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Fra "Princess of Scandinavia" på vej
ind i Göteborg havn.

LEDER
SID og DIS-kampagnen
SID's terrorkampagne mod DIS er på ubehagelig vis blevet blandet sammen
med skæbnetunge beskrivelser af udenlandske søfarendes slavelignende vilkår i
Dansk Søfart. Uden, i den forbindelse, at ville politisere omkring DIS-loven, har
DSRF besluttet at vi vil foranstalte en undersøgelse vedrørende de faktiske
hændelsesforløb omkring en række ulykker, som SID vedvarende har brugt til at
dokumentere hvor umulig DIS-loven er.
Overskrifterne har været:
"En filippiner over bord? - Han må sgu' svømme hjem!"
"Op i røven med den syge polak - stik ham en aspirin"
og der skal nok komme flere af samme populistiske skuffe, som bredmålet stiller
danske søfarende, rederier, myndigheder osv, til skue, som, skal man tro bogstaverne, mentalt syge gridske vampyrer.

Vi sætter os konsekvensmæssigt for at dokumentere faktiske realiteter omkring
de enkelte tilfælde, som nu i snart et år er brugt af SID i deres kampagne. Det
kan gerne være vi finder "artigheder" i de enkelte sagsforløb. Så må vi se på det.
Som ordkrigen føres for øjeblikket, er det svært at tro på hverken det ene eller
andet. Dertil er der for meget demagogi involveret.
Vi vil i hvert enkelt tilfælde stille spørgsmålene:
Hvad skete der?
Hvordan handlede skib og rederi umiddelbart
Hvorledes blev det anmeldt
Hvilke rettigheder havde den pågældende efter overenskomsten og Sømandsloven.
Hvorledes blev rettighederne effektuerede.
og debattere problemer i sagsforløbet og relationer til hvordan en dansker i samme situation ville være stillet.

Og vi vil finde svarene i søulykkesrapporter, anmeldelser og afgørelser - og i øvrigt alt relevant baggrundsmateriale vi kan få lejlighed til at se. Så hurtigt som
muligt vil vi offentliggøre materialet i et tema-nummer af fagbladet.
Derefter kan der forhåbentlig genoptages en debat på mere sagligt grundlag,
om DIS-lovens eventuelle negative implikationer og problemer i øvrigt.

Forretningsudvalget
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Bente

eller

Grethe

TO STÆRKE KANDIDATER
Af: OleS
Som omtalt i fagblad 3/2003 takker FTF's
formand Anker Christoffersen af på FTF's
kongres i november i år efter 15 år på posten. Anker Christoffersen har rødder i
Danmarks Lærerforening.
Indtil videre har der meldt sig 2 kandidater til formandposten:
Grethe Christensen, næstformand i
Dansk Sygeplejeråd, og
Bente Sorgenfrey, formand for BUPL (forbund for pædagoger og klubfolk).
Ikke uventet skifter formandsemnerne fra
FTF's tunge offentlige organisationer, og
det er også med- eller modvind fra disse
som vil afgøre valget, hvor sektion P (de
"private") som vi tilhører, afhængigt af den
konkrete konstellation kan være tungen på
vægtskålen. De største organisationer i
FTF med tilhørende medlemstal er:
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Danmarks Lærerforening
88.890
Dansk Sygeplejeråd
73.504
BUPL
68.500
Finansforbundet
49.337
COII
32.705
Ud af i alt medlemmer af FTF-organisationer:
ca. 450.000
Hvoraf det er de 3 største som sætter
dagsordenen, med Finansforbundet fra
sektion P som blind makker.
Fredag d. 26. september var der indkaldt
til formandsmøde i FTF med præsentation af de 2 kandidater og med invitation til
FTF-pressen (fagbladsredaktørerne).

Grethe Christensen
Grethe startede sin præsentation med at
konstatere at vi står overfor forandringernes tid, formentlig forstået som en spørgsmål om hastigheder.
Hos sygeplejerskerne har man indledt en

tematid under overskriften "vi flytter grænser" og i den forbindelse bl.a. inviteret Peter Bastian til at filosofere over grænseflytnings-temaet. Forandringer kommer
qua vores handlinger, vi er vores handlinger.
FTF's medlemsorganisationer repræsenterer i vidt omfang de servicefag som definerer og bidrager til velfærdssamfundet.
Det er vores fælles engagement. Demokratisk kontrol & indflydelse, lige muligheder og de stærke hjælper de svage, deraf
følger social tryghed. Vi har medlemmernes kompetence bag os, og det skal vi
præge regeringen med.
Essentielt at være partipolitisk uafhængig.
Vi skal bide regeringen i haserne uanset
hvem regeringen er.
Analyser og kommunikationsstrategi med
klare budskaber. Organisationernes organisation med respekt for at de små organisationer ikke blot skal høre på en grammofonplade om at fusionere.
Har selv stået bag en beslutning om at
egen A-kasse er åben for andre fra sundhedsområdet, og er i den forbindelse blevet bebrejdet dårlig strategisk timing. Står
ved beslutningen, og har det bedst med
denne åbenhed.
Undgå demokratisk underskud og større
åbenhed.
Mere beslutningsrelevant FU.
Samspil med medlemsorganisationerne.
Amtskredse har brug for redefinering af
deres rolle
Er personligt så meget konkurrencemenneske at målet er at vinde, ikke at undgå
at tabe.

Bente Sorgenfrey
"Beskyldt" for at ville det samme som Grethe, og det er korrekt når det gælder holdninger til velfærdssamfundets udvikling.
FTF er ikke særlig synlige i det offentlige
landskab men er gode til lobbyarbejde. Det
er vigtigt at finde legitimitet for medlemspengene, således at organisationerne synes de får nok for kontingentet.
Skal være stærke til analyser.
Skal styrke FU og formandsskabet (formandsmøderne).
Nye målsætninger for amtskredsene.
Parathed til at hjælpe de enkelte organisationer med egen-udvikling.
Større opmærksomhed om arbejdsmarkedspensionerne.
Demokratisk engagement.
FTF skal give flere politiske bud. Har selv
været tæt på LO af strategisk politiske
grunde i forsøg på at samle alle pædagogiske forbund. Burde have gode chancer
for etablering af bedre samarbejdsrelationer med LO, men tror ikke på en egentlig
fusion i mange år fremover. Udbygning af
netværk og styrkelse gennem brede pragmatiske samarbejdsrelationer.
Har været omstillingsmurbrækker i BUPL
som har fået pris for det. Hiver fat i bestemmerne og kommunikerer med alle.
Servivceordningerne (socialrådgiver, arbejdsskade): Mange har glæde af dem. Vil
gerne på rundrejse og snakke med de "private" organisationer med henblik på at forstå dem bedre.
Spørgsmål fra formændene:
Alle indledte med at udtrykke respekt for
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de "2 stærke kvinder" som havde besluttet at stille op i et kampvalg.

sentantskab, så kan man altid diskutere
stemmeretten.

Jens Fage-Petersen - Dansk Navigatørforening.
FTF ønsker at profilere sig som en handlekraftig organisation og som en markant
del af den danske fagbevægelse. Her har
vi to handlekraftige kvinder som kandidater i et kampvalg om formandsposten, og
så er det jeg spørger, "hvor er vores informationsafdeling" til at "sælge" dette
spændende valg til offentligheden?

Anne-Lise Madsen - Danske Bioanalytikere
Har hørt en fugl synge om at Danmark er
for lille til 3 hovedorganisationer!

