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Jeg har altid brændt for 
uddannelse
Der er stadig muligheder 
for at støtte arbejdsløse 
til uddannelse og bedre 
jobmuligheder, mener 
Niels Aage Christensen 
efter ti års arbejde i 3F 
Kastrup A-kasse.
Bagsiden
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arbejdsdeling
3F Kastrup forsøger at 
afbøde konsekvenser af 
massefyringer i 
lufthavnen. 
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Må vente halvandet år 
på feriepenge
Pensionist er kommet i 
klemme i ny ferielov
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Ilddåb med fyringer og 
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Tillidsrepræsentant i 
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usædvanlig hård start 
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Spøgelsesarbejde i SAS 
Ground Handling

33 bagageportører udfører alt handlingsarbejde i SAS Ground Handling 
– resten er sendt hjem med lønkompensation. 
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Henrik Bay-Clausen, 
formand, 3F Kastrup.

3F Kastrup er i gang med 
at udvikle uddannelses-
pakker og ideer om ar-
bejdsfordeling som tiltag 
mod de forventede mas-
sefyringer i lufthavnen. 

– Vi arbejder på at undgå af-
skedigelser og afbøde konse-
kvenserne af dem, som vi ikke 
kan undgå, siger Henrik Bay-
Clausen, formand for 3F Ka-
strup.

– Uddannelse er et kodeord 
for vores indsats. Både til de 
ansatte, der fortsat er tilbage 
på arbejdspladserne, men 
også til dem, der regner med 
at kunne komme tilbage i lø-
bet af relativ kort tid, og til 
dem, der bliver nødt til at fin-
de helt nyt arbejde, måske 
endda i helt nye brancher, si-
ger han.

I gang med at udvikle 
branchepakker
– Vi satser stærkt på, at alle op-
sagte får et vejledningsforløb, 
der hurtigst muligt kan føre til 
uddannelse eller over i et an-
det arbejde.

– Det kræver samarbejde og 
hjælp fra blandt andre uddan-
nelsesstederne. Vi er lige nu i 
gang med at udvikle uddan-
nelsespakker i forhold til me-
dicinalindustrien, byggeriet, 
rengøring og hygiejne samt 

hele social- og sundhedsområ-
det, siger Henrik Bay-Clausen.

– For nogle folk, der eksem-
pelvis har en faglært uddan-
nelse bag sig, vil kurser, der 
hjælper med et brush-up, des-
uden være aktuelt, tilføjer han.

Grundlæggende 
uddannelse
– Et andet område er hjælp til 
at skrive et godt CV og en god 
ansøgning. For vi må se i øj-
nene, at der kræves skriftlige 
ansøgninger flere og flere ste-
der – og det skal vores med-
lemmer selvfølgelig også styr-
kes i, siger han. 

– For nogle medlemmer, 
der har lange opsigelsesvars-
ler, er undervisning i bl.a. 
dansk, matematik og ordblin-
deredskaber også en mulig-
hed 

Mange slags medlemmer
– I fagforeningen er vi forbe-
redt på, at vi vil møde mange 
udfordringer og mange slags 
mennesker - lige fra ældre 
medlemmer, der aldrig havde 
troet en fyreseddel mulig, til 
helt unge, som kun lige har 
snust til arbejdsmarkedet. Det 
må vi, A-kassen og virksom-
hederne lære at takle sammen, 
siger han.

Samarbejde med virk-
somheder og jobcentre
– Det bliver vigtigt for os, at 

alle pakker og uddannelses-
forløb kommer til at spille 
sammen. Vi glæder os eksem-
pelvis til at indlede et samar-
bejde med det nye jobcenter i 
lufthavnen om vejledningsfor-
løb og økonomisk støtte til ud-
dannelse. 

– Vi satser også på et godt 
samarbejde med firmaer, når 
de er tvunget til fyringer. Både 
med hensyn til muligheder for 
at vende tilbage senere, men 
også om måske at indføre ar-
bejdsfordeling. Så to arbejds-
hold skiftes til at arbejde 13 
uger på skift og være arbejds-
løse i 13 uger, eventuelt i kom-
bination med uddannelse. Det 
er der allerede nu muligheder 
for i lovgivningen.

– Men det kræver, at der er 
udsigt til, at konjunkturerne 
vender, og der er muligheder 
for at redde job. Det duer ikke, 
hvis vi bare trækker pinen i 
langdrag, siger han. 

Dem der skal blive
– Endelig er der dem, der bli-
ver i job. Dem skal vi heller 
ikke glemme – og måske skal 
der arbejdes på andre måder, 
slutter Henrik Bay-Clausen.

 Krisehåndtering:

Uddannelse og arbejds-
deling er kodeord

Oliekriser, krigshandlinger og økonomisk nedtur har 
ramt luftfartsbranchen før. Men aldrig noget som dette.

Heldigvis har velfærdssamfundet udvist „rettidig omhu” 
og holdt hånden under virksomheder og ansatte. Men det 
rammer hårdt alligevel.

Lønkompensationspakken sikrer mange mod afsked i før-
ste omgang. Men der sælges ikke flybilletter, og meldingerne 
fra lufthavnen er, at flere tusinde lufthavnsansatte mister job-
bet i løbet af 2020. 

Og så er der de, der allerede er røget ud. Nogle helt uden 
varsel på begrebet Force majeure.

Det er så mange mennesker, der rammes, at kommunen 
opretter et særligt jobcenter i lufthavnen.

Christiansborg må kunne indse, at der er objektive grunde 
til, at branchen skal have hjælp i en periode. 

Det arbejder både vi og 3F hovedforbundet for!
Vejledning og uddannelse er en 

vigtig vej til nyt job. Både for dem, 
der måske kan vende tilbage til luft-
havnen igen, og for dem, der varigt 
skal over i andre brancher. Men fak-
tisk også for dem, der skal blive i 
jobbet, for måske ser det anderledes 
ud i fremtiden.

Det arbejder vi også for!
Sikkert er det, at nogle kolleger vil 

opleve at arbejdsløshedsdagpenge-
ne ikke er fulgt med udviklingen. En 
gennemsnits 3F’er i Kastrup får ca. 
halveret bruttoindtægten, når vi 
medregner pensionsindbetalingen. I 
nogle tilfælde rammer det to perso-
ner i en familie.

Det er voldsomt. 
Vi har et klart krav: Genopretning af dagpengene.
Så det arbejder vi også for. 
Hjælpepakkerne – og der er flere end den med lønkom-

pensation – koster samfundet milliarder og atter milliarder. 
De penge skal i statskassen igen, og det er skattebetalerne, 
der skal fylde hullet. 

Nogle virksomheder, der nu får statsstøtte, har aldrig be-
talt én krone i skat, men brugt fiffige selskabskonstruktioner 
på eksotiske steder som Bahamas, Guernsey og Luxemburg. 
Den trafik forventer vi, at Folketinget vil se på. Dem, der skal 
nyde, skal også yde efter evne.

Det er endnu en ting, vi arbejder for.
3F´ere i andre brancher har stille og roligt holdt samfundet 

i gang. Skraldemændene fjerner vores renovation, fabriksar-
bejdere sørger for medicin og byggematerialer, kommunalar-
bejderne har passet på vores kommuner, og bygningsarbej-
derne har bygget videre. 

Dem husker vi også. 
Uanset alle de udfordringer og nedskæringer, der måtte 

ramme os, skal det være helt klart, at vores løn- og arbejds-
forhold ikke skal være konkurrenceparameter. Vi skal ikke 
konkurrere indbyrdes i en nedadgående spiral. 

Vi er hver en krone værd, uanset om det er i direkte løn, 
pension eller andre goder.

Det viser hver eneste 3F’er med sin arbejdsindsats hver 
dag. Vi kommer til at betale hjælpepakkerne over skatten. Vi 
skal ikke også betale med lønnedgang og forringelser!

Det arbejder både vi også for. 
Og jobbene er vores!

Luftfarten i 
krise

Et svar på truende massefyringer er grundlæggende uddannelse, blandt andet i dansk og matematik, og 
uddannelsespakker til medicinalindustri, byggeri, rengøring og hygiejne samt social- og sundhedsområdet, siger 
Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup. Her ordblindeundervisning i kælderen i fagforeningshuset.
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Kurt Thøgersen er 73 år og 
stoppede den 15. marts som 
ansat på toldlageret på Gate 
Gourmet. Med coronakrisens 
ankomst kan han se, at det er 
hans sidste ansættelse i virk-
somheden.

Men da han undersøgte sin 

økonomi som pensionist, op-
dagede han, at der manglede 
9.000 kroner i feriepenge.

