
Foa.. Der er kommet styr pa det 
CORONA: Lokal 
FOA-formand glae-
der sig over klarere 
retningslinjer.for 
medlemmerne. 

ROSKILDE: Ifolge FOA Ros-
kilde er 16-18 of deres om-
kring 5000 medlemmer, ho-
vedsageligt sosu-personale 
pa plejecentre og i hjemme-
plej e; blevet ramt of covid49. 

Formand Bo Viktor Jen-
sen mener, at der bliver taget 
godt hand om coronasituati-
onen i Roskilde Kommune. 

Starten var mere kaotisk, 
og de skiftende retningslin-
jer kan stadig gore det svaert 
at folge med, men generelt er 
der styr pa forholdsregler, 
veernemidler og tests.  

))Nu er det slaet fast, 
at hvis man er smittet 
med corona og arbejder 
i sundhedsvaesenet, er 
det en arbejdsskade. 

Bo Viktorlensen, formand 
for FOA Roskilde 

Akke noget pjatcc 

Pa det mere overordnede 
plan er ban meget tilfreds 
med, at Sundhedsstyrelsen 
nu har aendret deres mel-
ding om vaernemidler for 
plejepersonale med taet kon-
takt til sarbare borgere. 

For var beskeden, at de 
kunneo bruge visirer og 

rnundbind, og det gav noget 
utryghed over, ow der blev 
set stort pa det. Nu hedder 
det sig, at vaernemidlerne 
skal bruges. 

- SA er der ikke noget pjat, 
og det er vi glade for. Det be-
tyder, at alle vores medar-
bejdere i frontlinjen bruger 
visirer og mundbund, siger 
Bo Viktor Jensen. 

Han er ogsa meget tilfreds 
med, at plejepersonale nu 
far anerkendt covid-19 som 
arbejdsskade, hvis de bliver 
syge, uden at skulle doku- 
mentere, at de er blevet smit-
tet pa arbejdet. 

- Nu er det slaet fast, at hvis 
man er smittet med corona 
og arbej der i sundhedsvaese-
net, er det en arbejdsskade:  

Det er en keempe fordel, at 
man ikke skal kaempe med 
systemet pa den made, siger . 
Foa-formanden. 

Manglersosuer ` . 	I -. 
Bo Viktor Jensen er dog be-
kymret for manglen pa so- . 
suassistenter, som i forvejen 
var et problem for coronaud-
bruddet. Der er mere brug 
for dem nu end nogensinde, 
for de aeldres behov vokser 
ogsa, nar de skal sidde alerie 
uden at kunne fa besog of de-
res familier. 

- Det betyder helt vildt me-
get for de her mennesker, for., 
tiden er meget lang, og der 
kommer ikke nogen. Derfor 
er det ogsa en del of opgaven 
at skabe noget liv derude pa 
plejecentrene, siger ban. 
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Brug de lokale, de har brug for os 

ROSKILDE: Under en ver-
densomspaendende krise 
som den corona har sat os 
alle sammen i, skal vi som 
danskere vaere stolte of at 
bo i et land som Danmark. 
Der er rigtig mange ting, 
som har stor betydning, og 
som er alt afgerende for, at 
vi kommer godt og hurtigt 
ud pa den anden side af kri-
sen. Her spiller Den Dan-
ske model en rigtig vigtig 
faktor pa arbejdsmarke-
det. 

I Danmark er vi sa heldig 
stillet, at vi har nogle po-
litikere, og et erhvervsliv, 
som taler sammen med 
fagbevwgelsen og laver af-
taler sammen som sikrer 
og giver tryghed bade som 
virksomhed og lenmodta-
ger. 

Vi har verdens bedste 
sundhedspersonale. Per-
sonale, som vi normalt al-
driglaegger maerke tif, per-
sonale som arbejder pa alle 
mulige skmve tider of deg-
net - lerdage og sendage, 
aftner og nat, weekender, 
juleaftner og alle evrige 
helligdage, hvor mange of 
os holder fri med familien. 
For der er altid nogen, der 
skal passes og serges for, 
og lige nu bliver de rigtig 
meget synlige. 

