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Allans teori om 
Rytteriet
I Rytteriet, det udmærkede satirepro-
gram på DR 2, har skuespillerinde Bodil 
Jørgensen udødeliggjort bemærkningen 
»Jeg skal ud og skide, er der nogen som 
skal have noget med«.  

Faglig sekretær med ansvar for 
arbejdsmiljø og sikkerhed i Rør og 
Blik, Allan Leegaard, har funderet over, 
hvorfra inspirationen kommer til denne 
barokke slagfærdighed.  Han er nået 
frem til en, mener han selv, ret sandsyn-
lig teori.

»Hvad gør man i et håndværkersjak, 
når man ikke har adgang til et toilet, 
fordi arbejdsgiver har ’glemt’ at stille 
skurfaciliteter til rådighed? Man tager 
på tanken, og når man nu alligevel skal 
derhen, er det så ikke god stil at spørge, 
om nogen i sjakket skal have noget med? 
Jo, det er da i hvert fald,« konstaterer 
Allan Leegaard, som mener, at teoriens 
holdbarhed bestyrkes af, at håndværkere 
– også sproglig set – er ligefremme folk.  

Bod for OK-brud
11 københavnske vvs-virksomheder blev 
sidste år på mæglingsmøder pålagt at 
betale bod for brud på overenskomsten. 

Det drejede sig om bl.a. DTEK, 
ENCO, Bøgelund, Andersen og Heega-
ard, Wicotec, CG Entreprise, Kentho, 
Haxholm og MS Total.

Højeste bod på 35.000 kroner blev 
Wicotec idømt for mangelfulde vel-
færdsforanstaltninger i forbindelse med 
renoveringsarbejdet på Hotel D’Angle-
terre.

Det samlede bodsbeløb på 74.365 
kroner er tilgået fagforeningskassen hos 

Rør og Blik København – og vil blive 
anvendt til det blandt andet at holde 
arbejdsgiverne i ørerne med hensyn til 
overholdelse af indgåede aftaler. 

 

Dygtig mand
Jan Petersen, ny pensioneret rørlægger 
og far til blik- og rørarbejderforbun-
dets næstformand, Henrik W. Petersen, 
havde flest rigtige besvarelser og blev 
dermed vinder af Utæthedens quiz 
’13 spørgsmål om 2013’. Han svarede 
rigtigt på 11 spørgsmål. Forbierne kom i 
spørgsmål 1, hvor han mente, at OK-for-
handlingerne på det offentlige område 
ikke ville ende i konflikt, hvad de som 
bekendt gjorde. Og i spørgsmål 9, hvor 
han mente, at Socialdemokraterne ville 
komme ud af kommunalvalget med flest 
borgmestre, men det var Venstre, der 
gjorde det. 

 

Lukkedage
Byggefagenes Arbejdsløshedskasse 
(BFA) i København holder lukket man-
dag den 10. og tirsdag den 11.

Årsager er, at kassen personale skal på 
kursus i blandt andet ’den gode samtale’.

Bo Rosschou 
trækker sig
Malernes Fagforening Storkøbenhavn, 
som Rør og Blik deler hus med på 
Lygten 10, skal have ny formand. Bo 
Rosschou, snart 64 år og de storkøben-
havnske maleres førstemand siden 2008, 
trækker sig for at gå på efterløn

Malerfagforeningens bestyrelse ind-

stiller, at den nuværende næstformand, 
Sussanne Rasmussen, 46 år, bliver valgt 
som ny formand.

Gratis 
advokatrådgivning 
Har du et juridisk anliggende, du kunne 
tænke sig at vende med en sagkyndig 
person, så er muligheden der nu. 

For fremtiden vil der sidste torsdag i 
hver måned mellem klokken 16.-00 til 
18.00 – startende torsdag den 27. februar 
– i fagforeningshuset Lygten 10 sidde en 
advokat fra firmaet Rosberg & Haug klar 
til at rådgive medlemmer af Rør og Blik. 
Rådgivningen, der også er et tilbud til 
medlemmets nærmeste familie, koster 
ikke en krone. 

Der er vide rammer for, hvad det er 
for emner, der kan søges råd om.

Det kan for eksempel være per-
sonskader, forsikringsspøgsmål, 
familie/arveret, 
lejreret, fast ejen-
dom, strafferet, 
gældsproblemer og 
ansættelsesret. 

Medlem-
mer, som øn-
sker at benytte 
sig af den gratis 
rådgivningstje-
nesten, bedes af 
planlægnings-
mæssige grunde 
på forhånd booke 
tid ved henven-
delse til fagfor-
eningen. 

 

 UTÆTHEDEN  JANUAR 20142



Utætheden

Ucensureret blad udgivet af

Rør og Blikkenslagernes 

Fagforening af 1873

Lygten 10, 2400 NV

Telefon: 3583 2422

E-mail: kbh@blikroer.dk

Ansvarshavende redaktør: 

Bjarne G. Petersen.

E-mail: bgp@blikroer.dk

Redaktion: 

Journalist Ivan Enoksen (DJ)

E-mail: ive@blikroer.dk

Oplag: 3400

Tryk: Rosenberg Bogtryk i Ballerup

Afleveret til postvæsenet: 

29. januar 2014

Deadline for næste nummer: 

15. marts 2014

??? 5. januar 2010

LEDER

41. årgang nr. 1 januar 2014

Overenskomst 2014
Så er tiden igen kommet til, at vi skal have forhandlet nye overenskomster. Vi må, 
med resultaterne af de sidste par overenskomstforhandlinger i erindring, have ret 
til at nære større forventningerne til resultatet end tidligere.

Beskæftigelsessituationen og mængden af arbejde, der forventes i fremtiden, 
burde give baggrund for en smule optimisme.

Men sikkert er det ikke, at det af den grund bliver nemt. TEKNIQ har allerede 
kridtet banen op med deres Vision 2022 plan, en plan, der på nogle områder gør 
det utroligt svært at få øje på det visionære.

TEKNIQ ønsker større individualitet og fleksibilitet i overenskomsten samt 
værnebestemmelsen i Rørprislisten fjernet.

Det vil betyde, at man med den enkelte medarbejder kan forhandle andre 
ansættelsesvilkår end dem, der fremgår af vvs overenskomsten. Tillægsbetalinger 
– så som overtidsbetaling, betaling for forskudt arbejdstid, betaling for rejsear-
bejde m.v. – vil ikke er mere være nogen selvfølge, men noget som aftales med 
den enkelte svend ude i virksomhederne.

Fjernelse af værneparagraffen i Rørprislisten vil desuden medføre, at mindste-
priser på vores arbejde bortfalder, at arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse 
af akkordholdere kan bestemme arbejdet udført til lavere priser, end dem de selv 
har været med til at aftale i Rørprislisten. Alt i alt forslag, der er uacceptable for 
vores medlemmer.

Vi har til gengæld en række krav ud over de almindelige forbedringer i 
overenskomsten. Krav, som for nogles vedkommende ikke koster arbejdsgiverne 
en krone. Vi ønsker et værn mod undergravning af vores overenskomster ved 
indførelse af kædeansvar samt muligheder for at bekæmpe social dumping ved 
en væsentlig højere mindstebetaling. Krav, der i realiteten burde gælde for hele 
fagbevægelsen.