Svar: Pengene vil indgå i 
dødsboet
– Det kunne jeg ikke forstå. Så 
jeg kontaktede Feriepengeinfo 

og fik at vide, at pengene er 
indefrosset i Lønmodtagernes 
Feriemidler indtil oktober 
2021, fortæller Kurt Thøger-
sen.

Også andre lønmodtagere 
har fået indefrosset feriepenge 
for 2019, som først udbetales, 
når man går på pension. Men 
Kurt Thøgersen skal altså ven-
te i halvandet år, selv om han 
er gået på pension.

– Da jeg sagde: Jamen, jeg er 
gået på pension, lød svaret: 
Sådan er loven og overgangs-
bestemmelserne. Og da jeg 

Ny feriepengelov:

Pensionist må vente halv-
andet år på feriepenge

sagde: Jamen til den tid kan 
jeg være død og begravet, lød 
svaret: Så vil pengene indgå i 
boet, fortæller han

– Ja tak skal du have. Men 
det er altså mine penge - og 
det er nu, mens jeg lever, at jeg 
vil bruge dem.

Håber på oprør
Med de fyringer, som corona-
krisen lægger op til, bliver 
Kurt Thøgersen ikke den ene-
ste pensionist, der kommer i 
klemme:

– Så jeg håber på et større 
oprør mod tilbageholdelse af 
vores penge, siger Kurt Thø-
gersen.

– Jeg har faktisk sendt en 
mail til vores arbejdsminister 
om det. Og jeg har noteret, at 
statsministeren under corona-
krisen har luftet muligheden 
for udbetaling af indefrosne 
feriepenge. Det synes jeg er en 
god ide, siger Kurt Thøgersen.

Minister er forstående
3F Kastrup har spurgt beskæf-
tigelsesmi-
nister Peter 
Hummelga-
ard-Thom-
sen om rig-
tigheden af 
i n d e f r y s -
ningen, som 
kan ramme 
mange æl-
dre pga. fy-
ringer under coronakrisen:

– Jeg kan godt forstå, at det 

kan virke uhensigtsmæssigt, 
at man skal vente indtil okto-
ber 2021 med at få udbetalt de 
indefrosne feriemidler. Sær-
ligt hvis man allerede nu har 
forladt arbejdsmarkedet, siger 
han.

–  Årsagen er, at fonden skal 
have tid til at etablere sig og få 
styr på indberetninger, før der 
udbetales midler fra fonden. 
Samtidig bygger det nye ferie-
system på en samlet løsning, 
som arbejdsmarkedets parter 
stod bag i Ferielovsudvalget. 
Hvis vi ændrer på dette punkt, 
risikerer vi at ændre på balan-
cen i den samlede ordning. 
Som det ser ud lige nu, er der 
derfor ikke planer om at æn-
dre på udbetalingstidspunk-
tet, siger han.

Kriseløsning: Alt i spil
Mette Frederiksen har luftet mu-
ligheden for udbetaling af de inde-
frosne feriepenge for at skubbe 
gang i økonomien, når samfundet 
igen lukker op. Er regeringen 
kommet videre med de planer?

– Der er ingen tvivl om, at 
coronakrisen har stor betyd-
ning for den danske økonomi. 
Og vi er i regeringen meget 
optagede af, at få os bedst mu-
ligt igennem krisen. Vi vil 
sammen med Folketinget i 
den kommende tid se på, hvil-
ke muligheder der er for at få 
gang i økonomien igen. Jeg vil 
derfor ikke afvise, at tidligere 
udbetaling af de indefrosne fe-
riemidler vil indgå i fremtidi-
ge forhandlinger om at få gang 
i økonomien igen, siger han.

Kurt Thøgersen, der har 
arbejdet på toldlageret i 
Gate Gourmet i ni år ud 
over pensionsalderen, 
har en fortid som dan-
marksmester i treban-
decarambole.

Kurt Thøgersen er 73 år og har 
i de sidste 24 år arbejdet på 
toldlageret på Gate Gourmet. 

– Jeg blev ansat i 1996, da 
selskabet hed Aerochef og lå 
på Oliefabrikvej, fortæller han. 

I alle årene har han arbejdet 
på toldlageret med admini-
stration og pakning af toldfri 
varer til flyene. 

– Vi opbygger og modtager 
pakker – eller uplifts, som vi 
kalder dem – med øl, vand og 
spiritus til de enkelte fly. Det 
er rent lagerarbejde, vi har 
ikke noget med maden at gøre, 
fortæller han. 

– Meget af arbejdet foregår 
på rygmarven, når man har 
været der i nogen tid. Men 
man skal selvfølgelig følge 
med og være parat til at ændre 

noget løbende. Så der er hele 
tiden lidt kommunikation om 
arbejdet, siger han. 

Ringet op efter 
pensionering
Siden 2011, hvor han blev be-
rettiget til folkepension, har 
hans status i Gate Gourmet 
været tilkaldevikar.

– Jeg blev ringet op af che-
fen og tilbudt arbejde tre dage 
om ugen som tilkaldevikar. 
Det sagde jeg ja til. Siden kom 
også de to sidste ugedage i spil 
- og siden har jeg arbejdet 
mere end mindre! siger han. 

– Så, hvis coronakrisen ikke 
var kommet, så ville jeg have 
haft 25 års jubilæum i 2021.

– Det var faktisk heller ikke 
min plan at stoppe nu. Men 
som tilkaldevikar og pensio-
nist, er det nu det slutter, siger 
han.

Billardsælger og 
-entusiast
– Jeg har nu arbejdet i 65 år - 
og faktisk aldrig været ar-
bejdsløs, fortæller Kurt Thø-
gersen.

Før han begyndte at arbejde 
med toldfri varer, var han sæl-
ger for Søren Søgaards Billard-
fabrik, der lå i Tåstrup.

– Jeg rejste rundt til billard-
klubberne i hele landet for at 
udleje og sælge borde. Jeg 
skulle også hjælpe med repa-
rationer osv, fortæller han. 

Kurt Thøgersen skal pres-
ses lidt, før han forklarer årsa-
gen til arbejdet:

– Jeg var en passioneret bil-
lardspiller – og rimelig god. 
Jeg har spillet billard, siden jeg 
var barn og boede i Fredericia. 
Jeg bar interessen med mig, da 
jeg med mine forældre flytte-
de til København som 14-årig. 

– Jeg meldte mig ind i en 
klub, der holdt til i Ølandshus 
på Ølandsgade – i den samme 
bygning, som nu rummer El-
giganten.

– Klubben var bygget op af 
to billard-entusiaster, der fik 
antallet af borde op på 25-26 
stykker, da det var størst. Det 
var også dem, der fik billard 
anerkendt som sport, ved at få 
optaget Dansk Billard Union i 
Dansk Idrætsforbund – billard 

var jo ellers mest kendt fra 
værtshuse og havde derfor et 
mindre flatterende ry.

Flere gange 
danmarksmester
– Vi spillede trebandecaram-
bole, der adskiller sig fra snoo-
ker og skomager ved ikke at 
have huller i bordet, som bal-
lerne kan falde i. Man skal 
ramme tre bander inden rødt 
– altså rammer den røde bald, 
siger han.

Du sagde, du var god – har du 
vundet mesterskaber?

– Ja, det er blevet til et par 
stykker. 

Skal jeg trække antallet ud af 
dig?

– Okay, jeg har vundet 5-6 
danske mesterskaber, været 
med til at vinde EM for hold 
fem gange, og jeg har deltaget 
i flere verdensmesterskaber, 
bl.a. som helt ung i Japan, hvor 
jeg blev nummer 8 ud af 12.

Fem måneder blev til 24 år
Hvorfor skiftede du arbejde til fly-
brancen?

– Det havde familiære årsa-

ger – meget arbejde var jo lagt 
om aftenen, da klubberne ikke 
havde åbent om dagen, fortæl-
ler han.

– Da jeg startede på Oliefa-
brikvej blev jeg kun lovet 4-5 
måneders arbejde. Det blev så 
til 24 år – heraf også et par år 
som tillidsrepræsentant. Hvis 
coronakrisen ikke var kom-
met, kunne det måske være 
blevet mere. For jeg ville 
egentlig gerne fortsætte, siger 
han. 

Hvad har fået dig til at holde 
fast i jobbet?

– Jeg har altid følt mig godt 
tilpas med både kolleger og 
chefer. Der er selvfølgelig 
mange rutiner og ens arbejds-
gange. Men der er også rum til 
både at have det sjovt og være 
alvorlig. 

– Der er en god stemning på 
arbejdspladsen. Jeg er selvføl-
gelig blevet gasset af de unge 
for at være en gammel tosse. 
Men det sker på en sjov og 
hyggelig måde. Og så har jeg 
har da også givet igen.

