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Fagligt Nyhedsbrev nr. 3  

 
  ”Jeg har aldrig haft brug for Metal” 
  Efterlønsdebatten kørt af sporet       
  Forårets lønforhandlinger 
  1. maj i Lyngsiehus og Fælledparken 

 
 
”Jeg har aldrig haft brug for Metal” 
 
Jeg vil tro, at de fleste har hørt en kollega udtale 
(eller også har man selv tænkt det): ”Jeg har aldrig 
haft brug for Metal, så hvorfor ikke skifte til én af de 
billige fagforeninger?” 
 
Jeg ved godt, at der her tænkes på, at man aldrig 
har haft ”en personlig sag” ført af Metal, men jeg 
ved også, at udtalelsen overser det væsentlige: 
Overenskomstens betydning. Alle medlemmer af 
de overenskomstbærende fagforeninger har nemlig 
morgen, middag og aften stort udbytte af 
overenskomsterne og fagforeningerne bag. 
 
I Byggefagenes Samvirke  er kampen for 
overenskomsten hverdag. Uden overenskomst 
ligger lønniveauet i byggeriet i København på ca. 
60 kr. i timen. Hver dag arbejdes der til denne 
timeløn – og der står hele tiden faglærte polakker og litauere i kø for at påtage sig nye jobtilbud.  
 
I industrien er det lykkedes os at holde os fri af denne udvikling – takket være overenskomsten 
som CO-Industri er ”ejer” af. Derfor er overenskomsten guld værd med en gennemsnitsløn på 
aktuelt 198 kr. / time. ”Polske lønninger” kunne blive hverdag, hvis det er Krifa, DLA eller ASE, der 
skal sikre dig ordentlige løn- og arbejdsforhold. 
 
Kampen mod underbetaling af polske håndværkere hos Fitness World er et uhyggeligt eksempel 
på, hvad der foregår i vores dejlige by København, hvor du kan holde din krop i topform i et utal af 
fitness-centre. Kampen startede sommeren 2010, hvor det efter en konflikt samt sympatikonflikt fra 
bl.a. Metals side mod Fitness World lykkedes at tegne overenskomst med virksomheden med en 
aftalt løn til håndværkere på 183 kr. / time. Alt var på overfladen i orden, indtil en dag i november 
2010, hvor 4 polske håndværkere henvendte sig til Malernes Fagforening og oplyste, at de efter 
betaling af husleje, kost m.m. reelt arbejdede til 5 kr. i timen. Det synes de naturligvis var rent 
røveri ved højlys dag – om end det blev holdt skjult via skuffeselskaber, falske lønsedler og trusler 
om hjemsendelse, hvis nogle ”talte over sig”. I alt arbejdede 43 polakker for firmaet.  
 
Herefter brød helvede løs med afholdelse af en række forligs- og retsmøder. Skuffeselskaber 
under Fitness World måtte betale huslejeopkrævninger på 2.000 kr. pr. mand pr. måned tilbage. 
Billeder af toilet, køkken og soverum ud i ét dokumenterede de svinske forhold, som man tilbød 
polakkerne af et selskab, der satte sundhed og velvære i højsædet. 
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For brug af disse køkkenfaciliteter 
blev 43 polske håndværkere 
opkrævet 2.000 kr. om måneden. 
 
Under forløbet opdagede 
Malernes Fagforening, hvis 
formand er stævnet for 
ærekrænkende udtalelser, at 
efterbetalingen af løn til 
polakkerne ifølge lønsedlerne 
skete til samme konto nr. En 
undersøgelse heraf afslørede, 
at kontonummeret tilhørte 
firmaet selv. 
 
På et tidspunkt blev alle 43 
polakker indkaldt til et møde, 
hvor de blev truet med 
hjemsendelse uden løn, hvis 

de ikke fortsat medvirkede til det store cirkus med fiktive lønsedler. Et tæskehold tog sig specielt af 
de fire polakker, der var gået til fagforeningen. Hele mødet blev båndet af Malernes Fagforening, 
der havde en skjult mikrofon med på mødet.  
 
Andre tæskehold tog nu over i Polen. Koner til de polske håndværkere blev opsøgt af 
muskelmænd, der truede med at komme igen, hvis deres mænd i Danmark ”talte over sig”. En 
kilde fortæller: ”To store mænd opsøgte os og sagde, at vi skulle sige til vores pårørende, der 
arbejdede for Fitness World i Danmark, at hvis de gik til fagforeningen, så ville de komme igen”. 
 
Traficking kalder man den udenlandske prostitution i Danmark, hvor piger fra Østeuropa gennem 
trusler og vold fastholdes som sex-slaver. Sagen mod Fitness World, som ikke er afsluttet endnu, 
afslører, at metoderne kendt fra traficking også finder sted inden for byggeriet.  
 
Værnet herimod er LO-fagbevægelsens overenskomster – i den udstrækning som vi har styrken til 
at udvikle dem, servicere dem og forhindre, at de undermineres ude fra såvel som inde fra af den 
holdning, at fagforeningen har jeg kun brug for, hvis jeg får en personlig sag. 
 