Fra LO Roskilde Egnen 
skal der lyde en saerlig 
ros til alle jer, der dagligt 
arbejder med risilco for 

Debat smitte. I wetter helbredet 
pa spil til gavn for alle os 
andre, nar I arbejder med 
mennesker. I serger for at 
rengeringenerheltitop, sa 
vi kan faerdes trygt i det of-
fentlige rum - Lige nu bar 
rengeringen aldrig vwret 
vigtigere i vores samfund, 
og smrligt ikke efter vi har 
hart, at Coronavirussen 
loan overleve pa overflader 
i op til 48 timer. 

Situationen er den, at vi 
ma erkende, at coronavi-
russen spreder sig med 
en hast, som mindst of 
alt minder om en steppe-
brand, som ingen loan kon-
trollere. Smitten rammer 
de mennesker hardest, 
som i forvejen bar et svagt 
helbred - isaer aeldre er i 
risikogruppen for at blive 
syge. Den sterste risilco er, 
at alle jer frontmedarbej-
dere bliver smittespredere 
- et scenarie, som vi for alt 
i verden skal undga. 

I LO Roskilde Egnen ta-
ger vi ansvar for ikke at 
bidrage til denne smitteri-
siko - bade for vores me.il-
lemmer og jeres families 
men i lige sa hej grad-for 
kolleger og borgere, som 
er afhaengige of jeres ind-
.sats. Det er derfor ogsa be-
sluttet, at der ikke vil blive 
afholdt 1. maj i Roskilde i 
2020. 

Rigtig mange er pavirket 
of denne virus, ogsa dem 
der ikke er smittet: Man- 
ge danskere bliver i dag 
arbejdslese, og skal nu til 

at leve of dagpengesatsen. 
Hvis begge formldre i en fa-
milie, mister deres arbej-
de, kan det vaere en umulig 
opgave, at fa ekonomien til 
at hmnge sammen. 

Derfor har vi i FH - Fag-
bevmgelsens Hovedorga-
nisation- kommet med en 
anbefaling til regeringen, 
nemlig at haeve dagpen- 
gesatsen for de ledige til 
25.000. kroner 

Der er rigtig mange of 
vores medlemmer, som nu 
frygter at blive arbejdsle-
se, og hvordan skal elco-
nomien sa komme til at 
heange sammen? Et left 
til dem ville hjaelpe i deres 
dagligdag. 

Den Danske model vir-
ker, nar alle parter tager 
ansvar. Stop med at fyre 
folic, og brug de ordninger 
vi ifaellesskab flnansiere! 

Hvordan kan vi som bor-
ger i Roskilde og Lejreom-
radet sa Waelpe lokalt? Vi 
kan bl.a. handle ind lokalt 
- bruge de butikker i vores 
by, som ogsa har det svaert, 
og vi lean vaelge en lokal 
handvmrker, nar vi skal 
bruge handvaerkerWaelp. 
Pa den made stetter vi op 

. om de lokale forretninger 
og det lokale erhvervsliv 
- det vaere sig lige fra ud-
bringning of mad til have-
arbejde mm. 

Brug de lokale - de bar 
brug for os! Husk at bruge 
dem, som har indgaet en 
overenskomst - altsa de 
forretninger og erhvervs- 

drivende der bar lavet en 
aftale med fagbevmgelsen 
om len og arbejdsvilkar. 

Len og arbejdsvillcar der 
silcrer medarbejderen den 
rigtige Ion, sikrer Ion un-
der sygdom og pensions-
indbetaling samt alle de 
andre goderderfelgermed 
en overenskomstaftale. 

Hvis man er i tvivl om der 
er indgaet overenskomst i 
den forretning eiler virk- 
somhed man vil bruge, 
bar FH lavet en app, som 
man kan downloade pa sin 
telefon, den hedder OK for-
hold. 