Tilsyneladende kan hverken arbejdsgivere eller de folkevalgte politikere finde 
en løsning på problemet med manglende praktikpladser til de unge. Derfor ville 
det være oplagt for overenskomstparterne at indskrive et minimumsantal af 
lærepladser i forhold til ansatte i de enkelte virksomheder. Det ville sikre de unge 
større garanti for en læreplads og garanteret også give en større søgning til vort 
fag. Alt i alt en ideel løsning for alle parter.  

  

FORSIDEN

Bjarne G. Petersen, formand for  
Rør og Blik København

De kommende år er der mas-
sevis af  vvs-job  i olie-, gas - og 
vindmøllebranchen. 
Branchen selv taler om  i alt 
20.000  frem til 2020.
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Rør og Bliks socialrådgiver 
Annette Kappel gør status 
over arbejdsskadesager i 
2013
37 medlemmer har henvendt sig for 
bistand i arbejdsskadesager. 18 af hen-
vendelserne har været vedr. ulykker, de 
resterende 19 har fordelt sig på arbejds-
betingede lidelser. 

De typiske problemstillinger er hvide 
fingre, slidgigt i knæ, slidgigt i hænder, 
albuelidelser og nakke-ryg-skulder 
problematikker. Ulykkerne er typisk ryg-
skader som følge af løft af tunge uhånd-
terlige byrder, fald fra stige, trafikuheld, 

smæld i overarmssener som følge af 
belastning.

I et tiltagende antal sager får medlem-
met udover bistand i arbejdsskadesagen 
bistand med sin sag i forhold til jobcen-
teret. Her er det typisk ansøgning om 
revalidering og råd-vejledning i forhold 
til længerevarende sygeperiode.

40 arbejdsskadesager er fuldt og 
endeligt afsluttet.

13 medlemmer har fået udbetalt 
mén erstatning svarende til et samlet 
beløb på kr. 830.761. 

6 medlemmer har fået udbetalt erstat-
ning for tab af erhvervsevne svarende til 
et samlet beløb på kr. 7.961.325.

I 6 sager er der tillige udbetalt skat-
tepligtig erhvervsevnetabserstatning 
svarende til kr. 1.974.750. Sidstnævnte 
beløb dækker typisk erstatning i forbin-
delse med revalidering, eller ankesager 
hvor vi har fået medhold i en sag og 
erstatningen skulle udbetales med tilba-
gevirkende kraft.

10,7 mill. kroner til 
medlemmerne

Byggefagenes Samvirke indkalder til tillidsmandsmøde 
onsdag den 5. februar kl. 12 i Arbejdermuseet, Rømersgade 22 i København

Tillidsfolk og klubmedlemmer samles til overenskomstmøde i Arbejdermuseet. 
På dagsordenen er de aktuelle forhandlinger om de kommende overenskomster og hvordan social dumping bekæmpes, 

herunder hvorfor kædeansvar, forhøjet mindsteløn og overenskomstdækning for alle, sociale klausuler i kommuner  
og regioner, social dumping – eksempler samt i service og transport branchen.

Talere: Formand for Byggefagenes Samvirke: Per Olsen, Kim Lind Larsen, 3F Byggegruppen, Peter Kay Mortensen, formand 
for LO Hovedstaden, Bo Rosschou, formand Malernes Fagforening København, Bjarne Høpner, formand for 3F København.

Demonstration – kædeansvar og overenskomstdækning for alle!

Kl. 15 går deltagerne i demonstration fra Rømersgade til arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri på Nørre Voldgade 106 for 
her at markere opbakningen til de faglige krav om indførelse af et kædeansvar, forbedring af mindstelønnen og andre skridt 

til sikring af ’den danske model’ og af lige vilkår for danske og udenlandske kolleger.

Talere: Formand for Byggefagenes Samvirke Per Olsen, Claus Westergreen, 3F BJMF, Ulla Jeppesen, HK Hovedstaden.

Stop social dumping!

Rør og Bliks socialrådgiver Annette Kappel
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En hel og dækkende løsning, kaldte 
finansminister Bjarne Corydon (S) 
akutjob-ordningen, da han lancerede 
den i oktober 2012. 

Det var falsk reklame. Nye tal viser, at 
30.700 lønmodtagere i løbet af sidste års 
10 første måneder opbrugte deres ret til 
dagpenge, et tal, som vil være nået op på 
33-34.000 ved årets udgang, hvis udvik-
lingen er fortsat med samme hast i de to 
sidste måneder af 2013 som de første 10. 

Af samvirkets opgørelse fremgår, at 
273 af de mange tusinde, som er fal-
det ud af dagpengesystemet, kommer 
fra Byggefagenes A-kasse, og at Faglig 
Fælles A-kasse (3F) Kristelig A-kasse og 
HK’s A-kasse er de tre kasser, der både 
procentvis og i absolutte tal har flest ud-
faldne. For 3F’s vedkommende drejede 
det sig ved udgangen af oktober 2013 
om 8.248 medlemmer.

Blandt industri- og håndværksfagenes 
a-kasser var situationen på landsplan 
denne: Metal (1446), NNF (488) El-faget 
(246) og Byggefagene, som omfatter 
både vvs’ere, malere, artister og fiskere 
(273). Af disse sidstnævnte var 32 kø-
benhavnske vvs’ere og 41 københavnske 
malere.

Hver femte står uden indkomst
Sikker viden findes ikke om, hvilken 
skæbne de på nuværende tidspunkt for-
mentlig 33-34.000 lønmodtagere, som 
er blevet berøvet deres dagpenge, er gået 
ud til af forsørgelse.

Tættest på kommer en status for de 
10.000 a-kassemedlemmer, der i januar 
og februar 2013 som de første faldt for 
den nye varighedsbegrænsning på to år. 
Da A-kassernes Samvirke seks måne-
der efter deres udfald gjorde regne-
brættet op, var 27 procent på særlig 
uddannelsesydelse, 21 procent havde 
ingen indkomst, 18 procent var på 
kontanthjælp, 12 procent i seniorjob, 
mens resten fordelte sig på SU, efterløn, 
sygedagpenge eller stod opført som 
lønmodtagere. 

Siden denne opgørelse er der som 
led i en aftale mellem Enhedslisten og 
regeringen om langsommere indfasning 

af dagpengereformen indført en mid-
lertidig såkaldt arbejdsmarkedsydelse, 
som alle, der i 2014 mister dagpengeret-
ten, starter på. Arbejdsmarkedsydel-
sens kompensationsgrad i forhold til 
medianlønnen i håndværkssag som el 
og vvs ligger på lidt over 30 procent, 
hvor arbejdsløshedsdagpengenes giver 
omkring 55 procent.

Den nyindførte ydelse ophører med 
udgangen af 2015.

Rør og Blik formand Bjarne G. 
Petersen siger, at han er rystet, men ikke 
overrasket over, at der er så mange ofre 
for de nye dagpengeregler.

»Jeg troede ikke på det, da den for-
rige regering sagde, at stramningerne 
kun ville komme til at berøre et par 
tusinde, ligesom jeg heller ikke troede på 
Corydon, da han fremstillede akutjob-
ordningen som fuld og dækkende. Hvad 
enten loven skyldes onde hensigter eller 
almindelig udygtighed, så er kends-
gerningen, at den er alt for barsk til en 
tid, hvor arbejdsstyrken er større end 
udbuddet af job. Derfor skal skabes et 
helt nyt lovgrundlag, der som minimum 
betyder, at optjeningsperioden bliver sat 
ned,« siger Bjarne G. Petersen.