Efterlønsdebatten kørt af sporet 
 
I disse dage afgøres det, om Dansk Folkeparti lader sig presse til at afskaffe efterlønnen. Hele 
efterlønsdebatten forekommer mig at være kørt af sporet. Når et flertal af LO’s medlemmer under 
40 år ”frivilligt” framelder sig efterlønsordningen, så har vi ikke brug for en debat, der bare råber 
”for” eller ”imod” efterløn. Derimod har vi behov for en reform af den nuværende efterløn – hvis den 
skal reddes! Vi har brug for en ”tidlig tilbagetrækningsalder” for de nedslidte beroende på en ret 
hertil. Antallet af førtidspensionister er således stigende. Det aktuelle tal siger 245.600 personer 
svarende til 7.2 % af befolkningen mellem 18-64 år. Så vi har brug for en ret til efterløn.  Samtidig 
må vi konstatere, at det er et problem, at dem, der måske vil få mest brug for denne ret, de 
stemmer ”med fødderne”. 
 
Eksempelvis viser helt nye tal, at for de 30-34 årige tilmelder 74 % af folkeskolelærere sig 
ordningen, hvorimod kun 36 % af rengøringsassistenterne gør det samme. Hvis efterlønnen skal 
være for de nedslidte, så har vi med den nuværende ordning og debat et problem.  
 
I den politiske debat tales der om at hæve efterlønsbidraget. Det vil med sikkerhed gøre tilgangen 
til ordningen endnu mere social skæv. Efterlønsbidraget er rigeligt stort i forvejen jf.  grafen, der 
viser indekserede kontingenter til fagforening, A-kasse og efterløn siden 1980.  
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Medens efterlønsdebatten er kørt af sporet, 
burde politikerne hellere fokusere på den 
ungdomsgeneration, som vi er ved at tabe på 
gulvet. Her blot et par tal, der illustrerer 
problemernes omfang.  
 
� Færre får i dag en ungdomsuddannelse 

end for 10 år siden.  
� 24 % får ikke en ungdomsuddannelse - 

Regeringssmålet er 5 %.  
� 30 % får ikke en ungdomsuddannelse i 

København. 
� 35 % får ikke en ungdomsuddannelse i 

Ishøj. (Mod eksempelvis 19 % i Lemvig). 
� Fra 2000 til 2008 er frafaldet på 

erhvervsskolerne steget fra 14,6 % til 17.6 
%. 

� 22 % af dagens 15-årige har så ringe skolekundskaber, at de vil ha svært ved at tage en 
ungdomsuddannelse (Pisa-undersøgelserne). Tilsvarende tal for Finland er 10 %.  

� 76 % af dem, der starter på HF, har en afbrudt uddannelsesforløb bag sig (valg som fravalg). 
� Dagens ”middelklassebørn” står til at blive dårlige uddannet end deres forældre. 
 
For nu at afslutte denne perlekæde af elendigheder, så ligger der i Undervisningsministeriet 70 
sager, hvor erhvervsskoler sammen med forskellige virksomheder er indblandet i plat og svindel 
med VEU-midler (VoksenErhvervsUdannelses-midler), hvor man foregiver uddannelse, men hvor 
virkeligheden er en ulovlig tilegnelse af dine og mine skattekroner. 
 
Alt dette er tilsyneladende ligegyldigt på Christiansborg, hvor man foretrækker at diskutere et eller 
andet tal ude i 2020 – i en situation, hvor regeringen ikke engang kan svare på, om vi får hvid jul i 
indeværende år! 
 
Forårets lønforhandlinger 
 
Resultaterne fra forårets lønforhandlinger i Industri & Byg melder om en gennemsnitlig lønstigning 
på 1,9 % - skema vedhæftet. Forhandlingerne har i år i enkelte tilfælde været ledsaget af 
arbejdsnedlæggelser, hvor virksomheder på 2. eller 3 år i træk har krævet uændret løn. Selv om 
beskæftigelsessituationen er i bedring, er det tydeligt, at virksomhederne forsøger at forbedre 
deres konkurrenceevne gennem en løntilbageholdenhed, der betyder reallønsnedgang for 
industriens ansatte. I år forventes inflationen at ligge på omkring 2.5 %. 
 
1. maj i Lyngsiehus 
 
1. maj kl. 10 – 12 fylder vi traditionen tro kælderen i Lyngsiehus med glade medlemmer, balloner, 
røde pølser og festtalere – i år - af formanden René Nielsen, Københavns overborgmester Frank 
Jensen og Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten. Bagerst i salen vil undertegnede med mine 
to ”friske hjælpere” yde professionel betjening af velskænket fadøl. I Fællesparken er Metalteltet i 
år placeret et nyt sted – i en såkaldt Faglig Zone. Du finder os nok! Den der søger, skal finde – står 
der i Bibelen! 

 
Med venlig hilsen 

 
Anders Laubjerg 

 


