
og blå pister tæt på byen. Området
indbyder også til længere udflugter
for eksempel til de små landsbyer
Oz, Vaujany og Villard Reculaz. Let
øvede og øvede har gode muligheder for lange ture rundt i systemet.
Den nye kabinelift mod gletscheren ved det højeste punkt Pic Blanc
i 3.330 m. højde giver endnu større
fleksibilitet i området. Fra gletscheren finder du de stejlere pister og
de to sorte pister Le Tunnel og den
16 km lange Sarenne starter her.
Den lange Sarenne-piste fører hen
over gletscheren og ned gennem et
af Alpernes smukkeste naturområder. Le Tunnel er en dybsort udfordring til øvede skiløbere med god

teknik. Terrænet er også utroligt
velegnet til off-piste skiløb.
Hotel Eclose ligger i den gamle
bydel lige ud til pisten og liften.
Byen er rigtig hyggelig og den
gamle bydel byder på mange restauranter og barer.
Hotellet har netop gennemgået en renovering således at alle
værelser nu har fået nyt bad/toilet.
Desuden er hotellet nymalet, nye
gulvtæpper, moderniseret bar, terrasse med aften sol foran hotellet
med udgang fra restauranten som
også har fået en kærlig hånd.
Kategori A-værelserne er der
flest af på hotellet, med eller uden
balkon.
Opholdet inkluderer 1/2
pension af høj standard, dog ikke
onsdag aften, hvor køkkenet er
lukket.
Hotellet har plads til ca. 74
personer og er røgfrit.

Prisen er angivet inkl. flytransport tur/retur fra
Kastrup, transfer, ophold, 1/2 pension
(undtagen onsdag aften, hvor køkkenet er lukket)
samt liftkort i 6 dage.
Kategori A værelser
pris pr. pers. v. 5 pers. i 5 pers. værelse: 6899 kr.
pris pr. pers. v. 4 pers. i 4 pers. værelse: 6999 kr.
pris pr. pers. v. 3 pers. i 3 pers. værelse: 7099 kr.
pris pr. pers. v. 2 pers. i dobbeltværelse: 7199 kr.
Kategori B værelser
pris pr. pers. v. 4 pers. i 4 pers. værelse: 6799 kr.
pris pr. pers. v. 2 pers. i - dobbeltværelse: 6899 kr.
Kategori C værelser:
pris pr. pers. v. 2 pers. i - dobbeltværelse: 6599 kr.
Tillæg:
Balkontillæg pr. pers: 150 kr.
Ski med fly , pr. par: 375 kr.

Flytider
Afrejse lørdag kl. 10.15 fra Kastrup til Grenoble
Forventet hjemkomst lørdag kl. ca. 15.20 til
Kastrup fra Grenoble Transfertid fra Grenoble til
Alpe d’Huez ca. 2 timer.
Ved tilmelding efter 1/1-15 vil prisen stige med
250 kr. pr. pers.

Generelle betingelser
I øvrigt gælder Danskskis normale rejsebetingelser. Se deres katalog.
Alle priser er givet med forbehold for en eurokurs
under 7,50.
Spørgsmål om turen til Henrik Juul i Rør og Blik.
Tilmelding til Danski tlf. 87 12 49 14 v. Marianne
Dupont. Oplys kode: Rør og Blikkenslagernes
fagforening af 1873.
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Debatcafe
Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo?
Sådan lyder overskriften for tre fagligt-politiske debatcafeer, som Byggefagenes
Samvirke afholder tre mandage i starten af det nye år med følgende presserende
problemstilling på dagsordenen: Med tusinder af ledige hænder, med mangel på
lærepladser og med udsigt til fortsat lavvækst – hvad stiller vi da op for at få en
vending til en mere grøn, socialt retfærdig og bæredygtig fremtid?
Første debatcafe er
mandag 9. februar.
Den inviterede gæst er Özlem Cekiz,
folketingsmedlem for SF.
Anden debatcafe er
mandag 9. februar
Her er det Søren Søndergaard, tidligere EU-parlamentariker og nuværende folketingskandidat for Enhedslisten, der stiller op.

Tredje og sidste debatcafe
er på et endnu ikke datosat tidspunkt
i april, hvor beskæftigelsesminister
Henrik Dam Kristensen (S) er på
plakaten.
Møderne koldes hos københavns
afdelingen af Dansk El-forbund,
Tikøbsgade 9, 2200 København N.
Mødetidspunkt alle tre mandage
16.00-18.00.

Seniorklubbens forårsprogram
Mandag 26. januar: Medlemsmøde.
Tilmelding til Naverhule-tur.
Onsdag 11. februar: Besøg i Naverhulen
i Helsingør. Mødetid kl. 11.00 på stedet.
Mandag 23. februar: Medlemsnøde
Mandag 27. april: Medlemsmøde.