Stor talc til alle jer der 
yder en kwmpe indsats 
for vores syge og svage. 
Til alle jer, der serger for 
pasning of born, for de der 
skal pa arbejde. Til alle jer 
der serger for rengering, 
sa vi ikke bliver smittede. 
Til alle jer der gar pa arbej-
de, politi, butiksansatte, 
chaufferer, og alle jer der 
lige nu ger en stor indsats 
for alle os andre. 

Vi skylder jer alle en 
kwmpe tak. Vi er mange, 
der er lykkelige for jeres 
dygtige faglighed, for je-
res indstilling og for jeres 
Ww1p. Vi er stolte over je-
res indsats. 

Bo Viktor Jensen 
Afdelingsformand 
for FOA Roskilde 

FormandforLO 
Roskilde Egnen 
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Roskildes LO-formand: 

Bru- g de lokale firmaer - 
de har ogs aO  brag for os 
Under den verdensomspaen-
dende CORONA-laise, lean vi 
vaere stolte of og glade for at 
bo i et land som Danmark. 

Mange mange ting liar stor 
betydiiing og bliver afgoren-
de for, at vi kommer godt og 
hurtigt ud pA den anden side 
of krisen. Bl.a. er  Den Danske 
Model pA arbejdsmarlcedet en 
meget vigtig faktor. 

I Danmark er vi sA heldigt 
stillet, at vi.har nogle politike-
re og et erhvervsliv, der taler 
med hinanden, laver aftaler 
sammen, og som silver tryg-
hed bade for virksomheder og. 
10nmodtagere. 

Vi liar noget of verdens 
bedste sundhedspersonale. 
Mennesker, som vi normalt 
ildce laegger sA meget mwrke 
til, men som arbejder pA alle 
mulige slca've tider of dognet 
-10rdage og sondage, aftner 
og nat, weekender, juleaftner 
og alle ovrige helligdage, livor 
mange of os holder f i med 
familien 

For der er altid nogen, der 
skal passes og sorges for, og 
lige nu bliver de rigtig meget 
synlige. 

Smtter helbredet pa spil 
Fra LO Roskilde Egnen skal der 
lyde en swrlig ros til alle jer, 
der dagligt arbejder med risi-
ko for smitte. 

I sa°tter helbredet pA.spil 
til gave for alle os andre, nAr 
I arbejder med mennesker. I 
Borger for at rengoringen er 
helt i top, sA vi kan faerdes trygt 
i det offentlige rum - Lige nu 
liar rengoringen aldrig varet 
vigtigere, efter vi bar hdrt, at 
Corona-'virus kan overleve pA 
overflader i op til 48 timer. 

Vi mA erkende, at Corona 
spreder sig med en hast, der 
minder om en steppebrand, 
som ingen kan kontrollere. 

Smitten rammer de men-
nesker hardest, som i forve-
jen liar et svagt helbred — isa°r 
aeldre er i risikogruppen for at 
blive syge. Den storste risiko -  

er, at alle jer frontmedarbej-
dere bliver smittespredere — et 
scenarie, sour vi for alt iverden 
skal undgA. 

I LO Roskilde Egnen tager 
vi ansvar for ikke at bidrage 
til dende smitterisiko — bade 
for vores medlemmer og jeres 
familie, men i lige sA hoj grad 
forkolleger ogborgere, som er 
of a!ngige of jeres indsats. Det 
er derfor ogsa besluttet, at der 
ildce vil blive afholdt 1. maj i 
Roskilde i 2020. 

Bedre dagpenge 
Mange pavirkes of dende virus, 
ogsa dem der ikke ersmittet. 

Et staerkt stigende antal 
danskere bliver i dag arbejds-
lose og ma nu til atleve of dag-
pengesatsen. Hvis begge for-
m1dre i en familie, mister deres 
arbejde, Ivan det vaere svaert 
eller umuligt at fA okonomien 
til athaenge sammen. 

Derfor liar vi i FH (Fagbevae-
gelsens Hovedorganisation) 
lcommet med en anbefaling 
til regeringen, nemlig at haeve 
dagpengesatsen for de ledi-
ge til 1Q. 25.000. Det lean hjwl-
pe mange of vore medlem-
mer, som nu frygter at blive 
arbejdslose og deres 0konomi. 