 32 vvs’ere er faldet i den sorte gryde

I løbet af de 10 første måneder af 
2013 mistede 32 københavnske 
vvs’ere deres dagpenge.

De 32 er nu henvist til at leve 
af enten arbejdsmarkeds- eller 
uddannelsesydelse, der for 
forsørgere er på 80 procent af 
dagpengesatsen og for ikke-
forsørgere er på 60 procent. Det 
svarer til henholdsvis 13.900 og 
10.600 om måneden før skat. 

Endnu værre stillede er dog dem 
af de ’udfaldne’, som er henvist 
til en kontanthjælp, de ikke kan 
få – enten fordi de anses for 
formuende eller fordi de har en 
ægtefælle i arbejde, som har 
pligten til at forsøge dem.
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n VIDENSKAB   Siden 2001 har den 19. 
novem ber været udråbt til World Toilet 
Dag. Med latrinær humor opfordrer en 
række organisationer verdenssamfundet 
til at sørge for, at flere mennesker i ud-
viklingslandene får adgang til at komme 
af med deres afføring på fornuftig vis. 
Men udgangspunktet er yderst alvorligt: 
Mangel på hygiejne er skyld i millioner 
af dødsfald hvert eneste år.

Hvorfor er det mon, at problematik-
ken omkring latriner til verdens fattige 
stadig er uløst, når vi nu igennem årtier 
har pumpet penge ind i sanitetssektoren 
i udviklingslandene? En af grundene er, 
at vi ofte glemmer at spørge os selv, om 
det, vi giver, virkelig er noget, folk har 
behov for og vil bruge. Dansk bistand 
(og forskning) har i årevis arbejdet ud 
fra en antagelse om, at hvis de fattige 
ikke vil have eller bruge latriner, så er 
det bare et spørgsmål om at lancere 
endnu en hygiejnekampagne målret-
tet lokalbefolkningen – så skal de nok 
til sidst makke ret og begynde at bruge 
latrinerne. Men det svarer til, at sprog-
læreren blot råber højere til sine elever i 
håbet om, at de til sidst vil forstå det nye 
sprog.

Det helt centrale spørgsmål er nær-
mere, om de løsningsmetoder, vi tilby-
der folk i udviklingslandene, virkelig 
også er designet til deres behov og øn-
sker. I modsætning til næsten alt andet 
er latrinet ikke blevet udviklet væsentligt 
i århundreder. Dybest set taler vi om et 
design, som består af et mørkt rum (for 
ikke at tiltrække fluer) med et hul i gul-
vet. Når toiletfaciliteterne ser sådan ud, 
kan det at gå på marken, i skoven eller 
på stranden i den tidlige morgenstund 
sagtens være et tillokkende alternativ. 
Det gælder ikke mindst børnene, for i 
forhold til alle, der er yngre end syv år, 
er latrinet jo det perfekte skræmmested: 
et mørkt og stærkt lugtende rum, hvor 
man i værste fald kan falde i hullet og 
lande i en stor bunke lort. Når børnene 
ikke bruger latriner, er det i mange 
tilfælde værre, end hvis de voksne ikke 
gør det. De voksne vil som før nævnt 
gå afsides og sætte sig, men børnene 
blot sætter sig dér, hvor de nu er, hvilket 
ofte er inde eller lige i nærheden af 
huset – ligesom Erik Clausen i Den store 
badedag. 

Kolera – en hurtig dræber
Konsekvenserne af ikke at bruge latriner, 
eller at anvende latriner af sådan en dår-
lig standard, at man har en større risiko 
for at blive smittet med diverse fækalre-
laterede sygdomme, end hvis man ikke 
brugte det, er alvorlige. En af de mest 
navnkundige og skræmmende følger af 
manglende hygiejne, vi har set gennem 
historien, er kolera.

Op mod halvdelen af Jordens befolkning lever med utilstrækkelige sanitære forhold  
med store sundhedsproblemer til følge. Et dansk forskningsprojekt tager kampen  
op mod et af dem, kolera.

Lokumslæsning
Af PETER KJÆR MACKIE JENSEN, CHARLOTTE TAMASON OG RASMUS DAHLBERG,  
COPENHAGEN CENTER FOR DISASTER RESEARCH, KØBENHAVNS UNIVERSITET
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I modsætning til næsten 
alt andet er latrinet 

ikke blevet udviklet væsentligt i 
århundreder.



Lokumslæsning

Kolera er en diarrésygdom, som skyl-
des bakterien Vibrio cholerae. Sygdom-
men er kendetegnet ved akut vandig 
diarré og kan også medføre opkastning. 
Det lyder måske som reaktionerne på en 
helt almindelig madforgiftning, men ko-
lera er i særlig grad farlig, da den kan slå 

ihjel inden for få timer. Et svært tilfælde 
af kolera kan få et voksent menneske 
med en vægt på 70 kilo til at miste 10 
til 18 liter væske på blot 24 timer. Dette 
svære væsketab kan i sig selv medføre så-
kaldt hypovolæmisk shock, hvor blodvo-
lumen falder så meget, at arterietrykket 

bliver så utilstrækkeligt, at blodgennem-
strømningen af vitale organer ikke kan 
opretholdes. Med andre ord dehydreres 
kroppen i en sådan grad, at blodtrykket 
bliver for lavt til, at hjertet kan pumpe, 
hvorved det stopper.

Kolera er således meget forskellig fra 
for eksempel E.coli-bakterien som vi 
kender fra undersøgelserne af vores drik-
kevand. Tyskland blev ramt af et udbrud 
af E.coli i 2011, som man mener skyldtes 
forurenede spirer, og hvor det vurderes, 
at 51 personer omkom. Begge bakterier 
medfører diarré, men dødsårsagen ved 
E.coli-udbruddet var nyresvigt, som 
sædvanligvis først indtræffer fem til ti 
dage efter diarréen.

Selv om kolera ikke længere anses 
for at være en sundhedstrussel i den 
vestlige verden på grund af tilstrækkelig 
vandforsyning og gode sanitære forhold, 
medfører bakterien stadig anslået tre til 
fem millioner tilfælde og et sted mellem 
100.000 og 200.000 dødsfald årligt. Og 
på trods af verdensomspændende frem-
skridt inden for netop vandforsyning og 
sanitet er kolera et voksende problem i 
mindre udviklede lande. Faktisk anses 
kolera for at være endemisk (»selvforsy-
nende« uden behov for udefrakommen-
de smitte) i langt flere lande i dag end for 
tre årtier siden.

Det begyndte i Ganges  
flodens delta
Kolera er ikke nogen ny opfindelse. 
Man mener, at den allerede blev beskre-
vet som en »dehydrerende diarré« i de 
indiske vedaer og af den græske læge 
Hippokrates (ca. 400 f.v.t.). Rent geogra-
fisk kommer kolerabakterien fra Ganges-
flodens delta i det, vi i dag kender som 
Indien og Bangladesh. Fra dette område 
har den spredt sig gennem pandemier 
til resten af verden for så at forsvinde 
og dukke op på ny årtier senere. Den 
første pandemi spredte sig fra Calcutta 
gennem det britiske imperium om-
kring 1820. Derefter fulgte pandemier i 
perioderne 1829-49, 1852-59, 1863-79, 
1881-96 og 1899-1923. Lige nu er verden 
i den syvende pandemi, som har varet 
siden 1961, og som i modsætning til de 
seks forudgående ikke har sit udspring 
i Indien. Den stammer derimod fra 
Indonesien og spredte sig via Asien og 

Herfra kom korelabakterien: Gangesflodens delta i det muværende Indien og Bangladesh.
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Mellemøsten til Afrika i 1960’erne med 
en afstikker til Peru i 1991, hvor syg-
dommen krævede 10.000 ofre på det 
sydamerikanske kontinent, som ellers 
have været kolerafrit i et århundrede.