Ivan Leth - Nordjyllands Amt
Anmoder om uddybning af, hvad skal vi
med amtsopdelingen?
Bente:
Hører fra sit bagland at der er brug for styrkelse af det lokale netværk, også økonomisk, men det er åndsvagt at opretholde
en struktur, hvis der ikke er brug for det.
Svært for FTF at matche LO lokalt.
Grethe:
Tror ikke der skal flere penge til. Har hørt
at det er fedt at være kasserer for lokalorganisation, fordi det er såre let at få bevillinger. Styrker og svagheder i lokalstrukturen er afhængig af de lokale aktører.

Flemming Jacobsen - Søllerød Kommunalforening.
Demokratiunderskud! Repræsenterer selv
en meget lille forening, og føler ikke der
reelt set er noget problem.
Grethe:
Udbygning af formandsmøderne som institution i FTF.
Bente:
Alle bør have taleret på kongres og repræ-
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Bente:
Det er rigtigt, det har jeg sagt, og det var
ment som en provokation. Har bemærket
at Hans Jensen har adopteret sloganet,
og føler sig nu lidt utryg. Søger ikke formandskab for at nedlægge FTF, men for
at profilere FTF i tæt samarbejde.
Svært med AC, fordi AC har redefineret
sig selv til at være udelukkende serviceorganisation.
Nægter at udtale at der ikke vil kunne tænkes et tidspunkt, hvor der kun vil være en
hovedorganisation tilbage.
Grethe:
Forskelligheder er for store til sammenslutning, og samarbejde kræver afklaring. LO
repræsenterer 1,4 million mod FTF
450.000, så vi er trods alt ikke helt små!

Allan Bang - Finansforbundet
Der er relationer på tværs af hovedorganisationerne som imellem er mere relevante end interne relationer.

Refleksioner
I DSRF er netop startet en intern debat
om vores fortsatte tilhørsforhold til FTF
udfra en pragmatisk betragtning om vi får
noget for pengene, set direkte fra en medlemssynsvinkel. Serviceordningerne som
vi er glade for, betaler vi krone for krone
en kostpris udover medlemskontingentet.
Juridisk og overenskomstmæssig assistance trækker vi stort set ikke på, så til-

bage er et kontingent på 190.000 årligt
som altså må være brugt til FTF's arbejdsmarkeds-politiske budskaber. Spørgsmålet er altså om vi har del og part i dem på
passende vis?
I frokostpausen røbede vores egen formand, efter en tam debatforestilling i salen, at han ikke havde nænnet at stille de
to kandidater et spørgsmål om deres holdninger til privatiseringer med stort P (I FTF
betegner P, sektion P, hvor organisationerne fra det Private arbejdsmarked er samlet med Finansforbundet i spidsen som
den største).

dende filosofiske bemærkning udover det
banale. Spørgsmålet er om ikke AC har
set rigtigt. Det nødvendige grundlag for hovedorganisationerne var i 1800-tallet og
første halvdel af 1900-tallet den regulære
arbejdskamp. Som arbejdskampen er blevet sofistikeret af Arbejdsret og Forligsinstitution, og de tilhørende overenskomstforhandlinger decentraliserede, har hovedorganisationerne skyndsomst redefineret
sig selv for ikke at falde for et overflødighedsbudskab.
I LO er valget Christiansborgs gange og
repræsentation i revl og krat som har med
arbejdsmarked at gøre, centralt og decentralt. FTF vil gerne det samme, men magter det svært. AC har truffet et mere logisk
konsekvensvalg om service og faglig professionalisme.

Den eneste som dryppede lidt venlig malurt i bægeret, var Jens Fage fra vores egen
søfart, med spørgsmålet om informationsministeriets tilstedeværelse. Det fik referenten til at tænke
på om FTF overhoFTF er 450.000 danske funktionærer og tjenestemænd.
vedet har et budEn funktionær kan være en fuldmægtig i en bank, og en
skab som der er notjenestemand kan være en politiassistent.
gen der gider lytte til
Men en pædagog, en skolelærer eller en sygeplejerske
og referere. Vi er
er også et FTF-medlem. Og det er musikere, teknikere,
præget af faglige oredb-folk og stewardesser også.
ganisationer hvis
mål og hjer te er
De er alle medlemmer af FTF via deres egne fagforeninnært knyttet til børn,
ger, som har tilsluttet sig sammen i hovedorganisationen
syge og gamle - i
FTF. Og her gør alle - fra finansfunktionærer til lærere, og
hele det socialpolitifra børnehavepædagoger til bygningskonstruktører ske spektrum. Men
fælles sag.
den dagsorden sættes af alle andre med
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd er
lige så stor styrke,
partipolitisk uafhængig og har ca. 450.000 medlemmer i
fordi vi alle har -og
95 medlemsorganisationer.
er! - børn, gamle og
syge (omkring os).
Tre ud af fire FTF'ere arbejder i det offentlige. FTF blev
oprettet i 1952 og havde fra starten 62.000 medlemmer.
Grethe sagde "vi er
hvad vi gør", og den
bemærkning var nok
Fra: www.ftf.dk
dagens eneste bety-
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BORNHOLMER-SKOVTUREN
Tekst og billeder: Inger Darling.
Billedtekster: Redaktionen.

Hej med jer alle!
Jeg medsender lidt billeder.
Efter ankomst til "Clemens Western" blev vi budt velkommen af Ken. Vi iførte os derefter Cowboy hatte og gik
lige en smut i baren før vi skulle ud og kaste med "Lasso - Hestesko" for at gøre os fortjente til "Western
middagen". Dette var til stor moro for alle. De fleste
af os var ret skrappe.
Derefter indtog vi et velfortjent måltid med div. drikkevarer. Masser af kaffe blev der også drukket. Jesper
og Raassi uddelte en masse dejlige lotteri gevinster. Vi
fik en flot opvisning af de dygtige Line-dansere.
Derefter var det vores tur til at lære lidt line-dans
under kyndig vejledning af instruktøren Lone Darling.
Charnette og Ivan gav gode råd, så til sidst var vi helt
gode . Derefter blev der rigtigt hygge snakket og danset
til den store guldmedalje med lidt leg ind imellem. Så
var der natmad.

Ialt en dejlig fest. En stor tak til Jesper og foreningen. Kl. ca. 1 gik det hjemad (eller gjorde det).
Med kærlig hilsen
Inger Darling.

Denneher, den sidder
lige i øjet.

Hvad er det dog nu vi
har gang i?
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Hjælp!

Jamen, i morgen
er da også i orden

Hov, hvor blev den
af?

Hvem ramte jeg?

Ska’ jeg være den første?

Det ka’ ikke være rigtigt

Ej blot til lyst

Hvor djævlen blev den
stork af?

Af banen, drengerøve

Kom du bare igang

Jamen, tror I ikke jeg kan

Jeg har min hest,.....

Hah, amatører.

Balancen!

Hvem tror de egentlig de
er allesammen?

Der er ikke langt igen

Endelig sker der noget

Hvor er min bajer?

Bare vi holder tæt sammen.

Hvor er min kone?

