Skriftlig beretning fra BJMF-ungdom:
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening 2019-2020
Overenskomstforhandlingen 2020
BJMF Ungdom kørte under hele forhandlingen en kampagne med en bred vifte af aktiviteter
Arbejdet startede med at prøve at samle andre aktive lærlinge og unge fra vores søsterfagforeninger
blandt de københavnske bygningsarbejdere.
Vi fik stablet et netværk op sammen med ungdommen fra Dansk El-Forbund København, Malernes
Fagforening Storkøbenhavn og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening. Derudover var også HK
Ungdom Hovedstaden samt 3F Ungdoms Byggegruppe også tilknyttet.
Det blev til flere fælles fredagsbarer, fælles T-shirt og banner med krav om en markant højere
lærlingeløn, samt støtte ved hinandens forhandlinger.
Kravet om en markant højere lærlingeløn, samt en markant højere mindsteløn i almindelighed, var
igennem hele forløbet det vi slog på.
Vi var ude på teknisk skole og snakke med alle lærlingene der var på skole og fik taget billeder,
hvor lærlingene krævede en højere lærlingeløn
Vi var også ude fra starten og lægge pres på vores egne forhandlere fra 3F. Vi deltog i de stormøder
som forbundet indkaldte til og pressede på for et ordentligt resultat, som vi som bygningsarbejdere
kunne se os selv i.
Og da Industriens forlig lå færdigt, gjorde vi vores forhandlere det klart at vi ikke ville acceptere
den lønstigning som industriens lærlinge var blevet stillet i udsigt. Med et banner og ved at dele
peanuts ud til vores forhandlingsudvalg, meldte vi ud at vi ikke ville nøjes med peanuts.
Den 9. december deltog BJMF Ungdom også i den relativt store demonstration som var blevet
arrangeret første gang vores forhandlere skulle mødes med arbejdsgivernes.
Flere hundrede arbejdere havde taget fri for at deltage i demonstrationen, deriblandt mange lærlinge
og unge fra BJMF.
Vi gjorde vores for at presse på forhandlingerne blandt andet gennem bannerdrops og at iklæde den
lille havfrue en af vores fine T-shirts med krav om en højere lærlingeløn.
Da de rigtige forhandlinger gik i hårdknude og røg ind i Forligsmandsinstitutionen, var vi med til
den permanente demonstration der kørte i døgndrift indtil forhandlingerne, blev afbrudt på grund af
Covid-19.
Blandt andet arrangerede BJMF Ungdom en meget velbesøgt Open Air Bio foran Forligsen hvor vi
viste den gamle film “Stilladsfilmen” som omhandler den store stilladskonflikt i 70’erne.
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Efter forhandlinger der kortvarigt blev afbrudt på grund af Covid-19, blev der alligevel indgået et
forlig. Forliget opfyldte langt fra de krav vi var gået ind med. Det markante løft af vores mindsteløn
som der skulle til for at kunne bekæmpe social dumping, blev langt fra indfriet.
Med det forlig der blev indgået, blev forskellen imellem top og bund i vores overenskomster øget
yderlige. Resultatet var nærved at være det direkte modsatte af det krav, vi gik ind med, om at løfte
bunden. Dem der i forvejen tjente mest, steg yderligere, imens vores udenlandske kollegaer på
mindstelønnen fik en inflationsregulering.
For lærlingene var det ikke bedre. En lønstigning på 1,7 %, samt 1% i en "særlig opsparing", og
halv pension fra 18 år.
Den tydelige grund til at forliget blev hastet igennem, uden at vores krav blev i nærheden af opfyldt,
var den på det tidspunkt helt nye pandemi.
Samtidig med at hele landet blev lukket ned, tvang forligsmanden forhandlingerne til at fortsætte.
Der blev forhandlet mens vores eneste våben, storstrejken, delvist var sat ud af kraft. Troen på at det
ville være muligt at opretholde en konflikt mens folk var hjemsendte pga. Covid-19, var ikke
udbredt.
Samtidig var der frygt for at få mæglingsskitsen trukket ned over hovedet og dermed stå helt uden
for indflydelse på overenskomsterne. Så forliget blev set som "det mindst dårlige”. Usikkerheden
omkring hele situationen udnyttede arbejdsgiverne på det groveste.
BJMF Ungdom opfordrede til at stemme nej, men en egentlig nej-kampagne kunne der ikke blive
tale om grundet de skrappe restriktioner. Resultatet af afstemningen blev et samlet ja fra hele
LO/FH på 79.8 % og også et ja på 67,9 % fra et samlet 3F.
I BJMF blev det dog til et samlet et nej til overenskomsterne på 71,3%.
Arbejdernes internationale Kampdag 2019 og 2020
Den 1. maj 2019 var BJMF Ungdom arrangør af en manifestation foran LO Storkøbenhavns scene i
Fælledparken. Med et banner med teksten “Socialdemokrati - Pensionshykleri” ville vi sætte fokus
på det svigt af arbejderklassen som Socialdemokratiet er en del af igennem velfærdsforliget.
Velfærdsforliget er det der for os unge lærlinge og arbejdere giver os en pensionsalder på langt over
70 år. Vi ville pointere det hykleriske i at Socialdemokratiet op til valget kom med løfter om en
sænkning af pensionsalderen for særligt nedslidte på sølle tre år, samtidig med at de hævede
pensionsalderen i dan anden ende.