Den Danslce model virker, 
nAr alle parter Lager ansvar. 
Stop med at tyre folic, og brug 
de ordninger vi i fwIIesskab 
fmansierer I 

Brug lokale butikker 
og handvaerkere 
Hvordan Ivan vi som borgere 
i Roskilde og Lejre sA hjaelpe 
lokalt7 

Vi ]can bl.a. handle ind 
lokalt: Brug de butikker i vores 
omrade, som ogsa bar det 
svxrt. Vaelg en lokal handvmr-
ker, nAr vi skal beige handvwr-
Icerhjaelp. 

Pa den made stutter vi op 
om de lokale forretninger og 
det lokale erhvervsliv - det 
vwre sig lige fra udbringning 
of mad til havearbejde mm. 

Husk samtidig at bru- 

ge dem, som liar en overens-
komst, dvs. forretninger og 
erhvervsdrivende, som liar 
aftale med fagbevaegelsen om 
rigtige Ion og arbejdsvilkcar. 
Det silver medarbejderne den 
rigtige Ion, Ion under sygdom 
samt pensionsindbetaling og 
alle de andre goder der fplger 
med en overenskomst. 

Hvis man er i tvivl, om der 
er overenskomst i den forret-
ning eller virksomhed, man 
vil bruge, liar FH lavet en app, 
som man lean downloade pa 
sin telefon, den hedder OK 
forhold. 

Stor talc til alle jer, der yder 
en kaempe indsats for vores 
syge og svage. Til alle jer, der  

sorger for pasning of born, foi 
de der slcal pA arbejde. Til alle 
jer der Borger for rengoring, sa 
vi ildce bliver smittede. 

Til alle jer der gar pA arbej-
de, blandt politiet, butiksan-
satte, chaufforer, og alle jer dei 
lige nu gor en stor indsats for 
alle os andre. 

Vi sicylder jer alle en-kaem-
pe talc. Vi er mange, der er lylc-
kelige for jeres dygtige faglig-
hed, for jeres indstilling og foj 
jeres hjwlp. Vi er stolte over 
jeres indsats. 

Bo Viktor Jensen 
Afdelingsformand 

FOA Roskilde 
formand foi 

LO Roskilde Egnen 
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a 	Ti tager telefonen og njoelper 
medlenm" 'rne 11 en fagforening 

J'egmisterlidtafmitgodejule- , 
humor, nAv jeghorer radiore-
.Icarndr ha-de gule•- .alts& IQ-,`. 
fa og detFagllge hus - hdor de. 

Tager ' din fagforeriing~•„ 
:ildie telefonen infir du ringer; : 
og'kontalct os for hjaelp til et' 
ggdNib4dsmlljo og mindre 
stress". 

Vl sprger felrtlslc for at tele 
fAin alfld bliver tageti vores, 
O1C;  fagforeninger, Slculle det 

<' sA'elllgevels]ce;etyoresxecep-
HonlstniAopfysea~whornin✓:e ' 
tllatrjnge ilbage,erdetford( . 
of vi ei ude, bg bjaelpe vore~• 	 14 i; v~~, _, r lon 

'medlemmer ude'p& arbejds,-; 	': ,' •• 	"' ' 
p]adsen; eller til mode med 	

 

'";yoreamedleri►irlerp&komi~U~:'AoUktorjensen~Jon andforl0.ogr0AtRas11(ide, 
• - 	;ne.d.  llerrpeda,&gdsgiveren;: 	:. . 	r,, 	r ~ 	l,'. I  ; 	(PototPerRu4(&bing 

:VlhornemligindgAeta&' 	' r  
le'orril0nogatlreJdsgill{filmed. 'rijedlgrtrmecmecd~vpc&deres ogatbrjdsmllj0repra°setantee 
ajbejdsglverenog&Ahaldeten; aporgspt:Q11;".' ~~ ~ 	".: `';'.; ..lilivee]obende:udderinRtdlat• 
oye[epsl(oin'st,: 	 •'' 