9

Runde
fødselsdage i perioden 28/10/03 - 07/12/03
Anette Lindegaard Madsen - Stormgade 15, 3700 Rønne - fylder 50 år den
3. november

Sven Madsen - Kraghs Vej 6, Hald,
8983 Gjerlev J - fylder 50 år den 13.
november

Kurt Kildeskov Nielsen - Stenagervej
2, Askov, 4733 Tappernøje - fylder 75 år
den 3. november

Tove Vilhelmsen - Mågevangen 5,
Sandkås, 3770 Allinge - fylder 50 år den
18. november

Eleonora M. Gustafsson - Provst
Dreslersvej 38, 3.tv., 9900 Frederikshavn - fylder 75 år den 5. november

Arne Jensen - Gudumvej 205, 9260
Gistrup - fylder 50 år den 24. november

Alice Larsen - Enighedsvej 3, 3000
Helsingør - fylder 85 år den 7. november
Niels Anker B. Olsen - Kildedalen 116,
3400 Hillerød - fylder 50 år den 9. november

Tak for opmærksomheden ved min 80
års fødselsdag.
Med venlig hilsen
Knud O. V. Schmidt
Hjertelig tak for flasken, jeg modtog på
min 90 års dag.
Venligst
Axel H. Pedersen, Fanø
Tak for den dejlige flaske rødvin som jeg
modtog til min fødselsdag.
Med venlig hilsen
Else Pedersen
Tak for opmærksomheden og en dejlig
gave.
Med venlig hilsen
Søren O. Hansen, M/S Sorø Maersk
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Ruth Lillian Thorsen - Elisabetsvej 15,
3700 Rønne - fylder 60 år den 29.
november
Mona Vestergaard Christensen - Lille
Dybet 8, 9370 Hals - fylder 60 år den 5.
december
Kære alle!
Stor var min overraskelse, at modtage
en jubilæumsgave.
Hermed sender jeg hjertelig tak for
Fyrskib-Satin.
Kærlig hilsen
Solfrid Damsgård
Kære venner, så gjorde I det igen. En
pragtfuld udflugt med rigtig dejlig mad
og møde med gamle kollegaer, rigtig
mange tak for det. Samtidig en stor tak
for opmærksomheden ved min fødselsdag som blev en uforglemmelig dag for
mig. Endnu en gang tak.
Med venlig hilsen
Leo Ravn
Tusind tak, for en dejlig flaske rødvin, til
min 60 års fødselsdag.
Den vil min mand Rigger Keld og jeg
nyde.
Med venlig hilsen
Ulla Christensen

JUBILÆUM i perioden 28/10/03 - 07/12/03

Bent Ole Olsen har den 1/11 2003 været
medlem af foreningen i 25 år.

Erik Christiansen har den 1/12 2003
været medlem af foreningen i 25 år.

Axel Hakon Pedersen har den 1/11 2003
været medlem af foreningen i 70 år.

Indmeldelser 26-08-2003 til 03-10-2003
IND
DSRF

FORNAVN

EFTERNAVN

16-07-2003
28-08-2003
11-09-2003
01-08-2003
01-09-2003
01-09-2003
01-09-2003
01-09-2003
01-09-2003
02-09-2003
04-09-2003
08-09-2003
17-09-2003
18-09-2003
24-09-2003
01-10-2003
01-09-2003
15-09-2003

Nielsen
Nielsen
Hertzberg
Hansen
Christensen
Glarman
Kristensen
Pedersen
Vestenbæk
Rasmussen
Jensen
Rasmussen
Christensen
Leegaard
Jensen
Ludvigsen
Thomsen
Kristensen

Jesper Thomas
Steffen Ivan
Jannie
Ronni B.
Heidi
Maria
Laila Lindhardt
Trine Marie
Ulrik
Pernille Maria
Heidi Tybo
Anette
Ida Kjær
Henrik
Anne Riis
Jesper
Grethe
Henrik

REDERI
Bornholms Trafikken
Bornholms Trafikken
Bornholms Trafikken
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
DFDS
Eurest
Fred. Olsen
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Linda Smith Thomsen er efter at have indbetalt fuldt skyldigt beløb genoprettet som
medlem af DSRF

Ind/Ud august 2003

Ind/Ud se pte mbe r 2003

Ind
Ud
Ne tto

Ind
Ud
Ne tto

12
13
-1

15
6
9
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DAGPENGENOTER
og mysterier
CV på nettet.
Som de fleste sikkert er bekendt med, er
det nu en pligt at lægge sit elektroniske
CV ind på AF's jobnet inden udgangen af
første måneds ledighed.
Vores A-kasse (FTF-A) meddeler, at de
gerne hjælper dem som måtte ønske det,
med udfærdigelse af CV. Den samme service tilbyder AF-kontorerne. Der er formentlig ingen som skal forvente at komme i job af netop denne grund, men udfærdiges skal det uanset åbenbare problemer med irrelevans. Når det gælder jobformidling i vores erhverv, må der henvises til fagforeninger, rederier, og særlig
søformidlingen hos AF, hvor søformidlingen i Ålborg hos Martin Steffensen er den
centrale.
Der formodes at være en del uskrevne
dagsorden-tanker bag det pligtige CV på
nettet. Der er f.eks. igen åbnet op for nye
strafmuligheder ved "pligtforsømmelse",
og lur os, om man ikke på sigt skal dokumentere skriftlige ansøgninger hvis man
personligt modtager jobrelevante meddelelser pr. e-mail fra AF. Hvilket altsammen
ikke fører til flere egentlige jobs, men til
flere straffe og administrative systemovervågere. Man skal således være opmærksom på at dagpengeretten mistes hvis
CV'et ikke er tilgængeligt efter 1 måned,
og indtil det foreligger. CV'et skal aktiveres mindst hver 12. uge ellers risikeres der
strafforanstaltninger i form af skærpede
rådighedsvurderinger.
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Personligt fik jeg noget af en overraskelse
da jeg for nylig ville tage et kig på internetadgangen til formidling af CV. Jeg var
netop bare inde og kigge, uden på noget
tidspunkt at ville konfirmere indtastninger
og sende CV'et til centralcomputeren, som
formentlig er en del af AMANDA-systemet.
Klik på "x" i øverste højre hjørne, brutalt

ud af systemet. Men det hele startede
tvungent med indtastning af personnummer, og det skulle jeg aldrig have gjort.
Pludselig begyndte jeg at modtage en lind
strøm spam af meddelelser fra AF, ganske uopfordret, uagtet man skulle tro AF
som offentlighed overholdt nettets simple
regler for god adfærd ved kollektive forsendelser: "Send aldrig uopfordret medmindre modtageren udtrykkeligt har accepteret", medmindre altså man ønsker at
være i bås med pornogrossister og plattenslagere. Jeg forsøgte ved adskillige mail
at gøre dem opmærksom på at jeg aldrig
havde sendt et CV og at jeg aldrig havde
bedt om at få deres meddelelser som jeg
personligt betragtede som spam. Men AF
kan man ikke kommunikere med om den

slags, det har de ikke tid til at høre på og
de har altid ret!
Erfaringen gør at jeg aldrig vil anbefale
nogen at røbe for AF, at man har en computer i hjemmet koblet på nettet. Pludselig er man fanget i en fælde om hvorfor
man ikke læser en stribe daglige mails,
og reagerer på dem.

gående 5 år, men manglede 3 måneder,
hvorfor hun kun havde ret til deltidsefterløn, viste det sig (de 3 måneders arbejde
havde hun sagtens kunne skaffe sig, men
undlod på grund af SID-rådgivningen).
Medlemmet ankede fortvivlet til Arbejdsdirektoratet med anmodning om dispensation, men fik afslag. SID ønskede ikke
at hjælpe, men medlemmet fandt en advokat og fik fri proces.

Efterlønsbevis
Efterlønsbeviset er en af de grovkornede
spøgefuldheder
fra seneste reform. Hvis man
ikke sørger for at
få det rent administrativt før man
fylder 60, mister
man en række
rettigheder. Bare
sådan uden videre, uagtet man på
alle faktuelle arbejds/medlemsmæssige områder opfylder
alle betingelser. Jeg minder om det, fordi
jeg netop selv er kommet i den tilstand
hvor jeg har fået tilbud om at søge et efterlønsbevis. Det sætter selvfølgelig gang
i en del papirarbejde.