Vores holdning var at hvis man ønsker at tale fra arbejdernes talerstol på arbejdernes dag, så skal
man også tale arbejdernes sag!
1. Maj 2020 aktionerede BJMF Ungdom for en genrejsning af arbejdstilsynet. Nogle arbejdstøjklædte dukker blev sat op foran Beskæftigelsesministeriet for at vise de arbejdsulykker vi
risikerer når vi går på arbejde, når der ikke bliver ført noget tilsyn
Siden 2007 er arbejdstilsynet blevet skåret med 180.000.000 kr. og 13 års konstante nedskæringer
har ramt arbejdstilsynet hårdt og det kan mærkes på vores byggepladser. Og med 42000 anmeldte
ulykker årligt er det at spille hasard med vores liv og helbred at der ikke er et ressourcestærkt og
effektivt tilsyn.
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Dette skærpedes kun af at arbejdstilsynet på grund af Covid-19 valgte at stoppe alle besøg på vores
arbejdspladser, selvom vi som arbejdere forsatte produktionen uændret.
Samme dag aktionerede BJMF Ungdom også imod de grådige svin i arbejdskøberforeningen Dansk
Byggeri. BJMF Ungdom overleverede dem en lille gave i from af et grisehoved samt et banner med
teksten “Grådige svin!”.
I kølvandet på de da akkurat overståede overenskomstforhandlinger blev det endnu engang tydeligt
for alle, hvilken samling grådige svin arbejdskøberne i Dansk Byggeri er. Vi gik fra arbejdersiden
ind til forhandlingerne med solidariske krav om at få løftet dem som tjener mindst i byggebranchen,
op på et mere retfærdigt lønniveau.
Lærlingelønnen er i årevis blevet negligeret og er alt for lav. Derudover er der rigtigt mange
udenlandske kolleger, som kommer til Danmark for at arbejde, men desværre bliver groft udnyttet
af de grådige arbejdskøbere. Men grådigheden kendte ingen grænser hos Dansk Byggeri, og det
endte derfor uden nogen nævneværdige resultater for de dårligst lønnede.
Demonstrationer
Den 4. maj deltog BJMF Ungdom i markeringen af 100 året for indførelsen af 8 timers arbejdsdag.
Det blev markeret med en demonstration fra Murersvendeforeningens Stiftelse til Arbejdermuseet,
hvor en udstilling om kampen for arbejdstiden åbnede. Dengang som nu var det de københavnske
bygningsarbejdere der gik forrest i kampen for en kortere arbejdstid.
Den 29. september var BJMF Ungdom sammen med den Polske, Rumænske, Portugisiske og
Litauiske Klub i BJMF til den nye Metros åbning, for med bannere og faner at sætte fokus på den
massive sociale dumping, som har fundet sted under hele byggeriet af den nye metro.
Den 8. juni deltog BJMF Ungdom i demonstrationen hvor der blev slået ring rundt om
Christiansborg med krav om en genopretning af dagpengesystemet.
Blokade/strejker
Den 11. juli var BJMF Ungdom forbi metrobyggeriet i Sydhavnen med aftensmad for at vise støtte
til en flok spanske kollegaer, som nedlagde arbejdet i protest over dårlige bolig og mad forhold.
Den 20. november var BJMF Ungdom på besøg hos Københavns Universitet for at vise vores
solidaritet med de humaniorastuderende på KU som havde blokeret ledelsesgangen i 32 dage.
Ledelsen ville ikke forhandle og forsøgte at holde de studerende uden for indflydelse.
Vi støtter selvfølgelig op om kampen for gode uddannelser, medindflydelse og ordentlige forhold
hvad end det er på de videregående uddannelser eller vores egne tekniske skoler.
Derudover har BJMF Ungdom deltaget i flere andre blokader; Amaliegade, Dansk boligbyg, Tivoli
Food Hall mm.
Møder og konferencer
I midten af maj var en flok aktive fra BJMF Ungdom på studietur i Athen, for at mødes med vores
faglige kammerater i Det Faglige Verdensforbund (WFTU) og den lokale aktive fagbevægelse i for
af den landsdækkende faglige front PAME.
Udover undervisning hos WFTU var vi til foredrag og snak på PAME hovedkontor blandt andet om
arbejdet med at organisere migranter, unge og folk i usikre ansættelser, og hvordan de skaber en
aktiv og levende fagforening, som til daglig kæmper for arbejdernes interesser.
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Den 8. juni deltog BJMF Ungdom i den traditionsrige Fagenes Fest i BJMF. For andet år i træk
vandt Ungdommen pokalen efter at have dystet i tovtrækning, sækkeløb, sømslagning, murstensløft
og rodeotyr.
I september deltog en delegeret fra BJMF Ungdom sammen med den resterende delegation fra
BJMF i 3F’s kongres. Her blev det vigtigste slag vundet, da den afgående forbundsledelse og
hovedbestyrelse blev banket på plads og mod deres oprindelige indstilling stemte for at hele 3F
arbejder for at stigningen i pensionsalder suspenderes, så der er tid til at justere velfærdsforliget.
Elias Hack
BJMF- ungdom
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