
 

 

Presseudtalelse. 

Lørdag den 6. juli 2013 overrakte LO Roskilde’s formand, Torben Jørgensen, et 

gavekort på kr. 5.000,- til at holde ferie for. 

Baggrunden var, at LO Roskilde havde haft en stand på Stændertorvet den 1. – 3. juli samt 

lørdag den 6. juli, hvor man kunne deltage i en konkurrence om at vinde kr. 5.000,- til ferien 

ved at svare på 3 spørgsmål omkring det at have en overenskomst. 

LO-repræsentanterne fra 3.F, Dansk Metal, FOA, Malernes fagforening Sjælland, NNF, Blik og 

Rør stod på Stændertorvet og samlede svar ind, hvilket blev til, at 309 havde deltaget i 

konkurrencen.  

Rigtig mange af dem, der deltog, var ikke klar over, hvad det betyder at have en 

overenskomst.  

Man fortalte LO’s repræsentanter, at når man blev kontaktet af de såkaldte ”gule 

fagforeninger”, eksempelvis Det Faglige Hus og Kristelig Fagbevægelse, fik man at vide, at 

man selvfølgelig var dækket på samme måde, som i alle andre fagforeninger.  

LO-repræsentanterne kunne så oplyse, at dette var fuldstændig forkert, idet det kun er de 

fagforeninger, som har indgået overenskomst, der har forhandlingsretten til at indgå aftaler 

med arbejdsgiverne – det kan andre ikke gøre.  

Vælger man at stå i en fagforening, som ikke kan forhandle overenskomst på den 

arbejdsplads, man har, har man dermed sat sig udenfor indflydelse på løn og arbejdsvilkår. 

Det var der rigtig mange af dem, vi talte med på torvet, som ikke var klar over og fortalte, at 

de var blevet orienteret om, at de faktisk havde de samme rettigheder, hvis de meldte sig ind i 

en ”gul fagforening”. 

Et godt råd skal hermed gives videre – Husk, hvis du vil tegne et medlemskab af en 

fagforening, så forhør dig, om de har overenskomst. Hør om de har overenskomst på din 

arbejdsplads og har mulighed for at komme ind på arbejdspladsen og lave aftaler med din 

arbejdsgiver. Og endnu vigtigere – Husk at få det på skrift. 

Organisationerne under LO har mange eksempler på, at når vi ønsker at få det på skrift fra de 

såkaldte ”gule fagforeninger”, så går sagen pludselig i sig selv, og der sker ikke mere. 

Rådet er hermed givet videre og blev også givet videre den 1. – 3. og 6. juli, da LO stod på 

Stændertorvet i Roskilde. 

Som en ung mand sagde: ”Man tegner vel ikke livets vigtigste forsikring på baggrund af 

oplysninger fra en radiospot eller et kuponhæfte”.  

Her skal tingene vist nok undersøges meget nærmere. 

 

 



 

 

Der blev også delt badges ud – de grønne badges, hvor der står OK (forkortelsen for 

overenskomst), blev båret på jakker, kasketter, brugt som ørenringe og andre kreative 

påfund, med baggrund i, at man muligvis ville blive prikket på skulderen af én, der siger: 

”Hov, du er da vist OK – skal du ikke have en gave?”. Også disse gaver blev overrakt lørdag 

den 6. juli. 

Der er ikke tvivl om, at med de mange lange snakke og med den store interesse, der var for at 

deltage i denne konkurrence, vil LO også fremover stå rundt omkring på torve, til messer, 

dyrskue og kræmmermarked her i Roskilde området, da vi kan se, at der er rigtig mange, der 

stadig ikke kender forskel på en rigtig fagforening og det, vi kalder en ”discount forening” eller 

”gul forretning”. 

Derfor fortsætter vi selvfølgelig kampen med at oplyse alle om, hvad det egentlig handler om, 

nemlig at have en overenskomst, som er det sæt spilleregler, der sørger for, at man har et 

arbejdsliv, hvor man kan få hjælp fra den fagforening, der kender og har forhandlet 

overenskomsten på arbejdspladsen. 

De mange, der kom og fik en snak om overenskomster, fik også muligheden for at knalde en 

kartoffel, når den kom ud af røret af den berømte kartoffelmaskine fra FOA Roskilde. 

De, der var så hurtige eller bare heldige at ramme, var med i lodtrækningen om gaver fra Alka 

Forsikring 

LO vil på kræmmermarkedet i Roskilde den 9. – 11. august 2013, også oplyse om 

overenskomsterne og om, hvor vigtigt det er at stå i en fagforening, der kender løn- og 

arbejdsvilkår. 

LO ønsker rigtig god sommer til alle og håber, at der er tjek på hvor mange ugers ferie, man 

har ret til? 

Hvad er feriefridage? Hvordan er du stillet, hvis du bliver syg før eller under din ferie? Hvem 

sikrer dig den 6. ferieuge? Hvem sørger for, at du får betaling på helligdage? Dette var bare 

lige spørgsmålene omkring ferie – en rigtig fagforening svarer både på dette og alle andre 

spørgsmål, som kan påvirke dit arbejdsliv. 

 

RIGTIG GOD FERIE! 

Torben Jørgensen 

Formand 

LO Sektion Roskilde Egnen. 