Lagerarbejder og billardspecialist

Selv om Kurt Thøgersen er pensionist, må han vente 
til oktober 2021, før han kan få udbetalt 9.000 kroner 
i feriepenge. Årsag: Indefrysning af feriemidler i ny 
ferielov. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard-
Thomsen forstår problemet, men regner ikke med, at 
det ændres.

Medlemsportræt:

Kurt Thøgersen, mangeårig medarbejder i Gate Gourmet, må vente, til han er 75 år gammel, før han kan få 
feriemidler for 2019 udbetalt. 
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Coronakrisen har udløst 
større udfordringer end 
ventet for den nyvalgte 
tillidsrepræsentant Anna 
Cecilie Larsen. 
Alle ansatte blev opsagt 
14 dage efter hendes 
valg. 

Anna Cecilie Larsen blev den 
16. marts valgt som ny tillids-
repræsentant for de 54 3F’ere, 
der er ansat i Sodexo Trafik i 
Brændstofgården.

– Jeg blev faktisk valgt på 
min femårsdag som ansat i sel-
skabet, fortæller hun.

Op til valget havde hun 
som bestyrelsesmedlem i 
klubben og kandidat til for-
mandsposten bl.a. deltaget i 
lokale overenskomstforhand-
linger og møder i lufthavns-
udvalget i 3F Kastrup.

Men hun havde ikke for-
ventet, at hun i løbet af 14 dage 

skulle kastes ud i en håndte-
ring af en massefyring og for-
handlinger om en genansæt-
telsesaftale.

–  Allerede de to første dage 
efter valget skulle jeg forholde 
mig til en personsag og en af-
skedigelse af en kollega. Og 
den 25. marts blev jeg indkaldt 
til et forhandlingsmøde næste 
dag om en masseafskedigelse, 
siger hun.

– Som helt ny tillidsrepræ-
sentant ringede jeg straks til 
fagforeningen med lidt panik i 
stemmen. Her fik jeg et råd om 
at tage den med ro, mødes 
med næstformanden næste 
morgen og lægge en plan. Det 
var rigtig godt – for jeg har fået 
knivskarp rådgivning, siger 
hun.  

– På det tidspunkt havde 
jeg hørt, at det handlede om en 
masseafskedigelse, der kunne 
være alt fra ti personer til alle. 

Efter forhandlinger og stor-
møde i virksomheden blev det 
klart at, fyringen kom til at omfatte alle ansatte – også to 

ledere. 
Opsigelserne blev udsendt 

den 31. marts med forskellige 
varsler efter anciennitet og an-
sættelsesforhold. 

Gensættelsesaftale giver 
håb
Men samtidigt havde den nye 
tillidsrepræsentant og 3F Ka-
strup fået forhandlet en gen-
ansættelsesaftale på plads. 
Den giver på skrift lovning om 
genansættelser frem til 1. juli 
2021, hvis trafikken kommer 
op at køre igen.

– Sodexo har jo stadig kon-
trakter med de samme firmaer 
- og ledelsen har meldt ud til 
dem, at vi stadig er her. Trods 
fyringerne. Så vi håber, at alle 
kunder kommer tilbage, når 
forholdene er normaliseret.

Forventer du, at det lykkes?
– Jeg håber, at alle ansatte 

kan komme tilbage. Men jeg 
ved godt, at det kan tage lang 
tid, før alt er normaliseret igen. 
Men jeg tror på, at en stor luft-
havn er en nødvendighed for 
et samfund, som det danske, 
siger hun.

– Ledelsen af Sodexo går 
meget ind for diversitet, altså 
at vi som personale er en blan-
det landhandel af køn, alder 
og farve. Og det rammer vi 
fint med aftalen. Så også det er 
med til at give håb, siger Anna 
Cecilie Larsen.

Arbejde hver niende dag
Siden opsigelserne har Sodexo 
betjent to selskaber – Lufthan-
sa, der kommer med to dagli-

Fyringer i stedet for 
hjemsendelse
Sodexo Trafik i Brændstofgården 
valgte, da coronakrisen brød 
ud, ikke at bruge den statslige 
lønkompensationspakke, som 
Folketinget vedtog. Det betyder, 
at alle ansatte er blevet opsagt.
Søsterfirmaet Sodexo Airport 
Service valgte derimod at bruge 
lønkompenstionspakken. Så her 
er de ansatte hjemsendt med 
lønkompensation. 

Sodexo Trafik i Brændstofgården:

Ilddåb med fyringer 
og fuglesang

ge fly, og KLM med ét. Det har 
betydet en bemanding med 
fire ansatte fra kl. 9 til 17.

– Frem til 1. juni har vi ar-
bejdet hver niende dag. Men 
siden er det med effektuerin-
gen af fyringerne gået ned til 
hver fjerde dag.

Hvordan har det været at ar-
bejde under corona-krisen?

– Vi er jo gået bort fra at ar-
bejde i tre skrift til kun at være 
et. Det gør en stor forskel. Vi 
gør selvfølgelig også mere 
rent end normalt – spritter alt 
af mv. Men med kun tre fly om 
dagen er der lange ophold 
imellem opgaverne, siger hun.

– Men den allerstørste for-
skel er måske, at man nu kan 
høre fuglene synge i lufthav-
nen. Normalt er her ellers en 
rungen af liv og trafik, når 
man møder ind, siger hun.

Jeg må gøre en forskel
Inden valget til tillidsrepræ-
sentant har Anna Cecilie Lar-
sen været medlem af bestyrel-
sen af 3F-klubben siden juni 
måned sidste år.

– Jeg blev inviteret med til 
generalforsamlingen – og så 
gik der en rebel i mig: Hvis jeg 
kan være med til at skaffe os 
bedre forhold, ja så må jeg tage 
fat.

Og det er erfaringerne her-
fra, der har givet hende blod 
på tanden til at blive tillidsre-
præsentant: 

– Før valget havde jeg hørt 
fra mange, der er sure over det 
ene og det andet. Så tænkte 
jeg: Det må kunne forhandles 
på plads. Mange problemer 

kan jo løses med bedre kom-
munikation. Jeg vil gerne være 
et link, der sikrer samarbejde 
mellem alle, der spiller en rolle 
for vores dagligdag: kolleger-
ne, ledelsen, klubben og fag-
foreningen, siger hun.

– Det vil også kunne give en 
stærkere faglig tradition på ar-
bejdspladsen, altså at kommu-
nikere mere ud om, hvad der 
sker. Også til de mange unge, 
der ikke ved så meget om 
klubarbejde og fagforening. 
Da jeg selv blev ansat, kunne 
jeg godt have brugt mere in-
formation - jeg fik blot en ind-
meldelsesblanket uden forkla-
ring, siger hun.

– Så nu er jeg her – som 
kommunikator og problemlø-
ser. Det kan jeg godt li’ at 
være. Og så forsøger jeg at 
holde hovedet højt og håber 
på, at alle ansatte kan komme 
tilbage. Det tror jeg, at vores 
genansættelsesaftale kan støt-
te op om, siger hun.

Besøg 3F Kastrups hjemmeside: www.3f.dk/kastrup

Borde og sæder afsprittes grundigt, når flyarbejderne i Sodexo Trafik gør 
rent under coronakrisen.

– Jeg håber, at alle ansatte kan komme tilbage. Det støtter vores genansættelsesaftale op om, siger Anna Cecilie 
Larsen, nyvalgt tillidsrepræsentant i Sodexo Trafik.
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– Det er meget mærkeligt at 
arbejde herude for tiden, siger 
Ole Johansson, der er bagage-
portør i SAS Ground Hand-
ling A/S, til dagligt kaldt 
SGH.

3F Kastrup Avisen møder 

Virksomhedsportræt:

Spøgelsesarbejde, der bryder 
med gamle rutiner 

ham en mandag formiddag i 
maj måned, hvor han sidder i 
lastrummet på et SAS-fly til 
Stockholm og lige er blevet 
færdig med lastningen.  

– Det føles som at arbejde i 
en spøgelsesby – for her er næ-
sten ingen mennesker, siger 
han.

– Her til formiddag er vi 
kun fire bagageportører og to i 
skubbegruppen på arbejde. 
Normalt er vi cirka 150 kolle-
ger på arbejde på samme tid, 
siger han.

Arbejdet består denne for-
middag af ni handlinger: fire 
ankomster og fem afgange.

– Meget arbejde er selvføl-
gelig det samme som uden co-
ronakrisen. Men vi er nu me-
get mere fleksible og har mere 
øje for hinandens opgaver end 
normalt. Vi kører fx selv fragt 
– og laver alle en indsats for, at 
tingene glider lettere for alle, 
siger han. 