Den tredje kolerapandemi ramte 
også Danmark. Omkring 1850 voksede 
hovedstaden voldsomt, og overbe-
folkning og åbne kloakker fyldt med 
stinkende slam gav gode betingelser for 
smitsomme sygdomme. Samtidig løb 
byens drikkevand i træ render fra søerne 
til pumperne klos op ad latriner, hvorfor 
det nærmest kun var et spørgsmål om 
tid, før koleraen ville bryde ud i Køben-
havn – nemlig når en person smittet 
med sygdommen ankom til byen. Det 
skete i juni 1853. Flere end 7.000 blev 
ramt, og ca. 4.700 døde. Epidemien viste, 
at de københavnske hospitaler slet ikke 
var gearet til at håndtere så mange syge 
og svagelige patienter, og resultatet blev 
opførelsen af det nye kommunehospital 
mellem Øster Farimagsgade og bred-
den af Sortedamssøen. Københavns 
Universitets Institut for International 
Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, 

som blandt andet beskæftiger sig med 
forskning i smitsomme sygdomme som 
kolera, har meget passende hjemsted 
netop på det gamle kommunehospital, 
som i det seneste årti har fungeret som 
universitetets Center for Sundhed og 
Samfund.

Håndpumpen i Broad Street, 
Soho, London 
Det store gennembrud i koleraforsknin-
gen kom i 1854 i bydelen Soho i London. 
Soho var dengang ikke et trendy område 
som i dag, men derimod et overbefolket 
arbejderkvarter af værste slags. Historien 
begynder den 29. august 1854, hvor en 
bare fem måneder gammel pige i Broad 
Street nummer 40 dør af diarré. Det var 
imidlertid en dagligdagssituation i Soho 
på den tid, og dødsfaldet alarmerer der-

for ikke den lokale læge John Snow. Men 
i løbet aftenen den 30. august og i de føl-
gende 48 timer dør der ikke mindre end 
56 personer, unge som gamle, i området. 
Dødsårsagen er kolera. John Snows reak-
tion vil senere gøre ham berømt. Lægen 
indtegner nemlig alle dødsfaldene på 
et kort, hvorefter det går op for ham, at 
hans dødskryds på kortet alle ligger i 
området omkring håndpumpen i Broad 
Street - pumpen som efter sigende skulle 
give det bedste drikkevand i London. 
Det viser sig også, at kun 20 af de 299, 
som blev berørt af koleraen, ikke havde 
drukket af vandet. 

Alt dette førte til, at John Snow den 
7. september overbeviste de lokale 
myndigheder om, at pumpehåndtaget 
skulle fjernes. Epidemien var allerede 
ved at dø ud på det tidspunkt, men ifølge 
overleveringen var det Snows såkaldte 
”intervention”, som stoppede koleraen i 
Broad Street og lagde grunden for den 
moderne epidemiologi. Men vi glemmer 
ofte at se på den lille pige, som uforva-
rende blev skyld i det hele. Det viste sig 
nemlig, at hendes mor den 28. august 
1854 havde vasket datterens beskidte 
bleer og hældt vaskevandet ned i en utæt 
septiktank, som lå direkte op ad pum-

 John Snow

Den berømte pumpe i London står der stadig.
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Grundlæggende set 
bekæmper man kolera 

og andre diarrésygdommen på 
samme måde i dag, som John 
Snow gjorde i 1854. 



pen, hvorved hun forurenede brønden. 
Og med en inkubationstid på to dage var 
udbruddet er realitet den 30. august. Det 
samme scenarium sås for et par år siden 
i Haiti, hvor det var en lækage fra FN-
soldaternes latriner, som forårsagede det 
første koleraudbrud i det jordskælvshær-
gede land med flere end 8.000 efterføl-
gende dødsofre. 

Grundlæggende set bekæmper man 
kolera og andre diarrésygdommen på 
samme måde i dag, som John Snow gjor-
de i 1854. Måske fjerner man ikke di-
rekte pumpehåndtagene, men metoden 
er altid at klorere drikkevandet som den 
første foranstaltning i et område, hvor 
koleraen hærger. Men spørgsmålet er, 
om denne tilgang nu også er den bedste. 
Løsningen kunne nemlig være i højere 
grad at fokusere på, hvordan vandfor-
syningen overhovedet bliver forurenet. 
Svaret herpå er ofte, at folk ikke bruger 
latrinerne. Klorering af drikkevandet er 
således symptombehandling, som ikke 
fjerner roden til sygdommen. 

Dansk forskningsprojekt 
afdækker smittekilder 
Måske er det på grund af arven fra John 
Snow, at man inden for koleraforsknin-
gen har været så fokuseret på smitte via 
drikkevand, at man har glemt at se på 
andre smitteveje, nemlig de som opstår, 
når folk ikke bruger et toilet eller ikke 
har nok vand til rådighed i hushold-
ningen til at opretholde en ordentlig 
hygiejnestandard. Kolera kan nemlig 
også smitte ved, at man spiser mad, som 

er blevet forurenet i køkkenet, af glasset 
som ikke er vasket, eller af det beskidte 
gulv, som barnet tumler rundt på. Hvor 
meget disse andre smittekilder betyder, 
er specielt vigtigt nu og i fremtiden, 
hvor store befolkningsgrupper i verdens 
overbefolkede lande temmelig sikkert vil 
komme til at opleve mangel på vand til 
den daglige husholdshygiejne grundet 
klimaforandringer. Hvis forskningen kan 
klarlægge smittekildernes betydning, er 
der også en chance for, at vi bedre kan 
bekæmpe kolera og andre diarrésygdom-
me, som den der i dag tager livet af ca. 
halvanden millioner børn om året. Det 
svarer til, at et barn dør hvert tyvende 
sekund. 

I håb om at opnå et tiltrængt gen-
nembrud i kolera- og diarréforskningen 
har Københavns Universitet med støtte 
fra Danida igangsat et stort koleraforsk-
ningsprojekt i et slumkvarter i Dhaka, 
Bangladesh. Gruppen af forskere vil over 
de kommende fire år forsøge at besvare 
det »simple« spørgsmål om, hvorvidt 
det er kvaliteten eller kvantiteten af det 
vand, folk har til rådighed i husholdnin-
gen, som gør dem mere eksponeret for 
kolera. Det kan lyde som et spørgsmål, 
hvor svaret er givet på forhånd, for i 
Danmark kender vi jo eksemplet med 
drikkevandsforureningen med Cam-
pylobacter i Køge i 2010, hvor indbyg-
gerne rent faktisk blev syge at drikke det 
forurenede vand. 