SID dømt for efterlønsbommert og havde rådgivningsansvar
Børsen har for nylig omtalt en sag som
SID har tabt ved domstolene om rådgivningsansvar. Et medlem gennem 43 år,
havde fået oplyst at hun roligt kunne stoppe med at arbejde når hun fyldte 60 år
efter mange års arbejde som syerske, efterlønsret var parat. Imidlertid havde hun
ikke haft fuld arbejdstid gennem de fore-

Klokkeklar sejr ved byretten i Ikast. Advokaten udtaler efter dommen, at han var
rystet over SID-folkene i byretten "da det
fremgik, at de ikke var inde i reglerne selv,
men udelukkende støttede sig til computeren". "Den lokale sagsbehandler havde
i sin rådgivning heller ikke beskæftiget sig
med forskellen mellem deltids- eller fuld
efterløn, ligesom han normalt kun tog stilling til kravet om fem års fuldtidsforsikring,
hvis medlemmet selv spurgte om det". SID
blev dømt til at godtgøre forskellen mellem deltidsefterløn og fuldtidsefterløn på
161.000 kroner. SID ankede til Vestre
Landsret, men da dommerpanelet tilkendegav at de ville stadfæste dommen, bøjede SID sig endeligt.
Det er svært ikke at få en tåre i øjnene,
med eftertanke på den selvretfærdige
ihærdighed hvormed SID for tiden forfølger danske redere og danske søfarende.

Vores egen efterlønssag
I fagblad 2/2003 havde
vi en udførlig omtale af
en sag, hvor vores
medlem Mette Olsvig,
efter flere års betaling
af efterlønskontingent,
pludselig fik at vide at
hun overhovedet ikke
ville kunne opnå ret til
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efterløn, fordi betingelserne lige netop
umulig kunne opnås. Mette havde på tidspunktet troligt betalt til efterlønnen i god
tro, og indrettet sig herefter. Nu kunne hun
få kontingentet tilbage og se sig om efter
en anden plan for fremtiden.
For mange vil en sådan besked være katastrofal. Det er et spørgsmål om hvordan
man har arbejdet og hvordan man har indrettet sig. Efter foreningens overbevisning
er det ansvarspådragende urimeligt at der
skulle gå flere år efter Mette satte kryds i
"ja" til efterløn, før A-kassen ved en revision konstaterede at retten ikke kunne opnås, på grund af en mangel på nogle måneder, i en periode hvor Mette havde været frameldt og arbejdede i Grønland.

tingent i årevis, medmindre den faktuelle
baggrund for rettigheden var tilstede.
Sagen er nu indleveret til vores advokat,
med henblik på at stævne A-kassen for
domstolene.

Lovpligtig A-kasse
De radikale pusler med ideen om lovpligtig A-kasse-medlemsskab, på samme vis
som lovpligtig brandforsikring.
Børsen konstaterer at der umiddelbart
synes at være flertal for tanken i folketinget. Der er meget filosofisk granit i spørgsmålet og ordentlig lovpligtighed baserer sig
vel på skatterne og det offentlige sociale
system.

Selvsving

Foreningen afsendte anke 26. februar i år
og fik afslag om dispensation fra Arbejdsdirektoratet 28. marts. Vi ankede igen 9.
april til Arbejdsmarkedets Ankenævn og
har netop ved brev af 19. september fået
afslag fra ankenævnet. Nævnet finder at
Mette selv har været ansvarlig for at holde sig ajour om reglerne og at hun burde
have været klar over at hun ikke opfyldte
anciennitetskravet.
Når man imidlertid læser den konkrete
komplekse baggrund, vil man forstå at de
færreste mennesker selv ville kunne gennemskue spørgsmålet, og Mette har i god
tiltro til systemet forladt sig på at man da
ikke ville blive opkrævet dette særlige kon-
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Et medlem fik en opringning fra AF om et
muligt arbejde som skulle søges. Medlemmet forklarede at han var i arbejde næste
dag, hvor han skulle påmønstre et skib i
Aberdeen for APM. To dage efter telefonsamtalen med AF, modtager medlemmet
(aktuelt hans far som passer posten), et
brev fra FTF-A, baseret på en indberetning fra AF der angiver at han har afslået
et formidlet job, og dette skal nu undersøges hvorfor dagpenge tilbageholdes indtil
videre.
Sagen fik ikke konsekvenser for medlemmet, men den viser, hvor let systemet kan
gå i selvsving på baggrund af dumhedskoder og AMANDA, og selvfølgelig hele
lovgivningens trang til pindehuggeri.

Rådighedsekstremisme og
gidseltagning
Et medlem af ingeniørernes A-kasse er
blevet sendt på kontanthjælp på ubestemt

tid, fordi A-kassen ikke føler sig sikker på
fortolkningen af de seneste nye bestemmelser om rådighedsforpligtelser (bekendtgørelse af 17. juni 2003 med tilhørende vejledning).
Sagen blev omtalt i dagbladet Information
29. september, og herudover har jeg set
sagens akter og snakket en del med det
pågældende medlem hos ingeniørerne.
Forhistorien - ganske kort - starter med
udstedelse af en 3-ugers karantæne 28.
februar for selvforskyldt ledighed. Baggrunden er en afskedigelse fra en underviserstilling ved et gymnasium. Medlemmet klager og A-kassen omgør beslutningen om karantæne 26. marts. Dagen før,
25. marts, sender A-kassen imidlertid et
brev med en rådighedsafgørelse om skærpet overvågning. Medlemmet skal de næste 3 måneder dokumentere aktiv arbejdssøgning og kassen skriver i denne forbindelse: "Vi gør opmærksom på, at du ikke
må begrænse din jobsøgning til bestemte
typer jobs, men at du skal søge ethvert
rimeligt arbejde, også udenfor dit sædvanlige arbejdsområde". Baggrunden for beslutningen om den entusiastiske overvågning af medlemmet, er et par løsagtige

udtalelser om personlige problemer som
baggrund for afskedigelsen i februar måned.
Medlemmet dokumenterer i de kommende måneder ansøgning af en række underviser-jobs både i gymnasier og folkeskoler (12 stillinger med skriftlige afslag).
Men ved brev af 4. august erklærer A-kassen nu at medlemmet ikke anses for at
stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der
er ikke, efter kassens mening, søgt bredt
nok. Dagpengeretten fratages, og der kan
igen søges dagpenge når der kan dokumenteres mere end 300 timers arbejde
indenfor en periode på 10 uger.
Medlemmet klager ved brev af 22. august
og i et følgebrev til Arbejdsdirektoratet skriver A-kassen, at de ikke mener at de kunne behandle sagen anderledes, men anmoder om hurtig sagsbehandling på grund
af belastningen for medlemmet, og anbefaler i øvrigt at direktoratet omgør beslutningen til medlemmets fordel!
Ved lup-gennemlæsning af bekendtgørelse og vejledning fremgår det, at der intet
egentligt belæg er for A-kassens afgørel-
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se i gældende regler. Der er tale om skøn,
som A-kassen selvstændigt skal træffe
(apropos vores BMI-sag, hvor lægerne anmoder Søfartsdirektoratet om at give dispensation efter deres ulovlige afgørelse
om ikke-udstedelse af den blå bog). Akassen vælger en oppustet overfortolkende forståelse af reglerne imod deres egne medlemmers interesser. At den pågæl-

dende A-kasse tillader sig at tage et medlem som gidsel, for manglende forståelse
af reglerne, og sende vedkommende på
kontanthjælp på ubestemt tid, med henblik på at lægge sig på knæ for Arbejdsdirektoratet for at afæske dem en principafgørelse til medlemmets fordel, er, som der
skrives i Information "Ynkeligt".
OleS

BORNHOLMSTRAFIKKENS
nye godsfærge

Søndag den 5. oktober begav BornholmsTrafikkens nye godsfærge M/V Vilja sig ud
på sin første tur fra Køge til Rønne, hvor
den afløser den hidtidige godsfærge Bore
Mari.
Vilja, som ses herover, er bygget i 1978,
er 152 meter lang og kan fragte næsten
50 % mere gods end Bore Mari. BHT har
chartret norskejede Vilja for en periode på
12 måneder.
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Sammen med de øvrige danske søfartsorganisationer forhandler Dansk Sø-Restaurations Forening i øjeblikket med godsfærgens norske hyreagent med henblik på
at etablere dansk overenskomst på ruten.
Når dette er på plads, vil den nuværende
polske besætning blive udskiftet med
dansk besætning.