– Alle har også samme tørn. 
Jeg arbejder normalt fast på 
daghold, men her under coro-
nakrisen har jeg ligesom mine 
kolleger to skift. Men heldig-
vis også med mulighed for at 
skifte vagter med kolleger, si-
ger han. 

– Det er en tragisk bag-

grund – men det har faktisk 
været lidt spændende at få ar-
bejdet til at fungere på en ny 
måde. Det kører – tingene 
sker, siger han.

Håndlosning fra 
flykabine
Den særlige flysituation under 
coronakrisen har også betydet 
opgaver, der bryder med nor-
male rutiner for bagageportø-
rerne. 

Der er blandt andet ankom-
met fly fra Kina, hvor hele pas-
sagerkabinen har været lastet 
med værnemidler.

En af dem, der har arbejdet 
med kabineload i de kinesiske 
fly, er Lars Køhn Jensen, der 
også er på arbejde denne man-
dag formiddag.

– Arbejdet i de kinesiske fly 
har været meget atypisk ar-
bejde. For her har vi arbejdet 
med både bånd- og håndlast-
ning – det sidste i kabinen, si-
ger han.

Før arbejdet med kabine-
load blev sat i gang var SGH’s 
arbejdsmiljøorganisation og 
3F’ernes miljørepræsentant 
inde over for at sikre, at arbej-
det foregik med mindst muligt 
slid. 

Det har ifølge Lars Køhn 

Ud af 800 knap bagageportører i SAS Ground Hand-
ling er kun 33 tilbage efter corona-krisens udbrud. 
Resten er sendt hjem med lønkompensation. 
3F Kastrup Avisen har besøgt arbejdspladsen i maj 
måned.

– Vi er gode til at støtte og hjælpe hinanden i arbejdet, siger Lars Køhn Jensen.

Finn Skou Nielsen fjerner flyets stopklodser før push-back.
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Jensen givet nogle gode løs-
ninger:

– Der har været tid til arbej-
det, fortæller han.

Også han synes, at erfarin-
gerne under krisen ikke kun 
har været negative:

–  Vi har fået en bredere op-
levelse af arbejdet ved at skul-
le løse flere forskellige opga-
ver.

– Jeg synes også, vi i grup-
pen har også været gode til at 
støtte og hjælpe hinanden, si-
ger han.

Driftschef giver også en 
hånd med
Jens Jensen er driftschef i SGH 
– og den besøgsansvarlige un-
der Avisens besøg på arbejds-
pladsen. 

Han fortæller, at ud over de 
33 portører, er der kun ham 
selv, en planner (en art mel-
lemleder, der bl.a. har styr på 
hvor flyene står) og en ansat 
på planlægningskontoret på 
arbejde nu.

Jens Jensen har arbejdet i 
lufthavnen i over 30 år. 

– Jeg startede selv som ba-
gageportør, fortæller han.

– Nu for tiden må jeg også 
give en hånd med i det prakti-
ske arbejde ved vendingerne. 
For når jeg kan se, alle andre er 
i gang med en opgave, skulle 
jeg så bare stå og se på, spør-
ger han retorisk.

Manual i flyskub
Finn Skou Nielsen er den ene 
af to traktorskubbere, der er 

på arbejde i SAS Ground 
Handling denne formiddag. 

Hans arbejde med at push 
back’e flyet ud til afgang er 
ikke forskellig fra normalt.

– Men jeg hjælpe selvfølge-
lig mine kolleger, når der er 
brug for det.

Finn Skou Nielsen viser 
Avisens udsendte, hvordan 
han, før push back’et starter, 
har sat en såkaldt by-pass-
pind ind på undersiden af fly-
et. 

Det tager trykket af flyets 
hydrauliske styring, så trakto-
ren overtager hele kontrollen 
med push back.

Han har desuden monteret 
en Blue Tooth-opkobling på 
flyet ved dets el-indtag. Så kan 
han kommunikere direkte 
med cockpittet under styrin-
gen af flyet ud til start.

– Vi – piloten og jeg – genta-
ger altid det, som den anden 
har sagt for at sikre, at der ikke 
opstår misforståelser, fortæl-
ler han.

Ud over kommunikationen 
med cockpittet kan skubberen 

også høre radiotårnets kom-
munikation med flyet.

Før push back kontrollerer 
Finn Skou Nielsen først, at alle 
luger er lukkede, og han fjer-
ner strømmen til flyet. Så kø-
rer han traktoren på plads og 
hæver flyets forreste hjul. Han 
fjerner dernæst stopklodser 
under flyets bagerste hjul – og 
flyet kan nu skubbes ud til 
startpunktet for den videre 
kørsel ud til landingsbanen.

Avisens udsendte får lov at 
køre med ud til det punkt. Her 
sænker og frigør Finn Skou 
Nielsen flyets hjul fra trakto-
ren. Han henter så by-pass-
pind og Blue Tooth-enhed, 
sætter sig ind i traktoren – og 
beder så Avisens udsendte om 
at stille sig ud og vinke alt klar 
op til cockpittet.

– Det er en tragisk baggrund - men også lidt spændende at få arbejdet til 
at fungere på en ny måde, siger Ole Johansson.

Strømmen er taget af flyet og lægges ned i standpladsen.

Usædvanlig opgave: Værnemidler mod Covid19 er blevet losset med håndkraft fra kinesiske flykabiner under 
coronakrisen. 

– Det plejer jeg også at lade 
erhvervspraktikanter prøve. 
Og det synes de er fantastisk. 
„Må vi virkelig det”, siger de 
tit, forklarer Finn Skou Niel-
sen.

3F Kastrup Avisens ud-
sendte kan heller ikke undgå 
at blive lidt påvirket af tilliden 
og opgavens vigtighed – især 
da piloten vinker tilbage.

Kontingentnedsættelse til sygedagpengemodtagere m.v. – Se side 10
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Næsten alle medarbej-
dere i SAS Ground Hand-
ling og Sodexo Airport-
service er hjemsendt 
med lønkompensation - i 
DHL på Kystvejen er be-
mandingen dog tilbage 
på normalen.

Den 28. april meddelte SAS, at 
5.000 ud af 11.000 SAS-ansatte 
i nærmeste fremtid kan for-
vente opsigelser på grund af 
corona-krisen. Op mod 1.700 
fuldtidsstillinger skal sløjfes i 
SAS Danmark i Københavns 
Lufthavn.

Siden midten af marts har 
næsten alle 770 bagageportø-

rer i SAS Ground Handling 
(SGH) været hjemsendt. Kun 
omkring 33 personer klarer for 
tiden håndteringen af bagage 
og fragt i det SAS-ejede sel-
skab.

– Vores aftale om hjemsen-
delse med lønkompensation 
løber frem til den 8. juni. Om 
den derefter bliver forlænget 
og på hvilke vilkår, aner vi 
ikke, siger Bo Larsen, der er 
formand for Ekspeditionsar-
bejdernes Klub.

– Vedrørende de varslede 
afskedigelser venter klubben 
stadig på at blive indkaldt til 
forhandlingsmøder med le-
delsen, siger han.

– Vi ved, der kommer fyrin-
ger. Vores – klubbens og fag-
foreningens – opgave bliver så 
at sørge for at, folk kommer så 
godt videre som muligt, siger 
han. 

Læs også virksomhedsportræt-
tet fra SAS Ground Handling på 
side 6-7.

Sodexo Airport Services: 
Lønkompensation 
forlænget 
I Sodexo Airport Services har 
alle 163 3F’ere siden den 23. 
marts været hjemsendt med 
lønkompensation.

– Trafikken i lufthavnen er 
så begrænset, at kun seks per-
soner ad gangen er på stand-
by-ordning for at løse de tilba-
geværende opgaver, fortæller 

Karin Timmermann, der er til-
lidsrepræsentant for 3F’erne.

– Mange dage er her slet 
ikke nogen på job, siger hun.

Sodexo Airport Services af-
tale om lønkompensation gæl-
der ligesom SGH’s frem til den 
9. juni - og med en mulighed 
for forlængelse frem til den 8. 
juli.

– Så jeg regner med løn-
kompensationen løber juni ud, 
siger hun.

Hvad er dine forventninger til 
fremtiden?

– De har set mere lovende 
ud. Jeg forventer, at det bliver 
en langvarig proces, inden der 
er ordentlig gang i biksen igen. 

Krise over lufthavnen
Selv om alt aktivitet ikke er gået i stå, er der usædvanligt langt mellem ansatte og flyvendinger i Københavns lufthavn.