Men KU-gruppens resultater fra 
blandt andet et forskningsprojekt i Paki-
stan har indikeret, at først når man har 

store mængder vand til rådighed i hus-
holdet (over 100 liter eller ca. det samme 
som vi har her i Danmark), så begynder 
drikkevandets kvalitet at have væsentlig 
betydning for antallet af diarrétilfælde 
i husholdstanden. Hvis man har min-
dre vand til rådighed, så »drukner« de 
bakterier, man får tilført fra drikkevan-
det, nemlig i de store doser, man får fra 
de øvrige andre smittekilder, som dårlig 
hygiejne i et hushold vil skabe. Det er en 
kontroversiel hypotese, at mængden af 
drikkevand er vigtigere end kvaliteten, 
og selvfølgelig kan man stadig blive syg 
af at drikke meget forurenet vand, selv 
om man bor i et slumkvarter, som man 
gjorde i Broad Street i 1853. Men under 
normale forhold er det muligvis hygiej-
nen, som tæller, og hermed er vi tilbage 
ved kvaliteten af toiletterne. For hvis vi 
kan sikre, at befolkningen har toiletter, 
som de rent faktisk bruger og holder 
rene, så har vi samtidig sat en stopper 
for den største kilde til dårlig hygiejne i 
husholdningerne. 

Derfor: Nyd dit toilet. Halvdelen af 
verdens befolkning er misundelig på dig.

Vil du vide mere se:
www.worldtoiletday.org, 
www.cope.ku.dk.

Kolera på Haiti efter jordskælvet i 2010 Slum i Dhaka, Bangladesh
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Nyd dit toilet. Halvdelen 
af verdens befolkning er 
misundelig på dig.



n REJSEBREV    For tiden bor jeg i det 
smuk  ke og varme Østtimor, der grænser 
op til Indonesien og må betegnes som et 
3. verdens land.

Østtimor har haft en noget broget hi-
storie. For ca. 400 år siden koloniserede 
Portugal Østtimor. Portugiserne rejste i 
1975, men inden for en uge derefter blev 
Østtimor besat af Indonesien. 

I 1999, efter 24 års besættelse, forlod 
Indonesien Østtimor.

I maj sidste år fejrede Østtimor 10 
års fødselsdag som selvstændig nation. 
I dag er Østtimor den yngste nation i 
Østasien.

I min fritid tager jeg ud og dykker 
på steder, der ikke er blevet besøgt ret 
mange gange.

I det daglige har jeg ulønnet, frivilligt 
arbejde på et hjem kaldet ”Ahi Saun”. 

Hjemmet huser unge, der er født 
handicappede. Dette skyldes ofte fejler-
næring under graviditeten.   

I et land som Danmark ville man 
opdage en sådan defekt og rette denne, 
inden eller lige efter fødslen, men i 
Østtimor har man hverken resurserne 
eller teknologien til at gøre noget ved 
problemet. 

Der er tale om børn med klumpfod. 
Unge mennesker, der   ikke kan bruge 
deres fødder/ben særlig godt. Man 
giver de unge handicappede et sted at 

bo, skolegang og træning i almindelige 
dagligdags ting.

Man deler de unge op i grupper, som 
hver får et emne at arbejde med.

En gruppe arbejder med musik. I 
musikgruppen har man udviklet 12 nye 
sange, som man vil prøve at få udgivet 
på et album. En anden gruppe arbejder 
med at udvikle et kompostsystem, der 
bruges i Ahi Sauns egen køkkenhave.

En tredje gruppe har bygget et rum 
til meditation.

Abilo Comes er født handicappet og 
fungerer som talsmand for de handicap-
pede. Ved en event for et par måneder 
siden sang han ganske flot. Endvidere er 
han flink og lærenem. Han går til hånde 
ved diverse byggeopgaver. For øjeblikket 
hjælper han blandt andet med at lave 
små spare-komfurer.

Abilo på 17 år går på sine knæ, hans 
ben peger til både den ene og anden 
side. På knæene har han fiberglaspuder, 
som han går rundt på.

Men han har et pragtfuldt humør og 
en smuk sangstemme. 

Ved forskellige velgørenhedsar-
rangementer optræder Abilo og andre 
unge fra Ahi SAUN med sang og musik. 
Overskuddet går til Ahi Saun.

En anden ung mand er meget god til 
at tegne. Han laver de flotteste selvpor-
trætter.

P.t reparerer jeg hjemmets vandhaner, li-
gesom jeg er i gang med at lægge afløb I 
jorden uden for toiletterne. Det er varmt 
og jeg får ingen løn. Men de unge han-
dicappede, der taler begrænset engelsk, 
smiler og er glade for den forbedring, 
som mit arbejde giver til dem i deres 
dagligdag. Ind imellem lader jeg de unge 
være med i arbejdet, så de kan lære, 
hvordan det er at have værktøj i hånden 
og hvordan man udfører vvs-arbejde.

Penge og værktøj er der ikke så meget 
af i Østtimor, men der er masser at 
tid og smil fra de lokale. Forleden dag 
skulle jeg en tur til grossisten efter mate-
rialer. Vi var hele fire personer, der drog 
afsted. Det var aldrig gået i Danmark. 

En person skulle køre bilen. En an-
den person skulle hjælpe mig med kom-
munikationen.   Denne person kan både 
tale engelsk og det lokale sprog tetun.

Den tredje person var en assistent.
Når de unge i Danmark klager, så skulle 
de se, hvordan de unge handicappede 
har det i Østtimor. De bor tre til fire på 
værelserne. Der er ikke varmt vand. 

Toilettet er uden for deres værelser. 
Men de unge er glade og smilende på 
trods af deres handicap og simple liv.

Jens Peter Nielsen

Fra vor korrespondent i Østtimor

Glæde og smil trods handicap 
og simpelt liv
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Her er jeg ved at reparere afløbet 
under en håndvask på hjemmet Ahi 
Sauns.

På dette billede ses Abilo Comes. 

Her er jeg sammen med Abilo på arbejde

Her ses en ung mand fra Ahi Saun. Bemærk at han har en klumpfod og styrer cyklen med sine arme.

Fakta
Jens Peter Nielsen, 42 år, udlært I 
1999, arbejdede i vvs-firmaet Rebo, 
indtil han for to år siden drog til Øst-
timor, hvor han – ud over at dyrke sin 
store hobby, dykning – er involveret 
i ulønnet, frivilligt arbejde, en del af 
det vvs-arbejde.
Jens Peter Nielsen første rejsebrev 
fra Østtimor blev bragt i Utætheden 
nummer 2 fra januar 2013. 
Hvis I vil vide mere om Røde Kors i Øst-
timor så klik ind på www.redcross.tl
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Offshore- og vindmølle-
branchen regner med 
at skulle bruge 20.000 
nye medarbejdere frem 
mod 2020. Folk med 
håndværksmæssig 
baggrund, herunder 
blikkenslagere og 
rørlæggere, er i høj kurs.

n ARBEJDSMARKED  Kan du dit håndværk, 
har du en god fysik, er du søstærk og 
kan du leve med at være på arbejde 
to uger ad gangen mod til gengæld at 
kunne holde fri lige så længe, hvis ikke 
tre uger?

Hvis ja, så er der ifølge Christian Sø-
rensen, der er account manager i Falck 
Safety Services i Esbjerg, gode mulighe-
der for at finde sig et vellønnet arbejde 
offshore, det er vi sige på havet.

»Der er fuld fart på offshore- og vind-
møllebranchen, og derfor er der også en 
stigende efterspørgsel på kvalificeret ar-

bejdskraft. Eksempelvis for sådan nogle 
som medlemmer af Rør og Blik,« siger 
Christian Sørensen.

Hvad for job er der tale om?
»Det vil blandt andet være isolatører, 

kunne jeg forestille mig. Svejsere, helt 
almindeligt smedearbejde, stilladsar-
bejde, overfladebehandling, det vil sige 
rustbeskyttelse, samt rørarbejde. Gene-
relt vil man bare gerne have håndvær-
kere derud, og jo flere områder, man kan 
dække, jo bedre er ens chancer.«

Er branchen allerede nu i bekneb for 
kvalificerede folk?