 

.an belro er i~dce 	g r joie ,rpedleruinernes 'nobler' 
Den:etbefde vl oforbhver .r dl; en OIC fag oreningen, for - 'merudeldkeltpA'atbejdsplaV 

overho~dthver dag, bg vilcm-.': -r ia0caifbare•kgntaldeen at••  •.ien+deavarepAsporgsmAlved-:• 
derJonibejdspladsen, 	demange,tu'slride.Wlt&61'te rpren6jon;6rbejdstid, lobf-'. 

Detkpnne ogs,'i godtvaere '-,•sour OI('fogfhehingei'i~beii aftaler, dile`g pA,hewgdege; , 
vilcarmodemedvoresdygtige • deuddanner;'.. ,. 	• •';' • _ cer>;eJdsmtl~@,sygdom;aiisld 

.• 	tilusvalgte, som lobende bll-, .:: 'pe gAr saihmen rned.Vo?gs .:der,ved sygesamtaler jtf ensd-, 
veruddannetdlathjaelpevore~'medlemmer:uae•pA;atb ds g •'•e Sam' talerrnellendider.og, 

pladren  og erllge tji'ettagefat , • medarbejdei, De er gareritien' 
-ihvis'tnanhiarnoget,*aR:vll:,• f'oretajtgAMgHgtil,iforhold, 

	

havesvarpA,.. ; ~; :'":,'; 	, til'&:D' 6aler •der.er IndgAet i 
: Vores Wild srepr senkaiite[!t ; overenslcomstenogude161ca1t t 

; p&arbejdspladsen, 
Den overen slcomstsom fag 

foreAger ined OX mwhet 
-haibrugt•penge, dd dg man• 
ge iessourcer for it forbandle l 
ordentllgelonogerbejdsvillch, 

- }i iMtllderesmedlemrner, 
Under , overensltornstfoc-.• 

~.. handlingerhOrteviRd(emeget 
,..: df nogen a f de gale, hverlcen i 

pressenelleriredjospotXI ter• 
%der god grand Hl, de deltiger•• 
neQjg sletildce i det arbejde; 
men vejleder i de go de Aoki . 
somrigtigefagforeningerhar 
indgAet 	' 

lad migsluttemed atonslce. 
alle tillidsrepraesentanter og' 
arbejdsmiljoreprmsetanter:,  
udepA alle arbejdspladser'ei -. 
rlgdg Awn jul og god.t ny.W. 

I  sammenmedjeresfamMuel , . 
Et godt arbejdsmarked.• 

.laa=ver atI er tjlstedehveidag, 

.,det f4dum at Iyder en luernf: 
.'pc ifi&atsj~erQ storltja 1p for. 
'dem~der er me&m aP en OIC 
•,a, rening- 

,,, 	DoVilrtokjensen. 
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L1 i~rlfao ® rued humoret 
'Jegmistecaltsalidtafm itjule-

'" humor, nar jeg borer radiore-
Idamer fra de gule — altsa IW-
fa og Det Faglige Hus — livor de 
siger: 'Tager din fagforening 
ildce telefonen, nar du ringer, 
.og lcontalct os for lijaelp til et 
godt arbejdsmiljo og mindre 
stress.,,  

Sadan slaiver Bo Vilctor jen-
sen, fomland for LO Egnen og 
TOA Rosldlde, i et debatind-
1aeg, der blev bragt i Roskilde 
Avis for nyligt. 
. ; .Lad mig lige begynde med 
at'sla fast, at det ildce er Krifa; 
der sporger radiolyttere, om 
de er traette af, at deres fagfor-
eningildce tager telefonen, nar 
de ringer. 

Derimod er det rigtigt, at 
vii ICrifas radiospots siger, at 
danslcerne lcan Icontalcte os for 
hjaelp til et godt arbejdsmiljo 
• og mindre stress. 