– Vi venter stadig på at blive 
indkaldt til forhandlingsmøder 
med ledelsen om de barslede 

fyringer, siger Bo Larsen, formand 
for Ekspeditionsarbejdernes Klub.

– Vaccine og effektiv medicin mod 
Covid19 vil kunne sparke gang i 

arbejdet igen. Men ingen ved jo, 
hvornår det sker, siger Karin 

Timmermann, tillidsrepræsentant 
for 3F’erne i Sodexo Airport 

Service.

– Bemandingen er tilbage på 
normalen, og intet tyder på 
radikale ændringer for DHL, 

Aviation og DHL Ekspres i den 
umiddelbare fremtid, siger Jonas 

Nielsen, der er tillidsrepræsentant 
for 3F’erne.

Dog tror jeg, at en vaccine og 
effektiv medicin mod Co-
vid19, vil kunne speede pro-
cessen op. Men ingen ved jo, 
hvornår det sker. 

Vil I kunne undgå fyringer?
– Det er umuligt at svare på. 

Regeringens beslutning om at 
fastholde lukkede grænser 
frem til august, giver os natur-
ligvis nogle udfordringer. Der 
vil ske tilpasninger, men hvor 
voldsomme de bliver, ved vi 
ikke på nuværende tidspunkt, 
siger hun.

Læs også artiklen om Sodexo 
Trafik på side 5.

Fuld bemanding hos DHL 
Aviation og DHL Express 
(CPH)
Selv om krisen rammer luft-
havnen hårdt, er det ikke alle 
firmaer, der er lige hårdt ramt. 

Transportfirmaet DHL er 
efter et kortere tilbageslag til-
bage med fuld bemanding:

– Der skete en mærkbar 
nedgang i vores aktivitet i 
starten af coronakrisen, pri-
mært hos DHL Express DK. 
Dette medførte bl.a. at to 
håndfulde ud af omkring 230 
3F’ere i fire uger blev berørt af 
hjemsendelser med lønkom-
pensation, fortæller Jonas 
Nielsen, der er tillidsmand for 
3F’erne i DHL i lufthavnen.

– Men nu er vi stort set til-
bage på normalt niveau. For 
den tilbagegang, der har været 

på nogle områder, er blevet 
modsvaret af et øget online-
salg. Så alle folk er tilbage i 
arbejde igen.

Hvad er jeres forventninger til 
fremtiden?

– Vi har et godt og sundt 
udgangspunkt. Der er ikke 
lige nu oplæg til drastiske be-
slutninger. Der er indført an-
sættelsesstop og der er også 
skåret ned på en række større 
udgifter, fx af al unødvendig 
rejseaktivitet. Det er selvfølge-
lig svært for alle at spå om 
fremtiden – men intet tyder på 
radikale ændringer for os. 
Heldigvis, siger han.
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Arbejdsmiljøet under 
bygningen af Storebælts-
broen var et skræmme-
billede, da 3F Kastrup 
i starten af 1990’erne 
skulle forholde sig til 
bygningen af Øresunds-
broen.  

I år er det tyve år siden Øre-
sundsbroen blev indviet. Den 
1. juli 2000 kunne dronning 
Margrethe klippe snoren over. 
Arbejdet havde da stået på i 
syv år.

– Vi var faktisk færdig med 
arbejdet tre måneder før tid, 
fortæller Alf Jacobsen.

Alf Jacobsen er i dag 80 år 
og pensionist. Men han blev i 
1993 ansat som faglig sekretær 

med særligt ansvar for Øre-
sundsbroen. 

Det arbejde havde han ho-
vedansvaret for i de syv år, 
arbejdet stod på – efter forar-
bejde af Niels Erik Danielsen, 
der var faglig sekretær med 
arbejdsskader og arbejdsmiljø 
som hovedfokus.

– Da arbejdet startede, var 
der omkring 160 bygge-an-
lægsarbejdere i Kastrup-afde-
lingen. Og i 1997-98 var der 
knap 700, siger Alf Jacobsen.

 Arbejdsmiljøindsatsen på 
Øresundsbyggeriet er siden 
blevet kaldt for et historisk ny-
brud.

Imod brobyggeri
Beslutningen om at bygge 
Øresundsbroen blev taget i 
1991 – men ikke uden sværd-
slag. For mange miljøorgani-
sationer var imod byggeriet – 
og der blev også løbende akti-
oneret imod byggeriet i de syv 
år, det stod på. 

– Selv om broen i dag ind-
går i 3F Kastrups logo, var lo-
kalafdelingen dengang imod 
brobyggeriet, fortæller Niels 
Erik Danielsen, der i dag arbej-
der som konsulent i Byggeri-
ets Arbejdsmiljøbus.

– Vi var ikke imod at bygge 
en forbindelse, men det skulle 
være en tunnel, ikke en bro – 
for at bevare havmiljøet, siger 
han. 

– Byggeriet var ikke ret po-
pulært blandt amarkanerne. 
For det indebar jo også om-
kring 1.000 ekspropriationer 
af boliger, sommerhuse mv., 
tilføjer Alf Jacobsen.

Arbejdsmiljø i centrum
3F Kastrup havde fra start 
skarpt øje for arbejdsmiljøpro-
blemerne i byggeprojektet:

– Storebæltsbyggeriet var 
vores skræmmebillede. Det 

var 10-12 arbejdere døde – og 
fagforeninger og arbejdsmiljø-
repræsentanter fik ikke lov at 
blande sig, fordi det var et høj-
profileret politisk projekt, si-
ger Niels Erik Danielsen.

– Det fik vi ændret på i Øre-
sundsforbindelsen. Her blev 
arbejdsmiljøkrav indskrevet i 
udbudsmaterialet – og der 
blev dannet en uformel refe-
rencegruppe, der løbende 
holdt møder, rejste problemer 
og lavede fremadrettede afta-
ler, siger han.

– Vi fik et rigtigt godt for-
hold til Øresundskonsortiet 
og dets entreprenører, siger 
Alf Jacobsen.

– De påtog sig et stort an-
svar for at kontrollere, at ar-
bejdsmiljøet var i orden. En-
treprenørerne bad os fx om 
hjælp til at finde ansatte, der 
kunne snakke med håndvær-
kerne om arbejdsmiljø, hvilke 
kunne være svært for arkitek-
ter og ingeniører, siger han.

Ingen døde
– Resultatet var, at stort set in-
gen døde under byggeriet, si-
ger Niels Erik Danielsen.

– Der var en mand, der 
døde, da en wire faldt ned – 
men det var under anlægget af 
jernbanen, tilføjer han.

– Og så var der en mand, 
der forsvandt, uden nogen-
sinde at dukke op igen. Det 
var et mysterie, men havde in-
gen forbindelse med arbejds-
miljø, tilføjer Alf Jacobsen.

– Den alvorligste ulykke var 
vist, da et tunnelelement sank 
under bugseringen fra Nord-
havn, siger Niels Erik Daniel-
sen.

– Det var det trettende tun-
nelelement – de tolv første gik 
godt. Men det trak heldigvis 
ikke slæbebåden med sig. Det 
blev senere hævet igen ved at 

blive pumpet tomt for vand, 
siger han.

På forkant
Hvorfor gik det så godt med ar-
bejdsmiljøet?

– Vi var på forkant med 
problemerne, siger Alf Jacob-
sen.

– Vi fik indarbejdet arbejds-
miljøet i udbudsmaterialet, 
nedsat referencegruppen og 
indgået et godt samarbejde 
med alle myndigheder, siger 
han.

– Det var et nybrud, at der 
var så tæt et samarbejde med 
bygherrerne. Og at de selv var 
med til at tage ansvar og lave 
tilsyn. Referencegruppen sik-
rede at bygherrerne fik infor-
mation om problemer, når de 
opstod, for det kan jo tit være 
en barriere, siger Niels Erik 
Danielsen.

– På grund af Storebælts-
byggeriet var det Arbejdstilsy-
net i Slagelse, der skulle stå for 
tilsyn. Det gav aldrig proble-
mer – de stod altid på pladsen 
én time efter, at vi havde rin-
get, hvis der var problemer, 
siger han.

– Også samarbejdet med 
politiet gik godt – både når det 
handlede om afspærringer, 
men også når der var demon-
strationer og blokader mod 
byggeriet. Når det sidste skete, 
gik alle i skuret med fuld løn. 
Det tog toppen af alle konflik-
ter, siger Alf Jacobsen.

Samarbejde med 
svenske arbejdere
– Vi havde et fortrinligt samar-
bejde med de svenske bygge-
arbejdere, der var organiseret i 
Byggnads – eller Svenska 
Byggnadsarbetereförbundet, 
siger Alf Jacobsen.