»Ja, det er den, og meldingen fra 
branchen selv er, at man frem mod 2020 
forventer en ansættelsesfremgang på 
20.000 personer alene i Danmark inden 
for olie-, gas- og vindindustrien.«

Er det ikke et barskt arbejdsmiljø?
»Man er selvfølgelig oppe mod natu-

ren, når man er på havet, men i perioder 
med stormvejr og andet ekstremt vejrlig 
bliver arbejdet indstillet, og i øvrigt fore-
går en del arbejde indendørs.«

‘Offshore’ siger ligesom, at det er noget, 

der foregår på havet, men gælder det alle 
job?

»Nej, ikke kun på havet, der er noget 
pre-assembly arbejde, som udføres på 
landjorden, ligesom der også er mu-
lighed for at komme til at arbejde på 
olieraffinaderier i Norge.«

Når det gælder offshore i Danmark, så 
er det vel Esbjerg, som er udgangspunktet.

»Ja, men det gode er, at du kan bo 
hvor som helst i Danmark. Du tager 
toget eller bilen herover, er ude i 14 dage 
og tager derefter hjem igen, så du samlet 
over de 14 dage formentlig har mindre 
transporttid end hr. og fru Jensen har 
haft til deres daglige arbejde.«

Hvor finder man jobbene?
»Ja se, det er lidt specielt. Mange 

firmaer i branchen nøjes med at slå job 
op på deres egen hjemmeside, hvis de da 
overhovedet slår dem op. Mange af dem 
kører med cv-database, hvor man skal 
angive, hvad man har papirer på, at man 
kan, hvorefter firmaet tjekker ud, hvem 
de kan bruge. Eller også foregår det via 
netværk, simpelthen. Men der er nogle 

Masser af vvs-job på havet
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Klubkonference 2014

røgesider, man med fordel kan bruge.«
Hvad er det for nogle?
»Snakker vi Norge er det 

 www.nav.no og www.offshore.no, mens 
det her i Danmark kan være www.oil-
careers.com samt www.energipaahavet.
dk. Men igen, langt de fleste jobs slås op 
på firmaernes egne hjemmesider, blandt 
andre www.maerskdrilling.com og www.
semcomaritime.com.«

Man kunne på grund af arbejdets ka-
rakter forestille sig, at branchen foretræk-
ker at ansætte unge mennesker, har det 
noget på sig?

»Nej, det har det faktiske ikke. Man 
vil først og fremmest gerne have erfarne 
folk, og der er ikke nogen øvre alders-
grænse. Det er ens fysiske velbefindende, 
som sætter grænser. Inden man kan 
komme i betragtning, skal man have en 
helbredserklæring fra en søfartslæge.« 

Hvordan er indtjeningen i branchen?
»Uden at lægge hovedet på blokken 

vil jeg tro, at den ligger 15-20 procent 
over et tilsvarende job i land. Og så er 
der jo det, når man er af sted, at man 
bliver plejet efter alle kunstens regler.  
Der er folk, der reder din seng, vasker dit 
tøj og laver mad til dig, endda rigtig god 
mad. Men det er da en speciel livsstil; det 
er hele familien, der skal være indforstået 
med, at man er væk 14 dage ad gangen, 
og at der ikke lige er mulighed for at 
komme hjem, hvis noget brænder på,« 
siger Christian Sørensen fra Falck Safety 
Service, der er et uddannelsescenter, 
som primært beskæftiger sig med emner 
inden for offshore og maritim og blandt 
andet udbyder det lovpligtige sikker-
hedskursus. som skal beståes, hvis man 
skal gøre sig håb om at få et job på havet.

Læs mere om kursus på www.IKUF.dk 
Kontakt Rør og Blik, inden du skriver 

under på ansættelseskontrakten. 

Årets konference, nok engang 
holdt  sammen med malerne, 
bød på imaginær lokalfor-
handling i en boksering, 
teaterforestillingen ’Op i 
temo – ned i løn’ om social 
dumpping og et panela af po-
litikere, som drøftede   sociale 
klausuler. 

De tre nederste fotos viser, 
hvordan politikerene var 
kørende: Overborgmester 
Frank Jensen (S) i BMW, 
rådsformand Sophie Hæstorp 
Andersen (S) i en eldrevet Te-
sla  og teknik- og miljøborg-
mester Morten Kabel (EL) på 
cyjkel. 

Fyldig reportage fra konfe-
rencen følger i næste num-
mer af Utætheden
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Uden at lægge hovedet på blok-
ken vil jeg tro, at den ligger 15-20 
procent over et tilsvarende job i 
land. Og så er det jo det, når man 
er af sted, at man bliver plejet 
efter alle kunstens regler.



Utætheden indbyder sine læsere til en quiz. Giv dit bud på 13 spørgsmål om begivenheder i 2014. 
Præmien – tre flasker god vin – går til den, der har flest rigtige gæt.

13 spørgsmål om 2014

Navn: .......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................................................................

Tlf.: ............................................................................................................................................................................................................................................

Vinder et hold fra Europa VM i fod-
bold i Brasilien?

Bonusinfo: Tyskerne er 
gode, men endnu har et 
europæisk land aldrig vun-
det, når der er blevet spillet 
i Sydamerika. 

JA NEJ 

Bliver Lars Løkke Rasmussen 
statminister?

Bonusínfo: Det forudsæt-
ter for det første, at der 
udskrives valg i utide, og 
for det andet, at dansker-
ne ser bort fra mandens 
slette karakter.

JA NEJ 

 Indgås der forlig om ny 
vvs-overenskomst?

Bonusinfo: Parterne siger, 
at det går de benhårdt ef-
ter, men det samme sagde 
de for to år siden, hvor 
forhandlinger gik i fisk.

JA NEJ 

Stemmer Skotland
for uafhængighed
af Storbritannien?
Bonusinfo: Folkeafstem-
ningen finder sted 18. 
september og afgøres 
med simpelt flertal.

JA NEJ 

Bringer valget i Sverige 
socialdemokraterne tilbage til
magten?

Bonusinfo: Valget til den 
svenske rigsdag holdes 
21. september og ’sos-
serne’ tippes til at have 
gode chancer. 

JA NEJ 

Får Folkebevægelsen mod EU mere
end en plads i Europaparlamentet?

Bonusinfo: Valget 
holdes 25. maj og Dan-
mark råder over i alt 13 
pladser?

JA NEJ 

Genvinder FCK mesterskabet i
foldbold

Bonus: De køben-
havnske løver kom 
skidt fra start, men 
lå ved afslutningen 
af 1. halvsæson på 
en tredjeplads, seks 

point efter førerholdet FC Midtjylland.
JA NEJ 

Forhøjes eller fjernes fradragsloftet
for faglige kontingenter?

Bonusinfo: Ja, hvis 
regeringen vil. 
Enhedslisten vil 
meget gerne. 
JA NEJ 

Bliver borgerkrigen i Syrien bragt til
afslutning?

Bonusinfo: Det må man 
for de stakkels syreres 
skyld håbe, men det 
forekommer ikke umid-
delbart sandsynligt.

JA NEJ 

Vælter taburetten
under en eller
flere ministre?
Bonusinfo: Sandsynligvis!