CP

Seneste omkring M/V Vilja
Udskiftningen af BornholmsTrafikkens
godsfærge på Køge-Rønne, har været
stærkt plaget af udsættelser. Den seneste plan var at M/V Vilja skulle have været
sat ind på ruten med dansk besætning fra
den 1. oktober 2003. Dette blev imidlertid
udsat til den 5. oktober, hvor skibet endeligt blev sat ind, men desværre endnu ikke med dansk besætning.
Det blev så aftalt at danske søfolk skulle
starte senest den 19. oktober, hvilket nu
er udsat til den 2. november 2003, da skibets ejer åbenbart har problemer med at
få den polske besætning genplaceret.
Dansk Sø-Restaurations Forening har, ligesom de andre danske fagforeninger,
igennem længere tid forsøgt at kontakte
det norske rederi, som står for bemandin-

gen, men det har været ret svært at få dem
i tale. Først her i skrivende stund - hvor
det endelig er gået op for dem at vi ikke vil
acceptere polsk besætning på ruten - ser
der ud til at været gensidig kontakt.
Det ændrer dog ikke på at foreningen er
stærkt utilfreds med forløbet, som dog ikke kan bebrejdes BornholmsTrafikken,
men skibets ejer.
Der er i skrivende stund aftalt et koordinerende møde mellem de involverede fagforeninger, som så herefter vil mødes med
den ansvarlige for bemandingen.
Skulle skibet mod forventning ikke være
bemandet med dansk besætning senest
den 2. november 2003 vil foreningen ikke
tøve med at reagere.
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DFDS OVERENSKOMST 2000
en aftale med indbygget turbo
Før marts 2000.
14:7
Den tid er vi lykkeligt ved at glemme. Vi
havde særoverenskomster med DFDS
som ikke fyldte ret meget, men var voldsomt vanskelige at fortolke fordi de refererede til hovedoverenskomster med Danmarks Rederiforening, som i tekst og opbygning handlede om ordinær langfart. Det
gav voldsomme hovedbrud når der var
diskussioner om fortolkninger, hvilket nogle håbløst vanskelige faglige voldgifter i
perioden 1997-2000 dokumenterede til
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overmål. Også ved fornyelsesforhandlinger var der store problemer, og vi følte aldrig vi kom i egentlige direkte forhandlinger om DFDS-aftalerne.
Foreningen forsøgte at udarbejde og foreslå helt nye tekster til en overenskomst,
men på tidspunktet var der ikke interesse
hos vores modparter. Ved den normale
opsigelse af overenskomster til fornyelse
omkring nytåret 2000, valgte vi at spille
poker, og opsagde DFDS-overenskomsterne til bortfald! Det gav anledning til en
del tilfælde af forhøjet blodtryk. Hvad ville
konsekvenserne være? At vi "faldt tilba-

ge" på hovedoverenskomsterne med DR,
uden regulerende særoverenskomst med
DFDS. En umiddelbar reaktion hos DFDS
og DR var, at så kunne de ansatte holdes
ombord i 6 måneder, og vi sagde "javel",
og så er al arbejdstid efter kl. 18.00 overtid osv osv.
Det endte med at vi "efter midnat" gik i
realitetsforhandlinger om en uafhængig og
ny DFDS-overenskomst.

2000-overenskomsten
16:12
Der var ikke økonomisk belæg på tidspunktet for en 1:1-aftale, uden tilhørende
markant lønnedgang, hvilket vi på forhånd
gennem nogle undersøgelser vidste, at de
ansatte ikke ville acceptere.
Imidlertid havde tørndiskussioner - særlig
til sammenligning med andre grupper
ombord - nu gennem en årrække været
altdominerende diskussionsemne. Vi valgte derfor at tage hul på bylden ved at forhandle med udgangspunkt i en teknisk set
tosset konstruktion, med 16 dage ude og
12 dage hjemme, med ferien inkluderet i
tørnen på tilsvarende vis som i alle 1:1ordninger. Og det lykkedes på baggrund
af, må man nok sige, en stærk forhandlingsvilje på begge sider af bordet, selvom det tog sin tid at blive færdige - overenskomsten blev underskrevet 25/7-2000.

At det på sigt ikke ville blive en lykkeligt
adminstrerbar overenskomst, og at den
næppe ville overleve som aftalt til 2004,
var vi nok på tidspunktet klar over. Det
måtte og skulle være en løftestang for en
1:1-aftale, og der gik heller ikke lang tid
fra august 2000, før vi begyndte at diskutere modeller for en forsøgsordning for det
faglærte kabyspersonale.

2002-overenskomsterne
1:1

og Hotelassistenter

Foreningens forslag om indførelse af en
helt ny ansættelseskategori, hotelassistenter, ansat fra gang til gang på dagslønvilkår, blev løftestangen for en 1:1-aftale for alle vores øvrige ansættelseskategorier, og stort set uden lønnedgang.
Igennem et par vintermåneder 2001/2002,
så det nærmest ud til at forhandlingerne
ville lide skibbrud. Der var stor uenighed
om de økonomiske realiteter i disse aftaler. Imidlertid var presset fra skibene så
stort, at parterne igen og igen blev tvunget tilbage til forhandlingsbordet.
Det lykkedes som bekendt med underskrivelse 28. februar 2002 af 2 nye aftaler.
Hotelassistentaftalen med helt nye vilkår
for ægte skibsansættelse, og 16:12-afta-

Af andre store nyskabelser i overenskomsten kan nævnes:

Al fortid fagretslig uden betydning
Pas.ass. og cat.ass. uafhængige
overenskomstgrupper
Efter 10 timer på en dag, overtid
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len revideret til en 1:1-aftale, med mindre
ændringer i den grundlæggende tekst.
Det blev samtidig aftalt at der var tale om
forsøgsaftaler, som begge parter i løbetiden kunne opsige med 3 måneders varsel, og fra DSRF's side har vi fra 2002
annonceret, at aftalerne ville blive sendt
til urafstemning før 2004.

Urafstemning
Urafstemningen afholdes netop i skrivende stund. Der er til alle medlemmer på
deres hjemmeadresse sendt afstemningsmateriale. Afstemningen afsluttes 3. november. Hvis der er nogen som ved en fejl
ikke har fået tilsendt materialet, kan det
rekvireres fra kontoret: 36 36 55 85.

Uddrag fra orienteringsbrev til medlemmerne

16:12
Antal sejldage pr. år
Antal hjemmedage pr. år

1:1
208
157

Antal sejldage pr. år
Antal hjemmedage pr. år

182,5
182,5

Arbejdstid:
Daglig arbejdstid:
10 timer
Påmønstringsdage:
5,5 timer
Afmønstringsdage:
4,5 timer
Timer herover overtid dag for dag.

Arbejdstid:
Daglig arbejdstid:
10 timer
Påmønstringsdage:
8 timer
Afmønstringsdage:
8 timer
Timer beregnes gennemsnitligt.

