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Lidt fakta om Krifa  
og Det Faglige Hus

Vidste du, at Krifa bygger på et kristeligt,  
fundamentalistisk idégrundlag, og at de  
er imod strejkeretten? 

I 1998 blev lederen af Det Faglige Hus - 
Johnny Nim - dømt for dagpengesvig?  
Han snød statskassen for 135.000 kr. 

 Hverken Krifa eller Det Faglige Hus kan for-
handle din overenskomst. Det betyder at  
de, og dermed dig står uden indflydelse.

Læs mere her i folderen.
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Den største af de gule er Kristelig Fagbe-
vægelse. De vil hellere kaldes Krifa, det er 
sværere at sælge varen, når man blander 
religion ind i medlemsskabet. Men det er en 
kendsgerning, at Krifa er opbygget omkring 
Indre Mission. Og for at kunne blive valgt til 
tillidsposter, skal man anerkende Biblen som 
grundlag. 

Et fundamentalistisk grundlag og imod strej-
keretten

Her er et uddrag af de gældende vedtægter:
§  2 Grundlag, stk. 1
  ”Kristelig Fagforening bygger på det 

kristne livs- og menneskesyn. Bibelen er 
grundlaget for dette syn.”

§ 5, stk. 4
  ”Medlemmer, der arbejder under en 

overenskomst indgået med andre fagfor-
eninger, vil ikke være en del af en eventuel 

Krifa - Kristelig  
Fagbevægelse
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overenskomstmæssig konflikt, og vil der-
for heller ikke kunne pålægges at strejke.”

§ 5, stk. 6
  ”Alle medlemmer har ret til at vælge eller 

lade sig vælge til Kristelig Fagforenings 
tillidsposter. Enhver valgt skal tilslutte sig 
Kristelig Fagforenings grundlag og formål 
og er forpligtet på at arbejde ud fra disse.”

Det Faglige Hus er en privat forretning, som 
ledes af Johnny Nim, der tidligere var for-
bundssekretær i Teknisk Landsforbund.  
I 1998 blev Johnny Nim dømt af landsretten 
for dagpengesvig. Johnny Nim hævede i alt 
135.000 kr. i dagpenge, mens han tjente op 
til 54.000 kr. om måneden (kilde: BT 24. oktober 2002)

Johnny Nim er i dag formand for Det Faglige 
Hus’ A-kasse – også selv om han er dømt for 
dagpengesvig.

Det Faglige Hus
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Krifa og Det Faglige Hus har ikke forhand-
lingsret på FOAs område.
FOA forhandler overenskomsterne på vores 
område. Jo flere vi er i FOA, jo stærkere er vi.
Barsel, ferie, bedre løn samt løn under syg-
dom er nogle af de sejre, som vi har opnået 
gennem overenskomsterne.

FOAs formål er hverken religion eller forretning, 
men at sikre bedre vilkår for vores medlemmer!

Vil du støtte Krifa og 
Det Faglige Hus? 





Staunings Plads 1-3
1790 København V

www.foa.dk

DECEMBER 2015

Det er let at melde sig ind i FOA
Ring gratis på telefon 80 20 20 30 mellem
8.30-20 fra mandag til torsdag. Fredag er
telefonen åben fra 8.30-12 og fra 16-20.

Meld dig ind online på www.foa.dk/blivmedlem

Send en sms til 1919 Skriv: indmeldfoa og dit navn  
(fx: indmeldfoa susanne nielsen). Der skal være 
mellemrum mellem indmeldfoa og dit navn.


