
I jegmisterlidtaf mitgode jule-
liumor, nAr jeg horer radiore- . 

• _ 	.~Idamer fra'de gale - . altsA ICri-; '. 
fa og det raglige hus - hvor de 

!Tager' ` din fagforeAing'• 
`ildce teleforlen hAr du ringer; 
og l(ontakt os for. hjaelp tll eC ' 
godt'arbe'dsnWjo og mindre 
stress". 

Vi sorger faldislc for at tele.  ' 
lorien altid bliver tagetivoie's• , 
•OK fagforeninger. Skulle det ' 
sA"alllgevelslce; at votes iecep- 

1 %60, ristr0op)y'ea~vilcommee ' 
tll`at ringe tllbage, er det fordl . 
if`vl er ude.  og hjwlpe vores' 
medle,mmer ude pA arbejds, 
pladsen, eller til mode med :`.  

f' 	yore.srnedlemmerpA lcominti-. .'DDVktorjensen`formandforL0ogtOMRoskllde, 
(PototPerRudl fobing 

og arbejdsmljoreprwsetantee 
bliverlobende,nddannet til at • 

r 103'e •medlemmernes proble 
rnerudeldkeltpA aibejdsplad 

`•.sen; de svarepQaporgsmAlved 
.rorendelon; arbejdstid, lobf-•' 

:;aftaler, :tOlEeg pA:helfl dage, 
' arbejdsn4O, .sygdom,' blsld=:: 

.:der ved sygesamtaleif tjenstli=; 
ge samtaler mellem'leder .og. 
medaibejdee, De er garautien 
for atoltgArrigdg tfl,i forhold•  
tWde•aftaler der er indgAet i 
overenslcomstenogudelolcalt 

,.l  p9 erbejdspla'dsen 
Den overenskomstsomtag, . 

forenuiger fined OKmaerlcet 
-harbmgtpenge,dd -iiaii-
ge tessourcerfor atforhandle 1 
•ordentligelon og arbejdsvlllcAr 
lij-i itllderesmedlemmer• 

)nedeuerrt►edarlieidsgiveren;:  
;:Vlhar nemlig indgAet afta 

le'ornl~nogarbejdsvilliArmed. 'medlemmecmedlv~cp'dderes 
• • aibejdsglveren ogsA lcaldet en ;- sporgstn2L , ~ ;~, ' ~,  	~ • 

"overeps1 ,  Ist• 	 Man, behover ildce Finger  
ben,abejdervidoforbliver.Y dl. en OIC fagj'oreningen, for 

overholdthver'6g, *og vilcen-. •marilcan'baie•lcontildeenat• 
•derjoarbejdspladsen. - de':m g'e,tu'siride.fOdsvalgte 

Detkunne ogsd godtva:re '•,•soin 0IC•fagforetiinger:l0ben,. 
viharmodernedvoresdygdge • ileuddanner.:̀  

:.tillidsvalgte, som lobende bli •.. "pe:gAi seihmen rned•Vores 
veruddannettilathjaelpevore medlemmer:ude•¢A;aebejds 

•, •pladsen og erllge tjl'at taigefat 
I hvis'mam)Iar nogetrriar 'vil: 
havesvarpA,.. ::;  

Vores tillidsreprasen @ntei 
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Vi tager telefo.nen' og nj oelper 
edleminorne:i ,.n fagforening t 

4 

•• Under . overensltomstfor-.• 
~.. handlingerhorteviNce rneget 

t11 nogen of de gale, hverlcen i 
pressen ekdradiospotI)eter-

..der,god grund til, de deltage 
nemlig sletildce i det arbejde; . 
men vejleder i de Bode aftaldr.. 

re somrigtigefagfontngerhar 
indght 

ladrnigsluttemed atonslce. 
alle tillidsrepra?sentanter 
arbejdsmlUorepraesetanter ~ 
udepA alle arbejdspladser eh-. 
rlgdg Awn jul og godt nytdr:' 
sammenmed jeresfamilie. . 

Et godt arbejdsmarli4- 
lumver atl er tilstedehveidag,. 
,det falctum at I yder en Icaem=. 

a peindsats~•erhlstorbjwlpfor; 
Clem der er medlem of in OIf 
•fagforening, 

BoVilctorJensen. 
formandfor,. 

~-lORosldldeEgneii 
ogFOARosldlde. 



Krifa: ®p reed hum oret 

RgsI;jIdeAVIS 1i 

'leg mister altsA lidt of nut jule-
humor, nar jeg horer radiore-
Idamer fea de gule - altsa Kri-
fa og Det Faglige Hus -livor de 
siger: 'Tager din fagforening 
ildce telefonen, nar du ringer, 
og kontalct os for hjzelp til et 
godt arbejdsmiljo og mindre 
stress." 