JA NEJ 

Opnår Danmark mindst en 3. plads
ved Melodi Grand Prix?

Vi har hjemmebanefor-
del, når det går løs 10. 
maj i B&W Hallerne med 
10.000 på lægterne. 

JA NEJ 

Er der medaljer til
Danmark ved
Vinter OL?
Bonusinfo: Sandsynligvis 
ikke!      JA NEJ 

13) Stemmer Catalonien sig ud af
Spanien?

Bonusinfo: Folkeafstem-
ningen i Spaniens mest 
velstående provins, der 
har Barcelona som sin 
hovedstad, holdes 9. 
november.

JA NEJ 

OK14

Svarene sendes til Fagbladet Utætheden, Rør og Blik, Lygten 10, 2400 NV senest 15. februar
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Rigtige svar 
om 2013 
1 Ja, OK-forhandlingerne på det  
offentlige område endte i konflikt.

2 Nej, arbejdsløsheden i Rør og Blik 
var ikke lavere ved årets udgang, end 
den var ved staten.

3 Nej, Brøndby rykkede ikke ud af 
Superligaen.

4 Nej, flertal af LO-forbundene etab-
lerede ikke fælles A-kasse.

5 Ja, Helle Thorning-Schmidt skiftede 
ud i regeringen.

6 Nej, West Ham sluttede ikke i top 6 i 
engelske Premier League.

7 Nej, Danmark kvalificerede sig ikke 
til VM i fodbold.

8 Ja, Angela Merkel blev genvalgt 
som tysk forbundskansler.

9 Nej, Socialdemokraterne fik ikke 
flest borgmestre ved kommunalval-
get.

10 Ja, VW Up! blev årets mest solgte 
personbil.

11 Nej, Rør og Blik fik ikke vendt 
medlemsudviklingen fra minus til 
plus.

12 Ja, Venezuela fik en ny præsident.

13 Ja, flere end 10.000 mistede retten 
til dagpenge.

Julefesten 2013
Julemand, juletræ, klovnerier og godteposer. Hyggelig dag med medlemmer og deres familier
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Guldnåle for  50 års medlemskab i 2014

Født  Indmeldt Udleveres

030743 John Olsen 01-04-64 Sommer
081045 John Overskov Hansen 01-04-69 Sommer
120544 Knud Immertreu 14-01-64 Sommer
141143 Kurt Hansen 01-04-69 Sommer
141241 Per Jensen 01-05-64 Sommer
150941 Alex Berg 16-05-64 Sommer
281043 Cai Ove Visøfeldt 01-06-64 Sommer
281144 John Christiansen 01-03-64 Sommer
291044 Finn Arnold S. Larsen 01-01-64 Sommer
300943 Freddy Møller Knudsen 25-05-64 Sommer
310344 Erling Jan F. Mikkelsen 01-06-64 Sommer
311042 Arnt Nielsen 01-04-64 Sommer

Født  Indmeldt Udleveres

070744 Johnny Mouritzen 06-10-64 Jul
110544 Arne Krause 21-06-64 Jul
160346 Erik Andersen 01-09-64 Jul
200245 Per Claus R. Frederiksen 10-07-64 Jul
260243 Erik Jørgensen 01-12-64 Jul
270344 Per Albertsen 01-09-64 Jul

Ønsker du at vide noget om fremtiden i vvs-branchen: Det være sig muligheder for 
efter- og videreuddannelse, vedvarende energi og energioptimering, elektronisk 
kommunikation (e-boks m.v.) samt konflikthåndtering, så er den kursusrække, 
fagforeningen udbyder her i foråret, lige sagen for dig.

Kurset afholdes fire torsdage i marts – den 6., 13., 20. og 27. - fra 
kl. 16.00 til kl. 18.00 i Byggefagenes Hus Lygten 10, 2400 NV.
Der vil være kompetente indledere til samtlige de omtalte punkter.

For deltagelse betales et kursusgebyr på 1200,00 kroner, som arbejdsgiver afholder 
i.h.t. vvs- overenskomstens regler for selvvalgt uddannelse.

Specielt beregnet for Rør og Bliks medlemmer er også rørprisliste-
kurset, som holdes over to tirsdage i marts, henholdsvis den  11. og 
den 18 marts, begge gange fra 16.00 til 20.00.

Tilmelding til begge ovennævnte kursusrækker skal ske til Marianne på tlf. 35 83 24 22 
eller på mail map@blikroer.dk. 

Efter 5 år under 
samme tag kan vi 
konstatere, at det 

var en rigtig god beslutning 
at flytte sammen Rør og Blik. 
Vores hus bliver flittigt brugt 
af alle; klubber, vores seniorer, 
fælles tillidsmandskonference, 
fastelavn og 1. maj. Vi er enige 
med Rør og Blik om, at det 
bestemt er noget, vi skal fort-
sætte med. Når huset bliver 
brugt så meget, kræver det 
vedligeholdelse og vi har i fæl-
lesskab fået sat huset i stand. 
Der er blevet maler stort set 
over alt. 
Uddrag af skriftlig beretning til gene-
ralforsamlingen 19. marts i Malernes 
Fagforening Storkøbenhavn    

Kursus for medlemmer af Rør og Blik
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Fagbevægelsen har i mange år arbejdet 
hårdt for at fjerne de borgerliges favori-
sering af de gule fagforeninger. Men det 
stoppede tågehornet Johanne Schmidt-
Nielsen og Enhedslisten. 

Den ansvarlige fagbevægelse har 
privatiseret, længe før ordet privatisering 
blev moderne. Selv om det er en statsop-
gave, har fagforeningerne i mange år valgt 
at betale forebyggende miljøarbejde og 
faguddannelser. Derfor betaler medlem-
mer af den ansvarlige fagbevægelse større 
kontingent.

Fagforeningernes miljøarbejde har 
igennem mange år sparet i tusindvis af 
danskere for at blive dræbt eller inva-

lideret ved faldulykker, invaliderende 
arbejdsredskaber, kemikalier. m.v.

Vores tidligere statsminister Lars 
Løkke er fanatisk modstander af fagbevæ-
gelsen, og har bevidst lovmæssigt favo-
riseret de gule fagforeninger, så de ingen 
udgifter har. 

VK-regeringen og Dansk Folkeparti 
vedtog med virkning fra 2011, at man hø-
jest kan trække 3000 kr. fra i skat af sine 
udgifter til et fagforeningskontingent.

Er de gule kollegaer forbrydere? Svaret 
er NEJ, det er almindelige lønmodtager, 
der går efter det billigste kontingent

Grænsen for fradrag for faglige kon-
tingenter betyder nemlig, at det bliver 
endnu mere økonomisk attraktivt for 
lønmodtagerne at melde sig ind i en af de 
billige, såkaldt gule fagforeninger, som 
ikke bruger kontingentkroner på miljø, 
overenskomster og uddannelse.

Det var denne forskelsbehandling, 
som den socialdemokratiske regering, 
bestående af S-SF–Radikale, under 2014 
finanslovs forhandlingerne ville fjerne 
med et større skattefradrag. 

Finansloven er Danmarks hushold-
ningsregnskab og indeholder alle statens 
udgifter. Sygehuse, militæret, SU, trafik, 
folkepension, skoler. I tusindvis af bevil-
linger bliver spredt over hele Danmark.

Et af ønskerne fra Enhedslisten var 

bedre forhold for de ældre, det var alle 
enige om, og der blev afsat 1 mia. kroner. 
Men Enhedslisten ville have en under-
skrift på, at de ældre skulle vaskes to 
gange om ugen. Minimumsrettigheder er 
tom symbolpolitik.