Løneksempler pr 1/3-2003 inkl. kostp.
(11 kostdage/mnd. inkluderet)

Løneksempler pr 1/3-2003
(kostpenge eksisterer ikke mere)

Faglært kabys under 2 år
Passagerassistent under 2 år
Cateringassistent under 2 år

Faglært kabys under 2 år
Passagerassistent under 2 år
Cateringassistent under 2 år

14.457
13.455
13.014

14.318
13.339
12.920

Feriebestemmelser er de samme i de 2 overenskomster, dvs at ferien er inkluderet i
tørnen, og at man i begge overenskomster oppebærer 27/30-dele af månedshyren i
første ansættelsesår.
Fagtillæg er ens i de 2 overenskomster.

Rederiassistenter
2003-overenskomst?
Som vi antyder i overskriften, var der åbenbart indbygget turbo i vores 2000-overenskomst. Tekniske forknoklinger omkring
16:12-systemet, gav grobund for en frem-
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skyndet 1:1-aftale, som blev muliggjort
med forslaget om hotelassistenter.
Manglende flexibilitet mellem pass.ass'er,
cat.ass'er og hotel'asser er blevet et stigende problem i skibene. Der var langt
mere flexibilitet i aftalerne før 2000. Efterhånden er alle parter inderligt trætte af

stadige - stort set daglige - diskussioner,
om hvem som må hvad. Diskussioner som
ofte fører til påstande om overenskomstbrud, bål og brand og alt det. Rederi og

forening har derfor gennem en tid diskuteret mulighederne for igen at komme videre i "utide", og foreningen er på den
baggrund barslet med et nyt overenskomstforslag som er en grundlæggende
revision af gældende aftaler.
Efter - vi ved ikke hvor meget, diskussion
internt i DFDS, har vi fået en positiv tilbagemelding. Forslaget er tilsvarende diskuteret internt i DSRF med vores tillidsrepræsentanter gennem en tid, særlig på
vores repræsentantskabsmøde 10. og 11.
september, og det er foreningens opfattelse, at der nu står et enigt repræsentantskab bag beslutningen om så vidt muligt
at afslutte forhandlingerne på det foreliggende grundlag. Tilbageværende skepsis
er især på de mindste skibe i DFDS-flåden, hvor passagerassistenterne er usikre om aftalt beskyttelse er holdbar på sigt.

Forslagets hovedpunkter er:
Fremover ansættes ikke cateringassistenter eller passagerassistenter, men
kun rederiassistenter, som er fuldt flexi-

ble indenfor disse områder. Lønnen er den
samme som for passagerassistenter i dag.
Cateringassistenter ommønstres
til rederiassistenter med bevarelse af evt.
fagtillæg og anciennitet, og stillingskategorien cateringassistent forsvinder ved aftalens indgåelse.
Passagerassistenter fortsætter
som hidtil på gældende betingelser - og
kan altså fortsat ikke anvendes til cateringassistentarbejde, med de undtagelser som
gælder efter diverse protokollater (samtidig tydeliggørelse af vilkår). Der indføres
særlig beskyttelse, og en passagerassistent vil kun kunne opsiges af rederiet med
forhåndsorientering til foreningen.
Hotelassistenter fortsætter som hidtil,
men der aftales et loft over det maximale
antal som kan være ansat (f.eks. 12% af
cateringpersonalet i DFDS som helhed).
Hvis det konstateres at tallet er overskredet, skal det ekstra antal ommønstres til
rederiassistenter. Foreningen modtager
månedlige opgørelser for at kunne kontrollere spørgsmålet.
Faglært kabyspersonale berøres ikke.
For alle ovenstående, som har mere end
6 års anciennitet i rederiet eller som er fyldt
50 år, gives der ret til at hensætte overtimer til ekstra frihed (maximalt 112 timer/
årligt). For hver 8 overtimer optjenes 1 fridøgn og 1 "nuldag". Det vil sige at 112
overtimer kan bruges til at bevare lønnen
i en 14 dages udeperiode og en efterfølgende 14 dages hjemmeperiode, som afspadseres. Vi kalder det: Seniorordning.
Det skal understreges at ovenstående er
som en evt. tegning ser ud realistisk set.
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LØNUDVIKLING
DFDS

På den baggrund mener foreningen ikke
der kan være tvivl om, at vi skal underskrive. Rederiet og skibene har brug for
mere flexibilitet. Det er velKokke
fortjent cate1996
1997
1998
1999
1995
ringassistenHyre
10916,00 11036,00 11489,00 11888,00
12141,00
ternes tur til at
Kostpenge
830,80
830,80
830,80
830,80
830,80
"blive "løftet"
Pension
550,00
590,00
634,00
681,00
681,00
separat. Nu13652,80
i alt
12296,80 12456,80 12953,80 13399,80
værende
passagerasDer sejles i forholdet 14 dage ude/ 7 dage hjemme ( 2:1)
sistenter får
Der er indregnet en arbejdstid på de 20 udedage på 197 timer
særlig ansættelses-beskyttelse, og
der indføres
en slags sePass.ass.
niorordning
1995
1996
1997
1998
1999
for alle med
Hyre
10113,00 10233,00 10527,00 10916,00
11166,00
ret til mere friKostpenge
830,80
830,80
830,80
830,80
830,80
hed.
11996,80
i alt
10943,80 11063,80 11357,80 11746,80
Der arbejdes
stadig på aftalen og dens
detaljer, men
håbet er at
den kan indgås pr. 1. december i år.

Der sejles i forholdet 14 dage ude/ 7 dage hjemme ( 2:1)
Der er indregnet en arbejdstid på de 20 udedage på 197 timer

Hyre
Kostpenge
i alt

Cat.ass. Efter 9 måneders indslusningsløn
1996
1997
1998
1995
9693,00
9813,00 10107,00 10491,00
830,80
830,80
830,80
830,80
10523,80 10643,80 10937,80 11321,80
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D
1
D
p
M

1999
10739,00
830,80
11569,80

Der sejles i forholdet 14 dage ude/ 7 dage hjemme ( 2:1)
Der er indregnet en arbejdstid på de 20 udedage på 197 timer

Hyreforskel mellem kok og pass.ass.
Og
Og mellem pass.ass. Og cat.ass.
1996
1997
1998
1995
Kok/pass.ass
1353,00
1393,00
1596,00
1653,00
420,00
420,00
425,00
Pass/cat.ass
420,00

D
1
D
p

1999
1656,00
427,00

D
1
D
p
M

1996 - 2003
9
0
0
0
0

2000
12785,00
910,60
691,00
14386,60

2001
12995,00
910,60
691,00
14596,60

Der sejles 16 dage ude/
12 dage hjemme (2:1,5)
Der er indregnet 10 timer
pr. udedag (165 arb.t./mdl)

9
0
0
0

2000
11787,00
910,60
12697,60

2001
11997,00
910,60
12907,60

Der sejles 16 dage ude/
12 dage hjemme (2:1,5)
Der er indregnet 10 timer
pr. udedag (165 arb.t./mdl)
Mulighed for 500 kr fagtillæg

9
0
0
0

2000
11384,00
910,60
12294,60

2001
11558,00
910,60
12468,60

Der sejles 16 dage ude/
12 dage hjemme (2:1,5)
Der er indregnet 10 timer
pr. udedag (165 arb.t./mdl)
Mulighed for 500 kr fagtillæg

9
0
0

2000
1689,00
403,00

2001
1689,00
439,00

2002
14000,00
0,00
691,00
14691,00

2003
14318,00
0,00
691,00
15009,00

Der sejles 14 dage ude /
14 dage hjemme (1:1)
Der er indregnet 10 timer
pr. udedag (150 arb.t./mdl.)