– Vi startede faktisk med at 
lave et fælles udkast til en 
overenskomst. Men den blev 
aldrig vedtaget, siger han.

I stedet blev der indgået en 
aftale om, at alt arbejde, der 
foregik i tunnelen, på Peber-
holm og på den første del af 
brofæstet, indtil man ramte 
svensk territorium, skulle 
foregå efter danske overens-

3F Kastrups historie
3F Kastrup kan i 2021 fejre 125 
årsjubilæum. I den anledning 
bringer Avisen en serie om 
fagforeningens historie - 
denne gang om byggeriet af 
Øresundsbroen.
Arbejdsmiljøarbejdet på 
byggeriet er i en ph.d-afhandling 
af Johnny Dyreborg blevet kaldt 
en “institutionel nyskabelse.” 
Fordi sikkerhed her ikke længere 
kun handlede om et ydre 
lovgivningskrav, men også blev 
en del af både virksomhedernes 
og medarbejdernes ansvar.
Det skete på Øresundsbroen bl.a. 
vedc at nedsætte en uformel 
referencegruppe, hvor formanden 
også var virksomhedens 
øverste direktør, skriver Johnny 
Dyreborg.
Ph.d-afhandlingen hedder 
„Mellem papiret og 
virkeligheden” og er udgivet af 
RUC og Arbejdmiljøinstituttet i 
2006.

Skilte og bævere på Øresund
For at sætte arbejdsmiljøet i 
fokus på den 18 kilometer lange 
byggeplads blev der opsat skilte 
og flag med sikkerhedsråd ved 
indgangen og særligt farlige 
steder.
Øresundskonsortiet indførte også 
en såkaldt Bæverpris, der blev 
tildelt teams, der gjorde noget 
ekstra for sikkerheden. Prisen 
blev ledsaget af en præmie på 
25.000 kroner til fordeling blandt 
medarbejderne.

 3F Kastrup 125 år i 2021:

Ingen døde under bygningen
af Øresundsbroen

komster. Resten skete på sven-
ske.

– Det betød, at omkring 100 
svenske arbejdere var ansat på 
danske forhold, men beholdt 
deres svenske sociale rettighe-
der uden problemer, siger 
han.

Pendlerkrav: 4-dages 
arbejdsuge
Alt kan vel ikke have være helt 
idyl?

– Nej, vi havde et problem 
med at mange af arbejderne 
var pendlere. Det betød, at der 
på et tidspunkt blev lavet en 
aftale om firedagesuge – det 
var imod vores vilje. For det 
gav meget lange arbejdsdage, 
siger Alf Jacobsen.

– Men mange arbejdere 
kom jo langvejs fra og ville 
gerne hjem, siger han.

– Det er jo mange pendleres 
moral: At når koen er der, skal 
den malkes, tilføjer Niels Erik 
Danielsen.

– Vi lagde et stort arbejde i 
at der ikke opstod et ukontrol-
leret klondyke på Ugandavej, 
hvor omkring 1.000 mand bo-
ede i egne campingvogne eller 
anlagte pavilloner. For vi vid-
ste at campingliv og arbejde er 
en usund cocktail, siger han.

–  Det lykkedes at få etable-
ret fællesfaciliteter, så der 
kunne spilles billard og bord-
tennis. Der kom også møde-
steder, hvor man fx kunne 
spille kort, siger Niels Erik Da-
nielsen.

– Men lejren eksisterer des-
værre endnu, tilføjer han.

Niels Erik Danielsen (til venstre) og Alf Jacobsen fik som arbejdsmiljøansvarlige et pionerarbejde op at stå under 
bygningen af Øresundsbroen fra 1993-2000.

Syv år varede byggeriet af Øresundsforbindelsen.
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Kim Rosenberg star-
tede den 1. april som 
ny medarbejder i 3F 
Kastrup A-kasse. 

– Det har været spændende, 
men også hårdt – ikke 
mindst på grund af den spe-
cielle situation med ekstra 
mange arbejdsløse på grund 
af coronakrisen og opdelin-
gen af afdelingen i to hold, 
som arbejdede forskudt 
hver anden dag, siger han.

Kim Rosenberg kommer 
fra en stilling som skralde-
mand i City Renovation, 
hvor han også har været til-
lidsrepræsentant.

– Jeg kommer med et 
kendskab til arbejdsmarke-
det og det at være „en af 
os.” Det giver lidt andre 
kvalifikationer, end andre 
ville komme med, siger 
han.

Hvilke erfaringer fra tillids-

mandsarbejdet kan du bruge i 
det nye job?

– Først og fremmest ev-
nen til at snakke med folk. 
Det er meget vigtigt som til-
lidsrepræsentant – og her i 
A-kassen taler jeg jo næsten 
6 timer i telefon om dagen, 
siger han.

Johanne Skriver er fra 
den 1. juni blevet ansat 
som ny sekretær i 3F 
Kastrup. 

Hun afløser Lene Nielsen, 
der flytter over til en stilling 
i 3F Kastrups A-kasse.

– Jeg har en uddannelse i 
forvaltning og har erfaring 
fra otte års arbejde som se-
kretær i en politisk organi-
sation, siger Johanne Skri-
ver.

– Alt er stadig helt nyt for 
mig. Jeg har hørt meget 
godt om fagforeningen, 
som er aktiv og tæt på med-
lemmerne. Så jeg glæder 

mig til at være en del af ar-
bejdet, siger hun.

Da mæglingsforslaget 
til en ny overenskomst 
kom til afstemning, bak-
kede medlemmerne op.

Ikke mindre end 80,25 pro-
cent af de afgivne stemmer i 
Kastrup blev et ja, mens kun 
19,75 procent stemte nej.
Valgdeltagelsen var på knap 
60 procent, helt præcist: 
57,81 procent 

Inden for de tre største 
overenskomstområder i Ka-

strup stemte Industrien og 
CPH massivt ja med hen-
holdsvis 82 og 97 procent. 

På ATL-området (der 
dækker transport og renova-
tion) var der derimod et fler-
tal imod overenskomstskit-
sen – helt præcist på 54,9 
procent. 

Det var ja på alle mindre 
områder.

Afstemningsresultatet lo-
kalt ligner landsresultatet: 
Her stemte alle grupper i 3F 
ja. 19 ud af FH’s (tidligere 

LO’s) 21 medlemsforbund 
har ligeledes stemt ja.

På landsplan, blandt alle 
forbund, blev mæglingsfor-
slaget vedtaget med 79,8 
procent ja-stemmer og en 
valgdeltagelse på 57,6 pro-
cent. 

Bestyrelsen i 3F Ka-
strups Seniorklub holdt 
i slutningen af maj 
måned sit første be-
styrelsesmøde, siden 
coronakrisen afblæste 
alle aktiviteter i foråret. 

Bestyrelsen besluttede, at 
aktiviteterne i klubben først 
genoptages igen til septem-
ber, fordi alle medlemmer 
potentielt er i risikogrup-
pen for komplikationer ved 
smitte med Covid19. 

Og selvfølgelig kun hvis 
omstændighederne er bed-
re.

Hvis det er tilfældet vil 

kammeratligt samvær og 
banko hver onsdag fra kl. 
9.30-13.00 blive genoptaget. 
Bortset fra onsdag den 16. 
september, hvor der vil bli-
ve holdt generalforsamling 
i klubben.

Åbent hus med billard i 
kælderen tirsdag og onsdag 
fra kl. 10.00-13.00 vil også 
blive genoptaget.

Flere oplysninger om se-
niorklubbens aktiviteter 
kan findes på 3F Kastrups 
hjemmeside – hvor senior-
klubben kan findes under 
fanen: Om afdelingen.

Bestyrelsen ønsker alle en 
god sommer!

3F Kastrup er klar med 
en midlertidig hånds-
rækning

Hovedforbundet i 3F har be-
sluttet at yde arbejdsløse 3F-
medlemmer en „corona-
håndsrækning” i form af tre 
måneders nedsat fagligt 
kontingent. 

Det har bestyrelsen i 3F 
Kastrup besluttet at bakke 
op om med et supplerende 
tilbud til medlemmer på sy-
gedagpenge eller en tilsva-
rende lav ydelse: 

Så har du været på syge-
dagpenge eller lignede i 
marts, april eller maj, kan du 
søge om nedsættelse af kon-
tingentet – svarende til ca. 

325 kroner per måned – i tre 
måneder.

Kom, ring eller skriv til 3F 
Kastrup, så finder vi ud af 
det sammen.

Du skal medbringe det så-
kaldte ”ydelsesbrev”.