Enhedslisten sagde nej til finansloven, 
og det betød, at det større skattefradrag til 
de ansvarlige fagforeninger blev fjernet

Da de gule ikke betaler til de sam-
fundsmæssige opgaver, så det er kun et 
spørgsmål om tid, før de har udkonkur-
reret den ansvarlige fagbevægelse.

Aldrig har jeg set så amatøragtige 
handlinger, det er utilgiveligt. 

Enhedslisten og Johanne, I har nu 
åbnet ladeporten for mafiaen. Hvor dum 
har man lov at være?

Johanne Schmidt-Nielsen, tag vores 
tidligere statsminister Lars Løkke i hån-
den. I har en fælles sag, både du og Lars 
undergraver, om end ud fra forskellige 
udgangspunkter, den danske model og 
den danske velfærdstat.

En alvorlig hilsen 
John Bloch-Poulsen

Blikkenslager og medlem af  
Socialdemokraterne
2100 København Ø.

Læserbreve

Enhedslisten har foreslået at fjerne loftet 
over fradrag for fagforeningskontin-
gentet ved snart sagt alle forhandlinger 
tilbage fra regeringens første finanslov og 
frem. Hver gang har regeringen med den 
socialdemokratiske finansminister Bjarne 
Corydon i spidsen afvist det.

Vi har foreslået det, fordi loftet 
favoriserer de gule fagforretninger på 
bekostning af fagforeningerne. Vi har 
foreslået det, fordi stærke fagforeninger 
er afgørende for arbejds- og levevilkårene 
for almindelige lønmodtagere. Og vi har 
foreslået det, fordi det vil gøre arbejdet 
noget lettere for tillidsfolk og andre fag-
ligt aktive, hvis det ikke koster ekstra at 
vælge rødt frem for gult.

I efterårets forhandlinger om finanslo-
ven var det igen på bordet. Som bekendt 
lykkedes det ikke at nå en aftale med 
regeringen, men Enhedslisten er sta-
dig klar til at hæve fradraget for faglige 
kontingenter. Vi medvirker også gerne 
til at finde pengene. Så hvis regeringen 
mener det alvorligt, hvis det ikke bare 
var en del af et forhandlingsspil, er vi klar 
til at lave en aftale med det samme – og 
det må John Bloch-Poulsen og alle andre 
socialdemokrater da gerne hilse og sige 
hjemme i partiforeningerne. Så kan det jo 
være, at Bjarne Corydon lytter.

Med venlig hilsen
Johanne Schmidt-Nielsen

MF Enhedslisten

Johanne S, hvor dum har man lov at være?

Corydon kan bare komme
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Arbejdsløse og sygemeldte medlem-
mer 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 tæl-
les de 17 uger.

Der vil rent teknisk blive tale om 
en fritagelse for kredskontingent i 
50 dage svarende til 550 kr. Nedsæt-
telsen 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 fagfor-
eningen 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.

Nedsat kontingent til ledige og syge

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

Personnummer:  ..........................................................................................................................................................................................

Startdato for ledighed eller sygeperiode:  .................................................................................................................................................

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk
 ✃

Opstilling af kandidater  
til bestyrelsen

Ifølge lovenes § 6 skal fagforeningen senest seks uger før 
generalforsamlingens afholdelse modtage oplysninger om, 
hvem der stiller op til de poster, der skal foretages valg til.

Det drejer sig på generalforsamlingen i april om:
 ·  Sekretær A (ansvar for landpriskurant og 
    vvs-overenskomst)
  · Sekretær B (ansvar for sikkerhed og miljø)
 ·  To medlemmer til bestyrelsen
  · Revisor 
  · To til stemmeudvalg

Da generalforsamlingen finder sted tirsdag den 29. 
april, skal fagforeningen senest tirsdag den 18. marts  
have det at vide, hvis du stiller op – og til hvilken post. 

   

Opstilling som delegeret til kongressen
Meddelelse om opstilling skal ske til fagforeningen Rør og  

Blik København, Lygten 10, 2400 NV, senest tirsdag 18. marts. 

Blik- og Rørarbejderforbundets kongres  
13. – 16. november

Kontingentsatser 2014
Fuldtid med efterløn 1545
Fuldtid uden efterløn 1070
60 årig med efterlønsbevis 1070
Fleksibel efterløn 640
Nedsat forbundskontingent + A-kasse  623
Nedsat forbundskontingent + A-kasse + efterløn 1211
Voksenlærling + A-kasse + efterløn 948
Voksenlærling med fri A-kassen + efterløn  615
Lærlinge under 30 år med fri A-kasse 140
Lærlinge 140
Arbejdende pensionister 593
Forbundsmedlemmer udland 597
Pensionister (om året)  200
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Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom.
Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
 
Navn:  ............................................................................................................................................................................................................

Personnummer:  ..........................................................................................................................................................................................

Startdato for ledighed eller sygeperiode:  .................................................................................................................................................

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk
 ✃

Åbningstider

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

KALENDER
Bestyrelsesmøder
14. og 15. februar
08. april

Generalforsamling
Tirsdag 29. april

Tillidsmandsmøder indkaldes efter behov 
under OK-forhandlingerne 

Firma Arbejdspladsen  Arbejde
Christoffersen & Knudsen Godthåbsvej 38  Renovering
Brøndum A/S Produktionsvej 42  Sprinkler
L&H Rørbyg A/S  Mjølnersvej 4  Fjernvarme
Bravida  Litauen Allé 1  Nybyg
Poul Christensen Kajerød Vænge  Renovering
Brøndum A/S Dam Holme 101  Nybyg
Bøgelund VVS Charlotte Muncks Vej 29  Renovering

Pensionistklubben
Møde sidste mandag  
i måneden. kl.10.00 i 
Byggefagenes Hus.

Formand for klubben er:
Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

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

Firma Arbejdsmiljørepræsentant
L&H Rørbyg A/S Lasse Prehn Kristensen (ekstern)

Ny arbejdsmiljø-repræsentant

Nye pladser

Døde siden seneste nummer af Utætheden

020940 Mogens Rene Larsen   død den 06/12-13
200963 Michael Frederiksen  død den 14/01-14

Klaus Michael Busch
Wicotec / Kirkebjerg A/S 
 

Blokade

Smeden VVS ApS
Gisselfeldvej 10
2665  Vallensbæk

Tony Dalberg 
Kamco A/S – Afd. 
København 

Nye tillidsmænd

Michael Kristensen 
Cura VVS A/S

Tak!
A-klubben i Rør og Blik takker kolleger i 
firmakluben hos Christoffersen & Knudsen 
for deres donation til vores faglige og sociale 
aktiviteter.

Lignenede bidrag modtages med kys-
hånd...

A-klubben 
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Id nr. 46612

Tøndeslagning ved  fastelavnsfesten i 2013

Fastelavnsfest 
Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

Søndag den 2. marts kl. 10

Fastelavnsboller, juice, kakao og 
kaffe · Tøndeslagning i forskellige 
aldersgrupper · Tillavning af ma-
sker · Præmier til de bedst udklædte  
Skrup af pølser, vand og øl

Billetpris for både børn og voksne · 20 kroner
Billetter købes i fagforeningen, dog mulighed for at bestille og betale på dagen
Fastelavnsfesten holdes sammen med Malernes Fagforening