2002
13025,00
0,00
13025,00

2003
13339,00
0,00
13339,00

Der sejles 14 dage ude /
14 dage hjemme (1:1)
Der er indregnet 10 timer
pr. udedag (150 arb.t./mdl)
Mulighed for 500 kr. fagtillæg

2002
12608,00
0,00
12608,00

2003
12920,00
0,00
12920,00

Der sejles 14 dage ude /
14 dage hjemme (1:1)
Der er indregnet 10 timer
pr. udedag (150 arb.t./mdl)
Mulighed for 500 kr. fagtillæg

2002
1666,00
417,00

2003
1670,00
419,00
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DET ER FEDT AT VÆRE SØMAND
Af: Jens Chr. Raassi Andersen
Arbejdsmiljørådet sætter fokus på sundhedsfremme

BMI
Vi kommer næppe uden om, at overvægt
ikke ligefrem er sundt. Der er mange ulemper ved at være svært overvægtig. På arbejdspladsen. Under redningsøvelser. I fritiden. I sengen. Det slider hårdt på knogler og sener, hvis man har en 'halv eller
en hel gris for meget på sidebenene'.
Og det er der rigtig mange sømænd, der
har.
'Måske fordi vi er underlagt nogle arbejdsog miljøvilkår, der frister til større brug af
livets goder', som det blev sagt, da Søfartens Arbejdsmiljøråd holdt sin årlige bestyrelseskonference, hvor et af emnerne
netop var sundhedsfremme.
Arbejdsmiljørådet er ved at lægge op til
en kampagne for at skabe opmærksomhed om, at livets goder ikke nødvendigvis
behøver at have et højt fedtindhold. Mindre kan gøre det, uden at det går ud over
smag og næringsindhold.
Rådet har gennemført en lille undersøgelse af søfolk i den danske handelsflåde om
vægt og Body Mass Index (BMI), og den
tyder på at søfolk er mere overvægtige end
den øvrige del af den danske befolkning.
BMI udregnes ved at dividere vægten med
højde gange højde. D.v.s., er man 1,80
meter høj og vejer 100 kg, bliver regnestykket: 100 : (1,8 x 1,8) = 30,8.
Har man et BMI mellem 20 og 25 er man
normalvægtig. Er det mellem 25 og 30, er
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man overvægtig. Er det over 30, er man
svært overvægtig. (officielle standards)

Ny kogebog
Arbejdsmiljørådets projekt om sundhedsfremme er jo især interessant for os, der
står med 'nøglen' til den mindre fedende
kost, men det kræver naturligvis et samspil med besætningen, der skal være indstillet på, at 'mager kost ikke er ensbetydende med dårlig kost'.
Et af de initiativer, som Rådet vil tage, og
som blev præsenteret på konferencen, er
en specielt udviklet kogebog. Den er foreløbig i den indledende fase, men tanken
er, at den skal være en af bølgebryderne i
bestræbelserne på at udvikle sundere
kostvaner i den danske handelsflåde - en
opgave som vi, der er leverandører af de
daglige højdepunkter, naturligvis gerne vil
spille med på. Spørgsmålet er, om søfolkene vil - eller om det fortsat skal være
fedt at være sømand.

Skibsprovianteringshandler

Jens og Margrethe Withs fond
Dansk Sø-Restaurations Forening er medbestyrer af „With-Fonden“, hvis formål
ifølge fondsfundatsen er ved årlige legater at støtte „værdige trængende, syge eller
fattige af søens folk“.
På grund af samfundsudviklingen siden formålet blev nedfældet for over 40 år
siden, må formålet fortolkes til at være anvendelse af midler til gavn for søens folk,
således som dette må opfattes som miljø og tradition, og således udstrakt til ægtefæller og børn af professionelle søfolk samt til gøremål og institutioner, der i bred
forstand har disses bedste for øje, ligesom den sociale udvikling må medføre, at
legatet skal træde til, hvor private og offentlige støtteordninger ikke findes eller er
utilstrækkelige eller blot bureaukratiske.
En del af fondens midler vil kunne udloddes som årlige legatunderstøttelser, hvor
det sociale aspekt vil spille en stor rolle, men også andre opgaver f.eks. uddannelse, forbedring af boligforhold eller institutioner vil kunne komme på tale med
henblik på støtte fra fonden.
Ansøgningsskema fås ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse til Dansk
Sø-Restaurations Forening.

Skibsfører Jacob Bryde Schmidt
og hustru Alma Bryde Schmidts legat

Dansk Navigatørforening bestyrer et legat, hvis renter skal gives til uddannelse af
børn efter på havet omkomne søfolk.
Legatportionerne er på kr. 2.000,- årligt
Ansøgningsskema skal være foreningen i hænde senest den 3. november 2003
og fås ved henvendelse til:
Søfartens Ledere - Dansk Navigatørforening
Havnegade 55
1058 København K. Tlf. 33 45 55 65
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
DSRF
10. & 11. SEPTEMBER 2003
Afholdt: Gilleleje Kursuscenter

Tilstede:
Ole Philipsen (AOP) - formand
Jens Chr. Raassi Andersen - næstformand (APM)
Barno Jensen - FU (midl. land)
Benny Svendsen - FU (BHT)
Jannik M. Madsen - FU (DFDS)
Karen Vedsted - Best. (uddannelse)
Carsten Pedersen - Best. (DFDS)
Karen Margrethe Madsen - Best. (BHT)
Kenneth Pedersen (Cirkeline) - Best. +
TR (DFDS)
Helle Hermansen - Best. (BHT)
Karen Margrethe Madsen - Best. (BHT)
Liv Teigland - Suppleant best. (midl.
land)
Jeppe S. Knudsen - TR (DFDS)
Christian Nielsen - TR (DFDS)
Henrik L. Mikkelsen - TR (DFDS)
Helle Kongsbak - TR (DFDS)
Johnny Haagensen - TR (BHT)

Ole Strandberg - faglig sekretær (deltog
kun 10/9).
Christian Pedersen - faglig sekretær
Vivi Puge - sekretær
Corlis Hansen - kontingent
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PLUK FRA REFERATET
Overordnet var der to særlige hovedoverskrifter for dette repræsentantskabsmøde.
Uden det egentlig var planlagt, blev planerne om „Rederiassistenter“ i DFDS,
det store diskussionsemne. Der opnåedes
mod mødets slutning en consensus, om
end tøvende, at foreningens forslag skulle
videreføres med fuld kraft (se nærmere
side 27 ff).
Første dags aften var der sat et uofficielt
punkt på dagsordenen, uden for referat,
og med vores advokat Kirsten Maxen som
pragmatisk gæsteindleder. Har vi overhovedet fornuftige grunde til at fortsætte vores medlemsskab af FTF? Er pengene
givet godt ud? Får medlemmerne passende valuta for pengene?, og hertil nogle
spørgsmål om den politiske kollektivisme.
Indholdet herfra, som sagt, uden for referat.
Indledningsvis orienterede AOP om et
morgenmøde i BHT om ny fragtfærge (se
side 16), og gik herefter over til beretningen.
Stabilt medlemstal og økonomien i orden.

SID-kampagnen mod DIS og risikoen for
at ITF erklærer DIS for „Flag of Convenience“. Alle andre søfartsorganisationer er
uenige. SID kæmper i ITF på et havnearbejder-mandat, som giver dem en meget
stor stemme i ITF, langt mere end deres
søfartsstemme berettiger. Derfor har vi balladen. Alle vi andre, er enige om at DISlovens § 10 stk. 2 og 3 skal ændres. Men
vi er totalt uenige i SID’s strategi for at opnå
dette. SID’s strategi medfører ingen løsninger, og udstiller i øvrigt danske søfarende som racister og slavepiskere.
Gennemgang af de forskellige overenskomstområder. Gennemgående tilfredsstillende udvikling, men Samsø Linien,
„supply“ og Offshore trænger til et særligt
løft.
Beretning og regnskab blev vedtaget.
Særlige beslutninger:
Bestyrelsen udfærdiger vejledning om TRvalg.
Indstilling til bestyrelsen at vi kan gå ned
på 6 numre af fagbladet/årligt af hensyn
til portostøttens bortfald.