Deter da trist, hvis det ode- 

hegger Bo Vilctor Jensens gode 
humor, som han s1c fiver, men 
ma indromme, at jeg har sva!rt 
ved at forstA det. Maslce slcul-
le han selv prove at ringe til 
en of vores jobtrivselslconsu-
lenter7 Hvis det lean odelaeg-
ge hans humor, at vi tilbyder 
hjaelp til stressramte og andre, 
der er ramt pa arbejdslysten —
sa tra:nger han maslce til en at 
tale med? 

Ellers inviterer jeg ogsa 
lijertens genie pa en ]cop lcaffe, 
livor jeg fortwIler om, hvordan 
vi arbejder med trivsel. For jeg 
gar ud fra, at Bo Vilctor Jensen 
og jeg arbejder for det sam-
me—nemligatoge danslcernes 
tdvselpa arbejdspladserne. 

Sluibenten naevner ogsa 
mange of FH-fagforeninger-
nes tiltag, som gor, at de nog-
le gange ildce har tid til at tage 
telefonen. Og der er da ingen 
tvivl om, at det er gode tiltag. 

Men sildcert er det ogsa, at de . 
tiltag lcun erfor en udvalgt slca-. 
re, og at der er mange hundre-' 
de tusinde danslcere, som ildce 
er omfattet of de tiltag. Sam= • . 
tidig er der problemer, som 
overenslcomster ildce lean lose.. 
alene — fx darlig ledelse og 
mangel pa balance mellem • . 

l
arbejde og familieliv. 

Derfor synes jeg, at Bo Vic-' 
for Jensen slcal glaede sig over, 
at vier Here, der hjaelper dan-
slcerne med athojne arbejdsly-
step i stedet for atbruge energi. 
pa  at blive aergerlig over nogle . 
reldamer. Malet ma altid were 
at oge trkvslen hos danslcerne ' 
ved at va_re relevant — ildce at 
forhindre sund lconlcurrenee 
eller papege alt det, de andre;  
ildce gor. 

SorenFibkgerOlesen . . 
formand 

ICrlfa; 	' - 
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Retie Gjerslcovlcritisererl(ri a forihl(e atkunne Ift1pe Idnmadtagere i lcnibe a samme mdde sotn den 
rigHgefagbevcegeise,dersrdrge~foroverenslcomsteroga/taler. 	 tloto.jO)genC,Jorgensen) 

0 e 'nok bare at sige 
r`riec ' . u Oket 

humoret• 1ocflcri= 
fa-formand, Soren Fibiger Ole-
sens; overfladislce svar til Bo 

I6 ijensen,somerformand 
`fdi bade FOA ogLO i Roskilde, 

• Sidstna_mte har et reelt 
"ansvar fpr_-10.000lonmodta-
:g'ere• iiltosldlde frable, HIC, 3F, 
:'10A4 Metal, nar de steal silc-
jes,orderitlige Ion og arbejds-
foiholc3 Det•giel'der ogsa, nar 
nnki :Rca1 hjaelpes med at fin-
ile.sig 6,etil Tette pa arbejdsmar- • 

- det med overensRomster, 
'•:der silo er brdentlige villcar, 

:Men det er alt for let og 
`hjz 1per ildce en eneste Ion-
modtagerbare atsige'Op med 

".humpref. 
".. `.Ta;rilc,.hvis mari liare:~agde 
;lop med, huinpreP, nar vzet 
1e0sgaaid,:pfi; tidligere LO; 

' ~.foc• aiidler benRIWr .pa veg 
• •ire•af•1;4 mio. dansl~eee~)'dr~~t 

f&i c§aItd(dr for sine medlem , 
:mer yed_de`,riuvmrende over  

enslcomstfor nalingerne. : - 
-'Op med humoree, hvis 

arbejdsgivere forsoger atpres-
se aldcorden. 

Bller'Op med humorev h5r 
fagb evagelsen gar til forhand-
linger med luav omfiere unge 
i uddannelse, presser os politi-
lcere foratstoppe Iondumping 
til udenlandske lastbilchauffo-
rerellerarbejderforligelontil 
mwnd og Icvinder. 