Bestyrelsen i 3F Kastrup

3F har lanceret annon-
ceoffensiv for bedre 
dagpengedækning – og 
københavnske fagfor-
eninger laver ring om 
Christiansborg for gen-
opretning af dagpenge-
systemet. 

3F lancerede onsdag den 27. 
maj en annoncekampagne un-
der sloganet: „Nu er det Bjar-
nes tur”. 

Forbundet indrykkede an-
noncer i en række landsdæk-
kende og regionale medier, 
der påpeger, at dagpengedæk-
ningen halter bagud, samtidig 
med at arbejdsløsheden går i 
vejret.

Bjarne, der lægger ansigt til 
kampagnen er ufaglært skibs-
værftsarbejder, der som ar-
bejdsløs må klare sig for 6.000 
kroner mindre i månedlig ind-

tægt end i arbejde. Årsag: Den 
højeste dagpengesats er 19.000 
kroner om måneden.  

Ring om Christiansborg
Også lokalt er der gang i kam-
pagneaktiviteter for højere 
dagpenge. 3F Kastrup er sam-
men med en lang andre kø-
benhavnske fagforeninger ar-
rangør af en demonstration 

ved Christiansborg den 8. juni, 
hvor deltagerne med et krav 
om „Genopretning af dagpen-
gesystemet” vil slå ring om 
parlamentet. 

Ringen vil blive forbundet 
af bannere og reb – og alle 
sundheds og sikkerhedsfor-
skrifter vil blive fulgt. 

Talere vil bl.a. være Mona 
Strib, der er formand for FOA, 
og Henning Overgaard fra 3F. 

Der arbejdes også på at få 
en taler fra lufthavnen.

Underholdningen leveres 
af bl.a. Cirkus Panik, der ken-
des fra 3F Kastrups 1. maj-ar-
rangementer. 

På 3F Kastrups Facebooksi-
de har fagforeningen indsat en 
annonce, hvor statsminister 
Mette Frederiksen huskes på, 
at fagforeningen – ligesom un-
der valgkampen i juni sidste år 
– har forventninger om bedre 
dagpengedækning.

Kampagne for højere 
dagpenge fortsætter

Er du på sygedagpenge?

Overenskomster:

Klart ja i Kastrup

Ny sekretær i 3F Kastrup:

Jeg glæder mig

Ny A-kassemedarbejder:

Det går godt!

Seniorklub åbnes 
igen til september
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Skraldemændene i Kø-
benhavnsområdet har 
siden midten af marts 
startet arbejdet alle-
rede klokken fem. Årsag: 
Coronakrisen og dens 
restriktioner.

Renovationsarbejdet i køben-
havnsområdet har stort set 

Antallet af arbejdsløse 
i 3F Kastrups A-kasse 
er siden coronakrisens 
udbrud i midten af marts 
steget fra cirka 200 til 500 
medlemmer.

De lediges vilkår har siden 
midten af marts været lidt an-
derledes pga. regeringens og 
Folketingets corona-lovgiv-
ning.

Aktiv indsat på 
midlertidig stand-by 
For det første er den såkaldte 
„aktive arbejdsmarkedsind-
sats” blevet sat på stand-by fra 
midten af marts og indtil den 
27. maj. 

Det har blandt andet bety-
det, at arbejdsløse ikke længe-

re havde pligt til at søge 
mindst to job om ugen, og at 
indkaldelserne af nye ledige til 
samtaler og udarbejdelse af  
CV’er blev midlertidigt sus-
penderet. De skal dog gen-
nemføres inden den 31. 
august.

Arbejdsløse, der er kommet 
til siden – dvs. efter 27. maj – 
følger nu igen normale regler.

Dagpengetæller sat på 
stop 
Den anden radikale ændring 
af arbejdsløshedslovgivnin-
gen har været, at „dagpenge-
tælleren” er blevet suspende-
ret i fire måneder fra den 1. 
marts til og med den 30. juni. 

Det betyder, at perioden 
ikke tæller med i arbejdsløses 
samlede dagpengeperiode, 
men er forlænget med fire må-

neder (hvis man er ledig i hele 
perioden).

– Det har faktisk reddet 
langtidsarbejdsløse fra at falde 
ud af systemet i hele forårspe-
rioden – for det kan først ske 
efter den 30. juni, siger Winnie 
Sørensen, leder af 3F Kastrups 
A-kasse. 

Suspenderingen gælder 
også reglen om, at ledige højst 
kan modtage supplerende 
dagpenge i 30 uger. Hvis ledi-
ge i perioden har haft deltids-
arbejde og modtaget supple-
rende dagpenge, optælles 
ugerne ikke i perioden fra 
marts til juni.

Tårnby kommune 
opretter Jobcenter i 
lufthavnen og arbejder 
for forhøjelse af dag-
pengesatsen.

Beskæftigelsesudvalget i 
Tårnby Kommune beslut-
tede i marts måned, at ned-
sætte en hurtigt arbejdende  
tænketank. Den har i sam-
arbejde med fagforeninger, 
arbejdsgivere og A-kasser 
udarbejdet et idekatalog til 
indsats mod den stigende 
ledighed i kommunen efter 
coronakrisens udbrud.

– Formålet er at initiere 
til en genstart af erhvervs-
aktiviteten og arbejdsmar-
kedet i kommunen, efter 
lufthavnen lukkede ned, 
fortæller Winnie Sørensen, 
der er leder af 3F Kastrups 
A-kasse. 

Hun er også som med-
lem Tårnby kommunalbe-
styrelse for SF formand for 
kommunens beskæftigel-
sesudvalg.

– Vi ved jo godt, at luft-
havnen kun vil komme 
langsomt i gang igen - og at 
det vil ramme andre virk-
somheder og erhverv i 
kommunen hårdt. Derfor 
vil fx investeringer i kom-
petenceløft og opkvalifice-
ringer af ledige i ventetiden 

mellem job være gode inve-
steringer, siger hun.

Jobcenter i lufthavnen
Udvalget har udarbejdet et 
idekatalog med indsatser 
mod den stigende arbejds-
løshed. Et af forslagene i 
kataloget er allerede vedta-
get i Tårnby kommunalbe-
styrelse. Nemlig oprettelsen 
af et selvstændigt jobcenter 
i lufthavnen.

– Det skal fungere som 
en nem indgang for alle op-
sagte i lufthavnen, uanset 
om man kommer fra Solrød 
eller Tårnby, siger Winnie 
Sørensen. 

– Jobcenteret vil fungere 
som en satelit for Jobcente-
ret i Tårnby, men det vil 
være økonomisk uafhæn-
gigt, så det kan prioritere 
sine egne indsatsområder 
og søge egne midler i de så-
kaldt varslingspuljer, siger 
hun.

En række af forslagene i 
idekataloget kræver dog 
ikke kun lokal støtte og 
vedtagelse, men også hjælp 
fra regering og Folketing, 
bl.a. forslag om forlængelse 
af lønkompensationsord-
ninger til kriseramte virk-
somheder og forhøjelse af 
dagpengesatsen. 

Morgenudsigt til Amager Bakke fra City Container på Kraftværksvej.

 Corona-lovgivning:

Dagpengeperiode er forlænget
og aktiv arbejdsmarkedsindsats 
sat på stand-by

Tårnby kommune:

Tænketank 
laver inspirations-
katalog

Corona-tider:

Skraldemænd møder 
tidligere ind

være upåvirket af corona-kri-
sen. 

Og så alligevel! 
Også skraldemændenes ar-

bejdsforhold er blevet foran-
dret på grund af sikkerheds-
reglerne mod virus.

Mere ensom tjans
Forholdene er især påvirket på 
tre områder, fortæller Johnny 
Povlsen, der er arbejdsmiljøre-

præsentant i City Container.
– For det første så starter vi 

nu vores arbejde direkte i 
skraldebilerne, siger han.

– Under normale forhold 
møder vi jo ellers ind i kanti-
nen, hilser på kolleger og for-
tæller måske en enkelt røver-
historie eller to. Nu ser man 
kun sin makker og nikker til 
kolleger i de andre biler, siger 
han.

– For det andet tager de fle-
ste skraldemænd også direkte 
hjem efter arbejdet. For der er 
nu lagt restriktioner på, hvor 
mange der kan tage bad ad 
gangen. Jeg er en af dem, der 
bader hver dag, for jeg vil helst 
ikke køre i arbejdstøj til og fra 
arbejde. Men det gør mange af 
mine kolleger, siger han.

– Så det er et lidt mærkeligt 
miljø for tiden – en ensom 
tjans sammenlignet med nor-
malt.