SAdan shiver Bo Vildor Jen-
sen, formand for LO Egnen og 
FOA Rosldlde, i et debatind-
lag, der blev bragt i Rosldlde 
Avis for nyligt. 
. :.Lad mig lige begynde med 
ars1A fast, at det ildce er I(rifa; 
der sporger radiolyttere, om 
de er tratte af, at deres fagfor-
ening ildce tager telefonen, nar 
de ringer. 

Derimod er det rigtigt, at 
vii Krifas radiospots siger, at 
danskerne Ran kontakte os for 
hjalp til et godt arbejdsmiljo 
og mindre stress. 

D.et er da trist, hvis det ode- 

lwgger Bo Vilctor Jensen gode 
humor, sour han slQiver, men 
ma indromme, at jeg har sva°rt 
ved at forsta det. Maske slcul-
le han selv prove at ringe til 
en of vores jobtrivselskonsu-
lenter? Hvis det lean odelaeg-
ge hans humor, at vi tilbyder 
hja'lp til stressramte og andre, 
der er ramt pA arbejdslysten -
sA tr.Tnger han miske til en at 
tale med? 

Ellers inviterer jeg ogsA 
hjertens gerne pA en kop kaffe, 
hvor jeg fortaller om, hvordan 
vi arbejder med trivsel. For jeg 
gar ud fra, at Bo Vilctor Jensen 
og jeg arbejder for det sam-
me -nemlig at oge danskernes 
tdvsei pA arbejdspladseme. 

Slcribenten navner 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 er for enudvalgt ska.-
re, og at der er mange hundre-' 
de tusinde danskere, som ildce 
er omfattet of de tiltag. Sam- 
tidig er der problemer, som 
overenskomst"er ildce kan lose. . 
alene - fx darlig ledelse og 

` mangel pA balance mellem 

I
arbejde og familieliv. 

Derfor synes jeg, at Bo Vic.-' 
for Jensen skal glade sig over, 
at vier flere, der hjaelper dan-
skerne med at hojne arbejdsly-' 
sten i stedet for atbruge energi. 
pA at blive argerlig over nogle 
reldamer. MAlet mA altid vare 
at oge tdvslen hos danskerne 
ved at vare relevant - ildce at . 
forhindre sund konlcurrence 
eller papege alt det, de andre 
ildce gor. 

Soren Fibiger Olesen . 
formand 

Krifa. 
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Bette Gjerskov leridsererlCnf a for ilcke at leunne 1 jcelpe lonmodtagere i lenibepd samme made so►n den 
.rigtigefagbevicegelse, dersprge►  foroverenslcomste►•ogaftaler. 	 (Nto: oigen C.JN►gensen) 

0 
C no - • are at sage 
hied l 	Otet' 

0,p ''med hum0ree. 1~d ICri =: 'enslcorristforliaridlingeme: ' 
fa-formand, Soren fibigerOle- 	-'Op med humoree, hvis 
:sens; overfladislce svar til Bo arbejdsgivereforsogeratpres-
:Vilitorjensen,somerformand sealdcorden. 
foiNde FOA ogLO i Rosldlde, 	Eller'Op med humoree nar 
:. •Sidstna vnte har et reelt fagbevaegelsengar til forhand- 

•':'ansvar-fpi 10.00010nmodta- linger med leravomflereunge 
gere, i Rosldlde fra bLa. IE , 3F, i uddannelse, presser os politi-
iou og Metal, nar de steal silt- here for at s topp e londumping 
y6,6rderitlige ]on ogarbejds- til udenland she lastbilchauffo-

%
`forhold Det•ga?lderogsa,nar rerellerarbej der for lige Ion til 
-,unge`ilcalhjxlpesmedatfin- mwndoglcvinder. 
-a'•sig til rette pa arbejdsmar- 	•'Op med humorce tilvores 

-16edet med overenslcomster, - lolcale fagbevaegelse, der star 
'•:dersiloerbrdentligevillcar. 	ude pa arbejdspladserne og 

"Men  det er alt for let og hjaelper deres medlemmer til 
. hjaelper ildce en eneste Ion- bedre trivsel, mindre stress og 
1modtagerbareatsige'Opmed bedrearbejdsforhold. 
humoret'. 	 Overenslcomsterne tager 

zenk,.livis man'. are:sagde mange mennesRer sour en 
•'op med.  humDret', nar LizeG: ' selvf0lge, men de lcommer 
`tellisgaaid, FH; tidQ& LO,..ildceafsigsely. 
fo'r afidkr benliardt.pa  veg -' ACrifa forhandler jo ildce 

• ne _af1;4 mio, danskere~for'at ~ =:overenshomster. Sa de er ildce 
.faresultafer for sine medle'm- :. med til at silcre vores 'danslce 
mer yed_de:riuvwrende over, . riiodeT., :hvoe'- arbejdsgivere 

og arbejdstagere forhandler 
sig frem tit de bedste lvssnin-
ger. Den sjette ferieuge, barseI,"'• 
pension og efteruddannelse. 