-'OP med humoret' til votes 
'lolcale fagbeva:gelse, der star 
ude pa arbejdspladserne og 
hjaelper deres medlemmer til 
bedre trivsel, mindre stress og 
bedre arbejdsforhold. 

Overenshomsterne tager 
mange menneslcer som en 
selvfolge, men de lcommer 

. ildce afsig sely. 
ICrifa forhandler jo ildce 

:'1.6V6 comster.  Sa de er iRe 
med'til at silue vores'danslce 

•.•tiro del:,, !hoof. arb ej dsgivere 

og arbejdstagere forliandler 
sig Item tilde bedste losnin- 
ger. Den sjette ferieuge, barsel, '• 
pension og efteruddannelse, 

Nw, svaret fra ICrifa er bare; :. 
'Opmedhumoref.Det'erogsa. '•;•<_; 
newt, nar vi har den rigtige' • ' . 
OICJoverenshomst-fagb evae- 
gelse til at forhandle og silo;e;  
medlemmernes rettigheder.. 
mens ICrifa bruger Wen pa a( 
lave nedsiettende radiospots.:... 

ICrifa burde have et bedre 
svar, nar rigdge levende men- 
neslcer lcommer i Idemme pa _ 
arbejdspladsen. Nar de far. 
brag for deres overenslcomst-' • , 
mmssige rettigheder med` 
hja?lp fra en sta?rlc tillidsmand, 

Men salcanBoVilctorjensen*.-  
og 0IC fagforeningerheldigvis . • _ `'.` 
levere varen. 

MetteGjerslcov(S) ' 
follcetingsmedlem'• 

Gundsomagle. • . 



_erg TTa Soren Fibl_. 

Hej Soren 
Du sluiver i dit indla2g, at I 

• ~ iTb ;Jder med trivsel og du gar 
ud ha, at jeg arbejder for det 
samme, nemlig at oge dan-
sI<em'cs trivselpa arbejdsplad-
sen..... 

Sa ersporgsmalet jo sa livor-
dan du Soren deherer trivsel7 

ICrlfa:opstod som et mod 
svar tilde rigdge fagforenin-

_'ger og gilt fra starten mod 
'gtrejlceretten og RTHesslcabet—
det som vi i 0IC-fagforeninger-
ne lcalder for sltruebra?ldcere 
Ogden talctil(hi r.IfaRHslcfask.•: 
holdt i ICrifa. 
:I']iar ildce pa•noget tids 

.punlct bidraget til forbedrin;; 
"ger of liverlcen arbejdsmi1jo' 
Jon, arbejdsvillcar eller andre 
of .ae goder, som rigtige fagfor-
ennger liar forhandlet hjem 
iil •deres medlemmer, l liar i 
nogle of jeres overenslcomster 
presset arbejdstiden op pa 45 
timer om ugen og lavet aftaler 
om ultralave lonninger. ICrifa 
star for.-det modsatte af, hvad 
.vi andre star for, nemlig solida-
ritet. I hylder det enlcelte indi-
bid og lcaempermod fEeUesslca-
betpa aibejdspladsen. 

Dir forsoger at bilde Ion-
modtagerne ind, at de far det 
sariime til lavere pris i din for-
retning. Og den dag de virkcbg 
liar brug for hjaelp, er de nodt 

. til at Icontalcte en rigtig fagfor-
ening. En rigtig fagforening, 
som laver overenslcomster og  

forhandler goder lijem ffsine:  
medlemmer. En rigtig fagfor; 
ening; som er solidarislc og star 
sammen og ude pa arbejd§ 
pladsen hylder fiellesslcabef 
detgorICrifa ildce. 

Den dag du.indrommer;_ 
at du falctislc forsoger at b1W 
folic noget ind, som de aldrig; 
far; lcaere Soren, sa bliver jeg: 
glad.bg sa er jeg sildcer pa, at 
humoret stiger voldsomt. 