Tidligere mødetid
På et tredje område har coro-
na-restriktionerne dog været 
et gode for mange skralde-
mænd, mener Johnny Povlsen:

– For vi har fået lov at møde 
ind allerede kl. 5. Det betyder 
meget mindre trafik, når vi ar-
bejder. Så vi flyver gennem 
byen lige nu.

Tidligere mødetid er noget, I 
har ønsket længe. Hvorfor er det 
blevet imødekommet nu?

– Begrundelsen er større 
fleksibilitet, fx i forhold til bør-
nepasning. Og så kommer vi 
jo heller ikke så tæt på andre 

som normalt. Vi møder jo 
mange mennesker på vores 
ture gennem byen, siger han.

Vil I kunne beholde den tidlige 
mødetid, når coronakrisen er 
overstået?

– Det tror jeg desværre ikke. 
Det er et af de punkter, hvor 
myndighederne står stejlt. Der 
er ellers mange fordele ved 
det: Vi kan tage de besværlige 
steder først. Vi bliver ikke for-
sinkede af trafik og vejarbejde 
- og vi spærrer heller ikke selv 
for andre. Derfor undgår vi 
også mange konflikter med 
borgere og andre trafikanter, 
siger han. 

Hverdagens helte?
Andre befolkningsgrupper, der 
arbejder under coronakrisen, er 
blevet udnævnt til hverdagens 
helte. Er I også det?

– Det er vi vel? Men jeg har 
nu ikke hørt nogen fremhæve 
lige præcis os. Så vi er måske 
ikke gode nok til at råbe op, 
siger Johnny Povlsen.



Selv om dagpengesyste-
met i de 36 år, hvor Niels 
Aage Christensen har 
arbejdet i fagbevægelsen 
og A-kasserne, er blevet 
systematisk forringet af 
politikerne, er der stadig 
muligheder for at støtte 
arbejdsløse til uddan-
nelse og bedre jobmulig-
heder, mener han.

Den 30. april havde Niels 
Aage Christensen sidste ar-
bejdsdag i 3F Kastrups A-kas-
se. Det sker næsten præcis ti år 
efter hans ansættelse den 1. 
marts 2010.

– Men jeg havde før da al-
lerede arbejdet i fagbevægel-
sen og A-kasser i 26 år – de 
tyve af dem hos Jord- og Be-
tonarbejdernes Fagforening. 
Her var jeg i en årrække leder 
– eller kontorbestyrer, som det 
hed dengang, siger han.

– Da jeg startede i A-kasse-
systemet i 1980’erne blev dag-
penge udbetalt manuelt i kon-
tanter. Man havde selvfølgelig 
på forhånd beregnet, hvad 
folk skulle have efter indsend-
te dagpengekort. Men vi sad 
og talte pengene op og gav 
dem til den enkelte arbejdslø-
se, fortæller han.

Den største forandring: 
Det gigantiske 
lovkompleks
Er digitaliseringen den største 
forandring, der er sket i dine år i 
A-kasserne?

– Nej. Det er fremvæksten 
af det kæmpe lovkompleks, 
der i dag fylder 30.000 A4-si-
der, hvis man printer det ud. 
Da jeg startede i 1980’erne 

Jeg har altid brændt
for uddannelse

skulle en arbejdsløs blot ud-
fylde én blanket, blandt andet 
med felter til oplysning om 
indtjening. Så blev dagpenge 
regnet ud derfra. 

– Dengang var der også et 
langt større råderum for at 
lave et såkaldt „forsvarligt 
skøn”, hvor man kunne igang-
sætte initiativer, der støttede 
den enkelte med at komme vi-
dere i arbejde eller uddannel-
se. Og mulighederne var tit 
store – især hvis man kunne få 

Arbejdsformidlingen med på 
ideerne, siger han.

– Men politikerne har brugt 
lovgivningen som et politisk 
redskab, så lovgivningen nu er 
så detaljeret, at intet er over-
ladt til tilfældigheder. Selv de 
mindste historier i pressen er 
blevet brugt til at ændre lov-
givningen, siger han.

– Det kan give helt vanvit-
tige udtryk – som da en efter-
lønner, der havde en fritidsin-
teresse med fiskeri blev mod-
regnet i sin udbetaling, fordi 
han havde solgt en fisk til en 
turist på havnekajen. 

Fagligt engagement
Hvad lavede du før A-kassearbej-
det?

–  Jeg var jord- og betonar-
bejder. Jeg ved ikke, om jeg 
arbejdede, men jeg fik da løn! 
Jeg tog en uddannelse som 
kloakmester på dagpenge – 
det er en certificeret uddan-
nelse lidt i stil med blikkensla-
ger, blot kortere, siger han.

– Jeg har altid interesseret 
mig for faglig politik – som 
helt ung var jeg aktiv i flere 
ungdomsorganisationer og i 
Danmarks Kommunistiske 
Parti. Så det var naturligt for 
mig at blive aktiv i fagbevæ-
gelsen. For jeg har altid haft et 
ønske om at sikre retfærdig-
hed. Og at mit arbejde i A-kas-
serne skulle være som de ar-
bejdsløses talsmand i dagpen-
gesystemet.

Kan man så det - også med den 
omfattende lovgivning?

– Det er svært. For man har 
to forskellige kasketter på - 
den ene som repræsentant for 
den arbejdsløse og den anden 
som den myndighed, der skal 
administrere de eksisterende 
regler.

– Selv om mulighederne 
ikke er så store som tidligere, 
er der stadig nogle. En stor del 
af mit arbejde har bestået i at 
vejlede om uddannelse - som 
en måde til at blive bedre til sit 
arbejdsområde eller for at 
komme over i noget andet ar-
bejde.

– De organisationer, jeg har 
arbejdet i, har været præget af 
ufaglærte og kortuddannede, 
der tit har haft problemer som 
ordblindhed eller læse-stave-
regne-problemer. Jeg har der-
for også altid værdsat ordblin-
de- og dansk-kurserne her i 
huset.

Forskel mellem 
fagforeninger
Hvad er den største forskel mel-
lem arbejdet her i 3F Kastrup og 
de fagforeninger, du ellers har ar-
bejdet i?

– Det er svært at sige - for 
det er jo samme lovgivning, 
som man er underlagt. De fag-
foreninger, jeg har arbejdet i, 
har altid budt medlemmerne 
velkommen og altid forsøgt at 
møde folk i øjenhøjde, med re-
spekt - og med stor faglighed.

– Så forskellene handler nok 
mest om kulturen: Her i huset 
fylder lufthavnen meget. Det 
er store arbejdspladser, hvor 
folk er i mange år, og med vel-
etablerede klubber og tillids-
folk, som fagforeningen bak-
ker op. 

– Inden for byggefagene er 
man kun på en arbejdsplads i 
begrænset tid, så går man vi-
dere til den næste. Så her byg-
ges fællesskaber mere op i 
selve fagforeningen. Det er 
den, der skal virke samlende.

– Men fagforeningerne har 
jo også forandret sig meget - 
fra små specialiserede fagfor-
eninger for specifikke fag-
grupper til store samlende or-
ganisationer af mange fag og 
arbejdergrupper. 

– Jeg har altid været glad for 
at være her i huset. I al fald det 
meste af tiden - for der har 
selvfølgelig også været et par 
bump på vejen. Men helt 
grundlæggende er det en god 
arbejdsplads, med gode med-
lemmer, gode medarbejdere 
og gode klubber med et godt 
sammenhold.

Trives du nu som pensionist?
– Ja! Arbejdet er noget alt 

for opreklameret lort! Siger jeg 
efter 50 år på arbejdsmarkedet 
- så jeg har også fortjent pen-
sionen, siger han.

Sin humoristiske sans og 
slagfærdighed har han i al fald 
ikke tabt.

Hvis man får Covid-19 og har mistanke om, at 
det skyldes arbejdet, skal det anmeldes. 

Hvis man er sikker på, at påvirkningen er sket indenfor  
fem dage, så skal det anmeldes som arbejdsulykke. Så har 
din arbejdsgiver pligt til at anmelde.

Hvis påvirkningsperioden har været over længere tid 
end fem dage, så er det en erhvervssygdom – og så har 
læger pligt til at anmelde.

I forbindelse med anmeldelse, uanset om det er en ar-
bejdsulykke eller erhvervssygdom, er det vigtigt, at der 
laves en grundig beskrivelse at forløbet. 

Du er velkommen til at kontakte afdelingen i den for-
bindelse, eller hvis du har andre spørgsmål.

– Politikerne har brugt arbejdsløshedslovgivningen som et politisk redskab, så intet længere er overladt til tilfældigheder. Det giver absurde udslag, 
siger Niels Aage Christensen. 