Na?, svaret fra I(rifa er bare:: 
'Op med humoret'.Det'erogsa. ` 
newt, nar vt har den rigtige' • ' 
OI()ove renshoms t-fagb evae-
gelse til at forhandle og si1Qe - 
medlemmernes rettigheder;, 
wens ICrifa bruger tiden pa at_' 
lave nedsaettende radiospots.:... 

I(rifa burde have et bedre 
svar, nar rigdge levende men-
neslcer lcommer i ldemme pa _ 
arbejdspladsen. Nar de far: 
brag for deres overenslcomst- 	. 
mwssige rettigheder med" 
hjaelp fia en sta`rlc tillidsmand. -

MensalcanBoVilctorjensen 
og01C fagforeningerheldigvis 
levere varen. 

Mette Gjershov (S).  ' 
follcetingsmedlem'. 

Gundsomagles _.. 



    

    

Svar Pa Krifa-ink.- . 
laeg fra Soren Fibs.-' 
ger Olesen 

Hej Soren. 
Du slcdver i dit indlmg, at I 

"arbeJ'der med trivsel og du gar 
-ud fra, at jeg arbejder for det 
samrne, nemlig at oge dan-
slcemes trivselpa arbejdsplad- 

Sa ersporgsmalet jo sa livor-
dan du Soren deftherer tdvsell 

IC-ifa'opstod som et mod- 
svar tilde rigdge fagforenin- 
ger og gilc fra starten mod. 
strejlceretten og fxllesslcabet-
det som vi i OIC-fagforeninger-
ne lcalder for sIduebraldcere 
og den talctilc liar.I falcdslc fast- 
holdt i ICrifa. 

:I'liar ildce pa•rroget tills--
punlct bidraget til forbedrin- 

`'ger of lrverlcen arbejdsmiljo '- 
Jon, arbejdsvillcar eller andre 
• of de goder, som rigtige fagfor-
enmger har forliandlet hjem 
til-&fes medlemmer. I har 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-
vid og lca?mper mod falllesslca-
betpa arbejdspladsen. 

-Du. ' foi; tiger at bilde Ion-
modtagerne ind, at de far det 
samme til lavere pris i din for-
re thing. Og den dag de virlcelig 
liar brug for hjaelp, er de nodt 

-.01  at lcontalcte en rigtig fagfor-
ening. En rigtig fagforening, 
som laver overenslcomster og  

forhandler goder lijem til-'sine':  
medlemmer. En rigtig fagfor 
ening; sour er solidarislcog star 
sammen og ude pa arbejds 
pladsen hylder fmllessicabet 
det gor ICrifa ildce. 

Den dag du . indrommer,. 
at du falctislc forsoger at bilde 
folic noget ind, som de aldrig-; • 
fai;1lcaere Soren, sa bliver jeg . 

..glad;bg sa•er jeg sildcer pa, at 
humoret stiger voldsomt. 

I ovrigt har jeg lagt ma!r-
'elc til, gennem mine mange fir. 
,som fagforeningsmand, at de . 
folic; somildce 0 betale til rig- 
tige;fagforeninger og hyldef . 
det.frie fagforeningsvalg, ildce' 
hai noget imod, at de bliver 
tvunget til at tage del i alle de 
goder; som A andre forliand--
ler hjem til deco i overenslcom . 
Sterne- det er abenbartildce et 
problem. 

Do Vilctor Jensen 
afdelingsformand,'-

FOARoslcilde' 
selctionsformand 

LO Rosldlde Egnen'e. 



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 fader 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 pg. Som Mette Gjerskov selv 
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 nedsaettende 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 vil oge 
trivslen frem til Folkemodet. 

Vi mener ikke, at trivsel er til forhandling. For vi 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 vi netop er der, 'nar levende mennesker kommer i 
klemme' -bade med svar pA sporgsmAl of juridisk karakter, men i saerdeleshed ogsA of 
menneskelig. 

Soren Fibiger Olesen 
formand i Krifa. 

Kommentarer 
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