Alle medlemsmøder, inklusive generalforsamlingen, holdes i fagforeningen på
Lygten og starter kl. 10.00.
Flere deltaljer om forårsprogrammet i
næste nummer af UTÆTHEDEN

Få synet din løn
Rør og Blik inviterer
lørdag den 10. januar
kl. 10.00 – 13.00
medlemmerne til et gratis
serviceeftersyn.
DET ER IKKE DIN BIL, SOM BLIVER
GÅET EFTER. DET ER DIN LØN
Formodningen taler for, at der er et
eller andet galt med den..
Da fagforeningen senest, det var den
6. november, foretog løntjek, havde
halvdelen af de fremmødte fejl i
deres lønsedler. Nogle mindre, andre
graverende.
Altså: 10. januar på Lygten 10.

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
Firma
Henriksen & Jørgensen
GL-VVS
Brøndum A/S
Bøgelund VVS
Brøndum A/S
CURA VVS
ENCO A/S – VVS
Caverion A/S
Wicotec/Kirkebjerg
ENCO A/S – VVS

Arbejdspladsen
Brohusvej 1
Grækenlandsvej 37
Arni Magnussons Gade 2
Bag Søndermarken 29
Vesterfælledvej 114
Vandtårnsvej 112
Egeskovvej 12
Strandvejen 895
Kvæsthusbroen 1
Vestre Teglgade 16

Arbejde
Renovering
Renovering
Nybyg
Renovering
Sprinkler
Nybyg
Nybyg/Renovering
Renovering
Sprinkler, vand, varme, køl
Nybyg

Ny arbejdsmiljø-repræsentant

Blokade

Firma
Arbejdsmiljørepræsentant
IMS A/S – Københavns Afd. Ole Vollmer Rønne

Smeden VVS ApS
Gisselfeldvej 10
2665 Vallensbæk

Fagforeningen
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
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.

Nye tillidsmænd

A-klubben
Hans
Rasmussen
Engelgaar VVS
Teknik A/S

Timmi Hasselby,
Benny Johansen
& Sønner

Døde
01.02.1930
John Henning
Pedersen
28.10. 2014
13.06. 1946
Frank Petersson
06.11. 2014
22.09. 1936 A
lbert Gjesing
Slangerup
19.11. 2014

Martin Skov
Petersen
Henrik Skov
VVS ApS

Dan Sternholm
Christiansen
Charles Nielsen
A/S

Din gode historie
Ring/skriv idéer og forslag
til journalist Ivan Enoksen på
3583 2422 eller ive@blikroer.dk

Møde hver mandag kl.10.00 i
Byggefagenes Hus

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

KALENDER
Bestyrelsesmøde
Tirsdag 03. december 2014
Tirsdag 20. januar 2015
Tirsdag 03. marts 2015
Tirsdag 14. april 2015

Generalforsamling
Tirsdag 21. april 2015
Løntjek
Lørdag 10.1.1 kl. 10-15
Lygten 10

Utætheden

Postbesørget blad

Id nr. 46612

En historie fra de varme lande
Fortalt af rørsekretær
Henrik Juul Rasmussen på
generalforsamlingen 28.
oktober 2014.
Jeg har lige læst en grum bog om dengang, vi hentede negerslaver i Afrika og
sejlede dem til sukkerplantagerne på de
Vestindiske Øer.
Af bogen, som bygger på dokumentarisk materiale, fremgår, at 16 procent
af slaverne var døde, inden de nåede
frem, mens dødsraten i besætningen
var på 25 procent.
Det er flere hundrede år siden, så
hvorfor står jeg her og ævler om det?
Punkt 1. Dengang havde man ikke
nogen a-kasse.
Søfolkene vidste, hvad de gik ind
til, når de tog hyre på et slaveskib, som
kunne ligge i månedsvis ved feberkysten, mens lasten blev fyldt op med negerslaver. Ingen stod og slog søfolkene
i røven for at få dem om bord. Det var
ikke nødvendigt, alternativet derhjemme var endnu værre. Man vidste ikke,

Slaverne dansede og holdt sig
lystige – en fortælling om den
danske slavehandel. Gyldendal
299,95 kroner. Kan også findes
som e-bog på e-bib.

om der var mad til familien næste dag,
så far tog det her på sig og bad til, at det
ikke kom til at koste ham livet.
Punkt 2. Det er alt sammen meget
længe siden, men man siger jo, at historien har det med at gentage sig.

Punkt 3: Ødelæggelsen af vores
a-kassesystem koster hver dag kolleger
retten til økonomisk underhold ved
arbejdsløshed. Også de kan vel blive så
sultne, at de påtager sig et hvilket som
helst dødsens farligt lortearbejde.

Husk Juletræsfest
søndag den 7. december 2014 kl 12.30-16.00
Billetter sælges i fagforeningen fra 17. november hos Sussie i stueetagen.
Man kan også bestille på telefon: 3583 2422. Pris 10 kr. for voksne og 20 kr. for børn