I ovrigt liar jeg lagt mwr-
lce til, gennem mine mange ar. 
som fagforeningsmand, at d~ . 
folic; somildce vil betale til rigs 
tige;fggf6renmger og hyldei' • 
d&RIe fagforeningsvalg, ildce-
har noget imod, at de bliver 
tvunget til at tage del i alle de 
goder; som vi andre forliand=. 
ler lrjem til dem i overenslcom' 
sterne—det erabenbartildce et 
problern. t. 

Bo Vilctor jensen' 
afdelingsformand.'' 

EOA Rosldlde 
seldionsformand 

I.O Rosldlde EgneM. 



Trivsel er ikke til forhandling 

I sidste uge svarede jeg Bo Viktor Jensen, formand for FOA og LO i Roskilde, pa et 
debatindlaeg her i avisen. Jeg skrev "Op med humoret," fordi han meddelte, at vores 
reklame odelagde hans julehumor. Jeg skrev ogsa, at jeg har svaert ved at forsta, at det 
kan ramme hans humor sadan, at vi gor opmaerksom pa, at man kan kontakte os for hjaelp 
til at handtere stress. Og at vi burde have samme mal, Bo Viktor Jensen og jeg - nemlig at 
oge arbejdslysten pa de danske arbejdspladser. 

Nu har folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) blandet sig, hvilket maske var forventeligt, 
nar nogen tillader sig at udfordre FH-familien. Det virker dog til, at hun lader som om, hun 
har misforstaet min pointe. Hun fremstiller nemlig mit "Op med humoret" som en hilsen til 
alle de lonmodtagere, der lige nu er omfattet of overenskomstforhandlingerne - i stedet for 
min tydelige opfordring til, at Bo Viktor Jensen skulle bevare sit julehumor og laegge sin 
energi i andet end vores reklame, hvis den gar ham pa. Som Mette Gjerskov sely 
pointerer, er der jo rigeligt andet for ham at tage fat pa i ojeblikket, og det var netop det, 
der var min pointe. 

Men nu hvor jeg formentlig har Mette Gjerskovs opmaerksomhed, er jeg nysgerrig efter at 
vide, hvad det er, hun finder nedseettende ved vores reklame. Den viser en mand, der har 
det svaert pa arbejdet og tager de frustrationer med hjem. Et problem, som mange tusinde 
danskere kan genkende. 

Man horer ham tale med en of Krifas medarbejdere, og vi oplyser, at man kan kontakte os 
netop for hjaelp til at forbedre arbejdslysten eller stressniveauet. En rekonstruktion of den 
virkelighed, som vores jobtrivselskonsulenter moder hver eneste dag. 

Maske skyldes det uvidenhed, at Mette Gjerskov skriver, at vi ikke har overenskomster. 
Derudover hjaelper vi virksomheder med at oge arbejdslysten ved hjaelp of workshops, 
konkrete vaerktojer og afgorende viden. 

For vi tager ikke let pa trivsel, og det tror jeg ogsa godt, Mette Gjerskov ved. Den anden 
dag samlede vi fx mere end 70 ledere og eksperter til Arbejdslyst Summit, hvor 
virksomheder pa tvaers of sektorer og brancher satte konkrete mal for, hvordan de A oge 
trivslen frem til Folkemodet. 

Vi mener ikke, at trivsel er til forhandling. For A er alle forskellige, bade fagligt og 
personligt. Og vi bliver nodt til at se mennesket for faget, hvis vi skal knaekke 
stresskurven. Hvis stress fx kunne loses ved forhandlingsbordet, sa var det vel allerede 
sket. 

Jeg onsker Bo Viktor Jensen og hans kolleger god arbejdslyst med forhandlingerne. Og 
jeg haber, at Mette Gjerskov nu ser, at A netop er der, 'nar levende mennesker kommer i 
klemme' - bade med svar pa sporgsmal of juridisk karakter, men i seerdeleshed ogsa of 
menneskelig. 

Soren Fibiger Olesen 
formand i Krifa. 

Kommentarer 
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