Indsendt til bladet af:
Karl G. Nielsen
Føler du dig Tryg?
Har du en ulykkesforsikring, så få den gennemgået med en sagkyndig, således at du
ikke kommer ud for samme problemer som jeg, da jeg fik brug for den jeg havde tegnet. Det viste sig nemlig at den kun dækkede med 50% hvis ulykken var sket i min fritid. Jeg gik til en advokat med policen, og det viste sig at jeg havde overset et lille
henvisningstal, hvoraf bestemmelsen om de 50% fremgik.
Hvis du vil føle dig tryg med din forsikring, så få den efterset. I øvrigt gik der et år inden forsikringen udbetalte skadeserstatning.
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RIDS I DANSK ARBEJDERBEVÆGELSES
HISTORIE
Afsnit 4

SLAGET PÅ FÆLLEDEN - baggrund
10.

Lidt om nogle Aktører

Frederik Dreier
1827-53
Tidlig, men isoleret teoretisk forløber for den senere arbejderbevægelse. Omtales af Brandes som en fremmed fugl i sin egen tid. Påvirket af Proudhon og naturvidenskaberne.
Fandt ikke lydhørhed for sine ideer om at danne et arbejderpart. Beregnede at kun 3% af
befolkningen havde indflydelse på et valgresultat. Begik selvmord kun 25 år gammel.
Louis Pio
1841-94
Betydeligste socialistiske aktivist, folketaler og skribent i 70'erne. Løjtnant af reserven. En
overgang postassistent, hvor han kendes fra at have tegnet den originale røde danske
postkasse. Charmør og journalistisk fornyer. Arresteret 1872, nedbrudt af fængselsvæsenet, aftale-deporteret til USA hvor han endte sit liv som falleret altmulig og ingenting, og
forhånet af sin danske samtid.
Harald Brix
1841-81
Pio's fætter. Boghandlerkommis. Fra 1869 til sin død skribent, organisator og bladudgiver,
herunder af "Socialisten". I fængsel det meste af tiden fra 1872 til 1880 hvor han helbredsmæssigt svækket til døde blev løsladt.
Paul Geleff
1842-1928
Lærer, journalist, folketaler. Fungerede som Internationales repræsentant i provinsen.
Fængslet med Pio og Brix natten før "slaget på fælleden", og aftale-deporteret til USA
sammen med Pio i 1877. Geleff vendte tilbage til Danmark på foranledning af Socialdemokratiet i 1920 og var herefter til sin død i 1928 på betalt pension fra partiet.
Mogens Abraham Sommer
1829-1901
Håndværker, lærer, lægprædikant. Stærke angreb på kirken som han også fængsles for.
Socialist og kristen på en måde som vækker mindelser om Harald Søbye. Flittig romantisk kristen taler med tætte bånd til Internationale indtil han ekskluderes i 1872. Langvarig
pengestrid med Pio.
Christian Vilhelm Rimestad
1815-79
Skolebestyrer, rigsdagsmand 1854-66 + 1869-72. Stifter og leder af Arbejderforeningen
af 1860 til sin død. Fra 1864-75 redaktør af "Dagstelegrafen". Rimestad er arbejderleder
med hang til medaljer og bonede gulve. Angribes med stor ihærdighed af Internationale
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og Socialisten.

Vilhelm Christoffer Crone
1813-87
Politidirektør i København. Pio's aktive modpol.
L. Jacobsen = "40"
Sporvognskonduktør, senere sektionsformand for befordringsvæsenet. Mest aktive politiagent i perioden. På et tidspunkt føler han jorden brænde under sig, og han søger hjælp til
at emigrere til USA.

11.

Optakterne
Efterat der gjennem den herværende Bestyrelse for Selskabet „Internationale“ var skeet Opfordring til Cigarmagerne om et Møde til Valg af Sektionsformænd, fandt dette Møde som sidst, Sted igaaraftes i Tømmerkroen, og
skal Undertegnede, der ifølge Ordre var nærværende, herved tillade mig at
indberette Følgende desangaaende.
Mødet der overværedes af ca. 200 Mennesker aabnedes Kl 8 3/4 med, at
Brix....

Noget i den retning indledes en lang lang række politirapporter fra 1871 og 1872, som alle
er bevarede og som gengives i deres fulde ordlyd i "Aktstykker til belysning af statsmagtens kamp mod den tidlige arbejderbevægelse i Danmark fra august 1871 til slaget på
Fælleden i maj 1872" af Jens Engberg. Bogen er fremragende kriminalistisk dokumentarisk. Udover politirapporterne gengives brevvekslinger, protokoller og artikler fra bladene.
Det hele er forsynet med et fyldigt analytisk notemateriale, men selve værket er udelukkende gengivelse af dokumentarisk materiale. De færreste bragte citater handler om egentlige arbejderpolitiske emner, men det er spørgsmål om arbejdstid, løn og vilkår, side om
side med diskusioner om stat og kirke som præger de næsten daglige møder i København.
Møderne bringer også indtægter til bevægelse og fornødenheder hvad politidirektør Crone
på et tidspunkt river sig i skægget over. Entré-indtægten er normalt differentieret for medlemmer og ikke-medlemmer.
Det er en rigtig spændende måde at læse historie på. Som rapporterne skrider fremad,
træder både arbejderbevægelsens aktører og politimagtens agenter og chefer, næsten
lyslevende ud af papirets trykte sider til en imaginær skuespilscene med umiskendelig
historisk evidens. Detaljegraden er storslået i beskrivelsen af de velkendte værtshuses
rammer for møderne, og gengivelsen af talerne virker imellem stenografisk pinlig nøjagtige, når ikke agenterne lister personlige synspunkter og bemærkninger ind i rapporterne.
Man skal ikke, som Engberg indledningsvis bemærker, underkende deres interesse i at
aflevere "interessante" rapporter, og ikke mindst Crone og politiet som etat har stor interesse i at overspille situationens alvor.
Det følgende er baseret på indhold og kronologi i Engbergs historie. Citater er gengivet i
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original skrift. Indledningsvis gengives citater mere for at slå stemningerne i rapporterne
an, senere gås hurtigere frem i kronologien.
Tilbageblik: 31/10-72
"Medens Aaret 1871, som anført, ikke i nogen særdeles Grad har lagt Beslag på Politiets
Kræfter til Beskyttelse af den Offentlige sikkerhed..... har dette Aar stillet nye Krav til
Politiets Virksomhed derved, at Socialismen ganske pludselig er opdukket i vort Samfund" (Crone's beretning)
3/10-71
"I anledning af Arbejderurolighederne paa Burmeister og Wains Fabrik har Politibetjent
N. 157 Larsen og Undtgd. ifølge Ordre Dags Aften indfunden os paa forskjellige Beværtninger paa Christianshavn, og traf vi da hos Værtshh. Nielsen, boende i Brogade N. 5
Kjæld., en stor Deel Arbejdere, ca.: 100,...." (R. Petersen, Politibetjent N. 104).
5/10-71
"Hr. Brix modtoges med livlige Bravo- og Leveraab, blandt hvilke der dog blandedes en
stærk Hyssen - maaske kun for at skaffe ham Ordlyd" .... (Fra Dags Telegrafens lange
referat fra møde i "Fønix" om B&W balladen)
16/10-71
"I dette Møde holdt en Murersvend Grøn en Tale, idet han i meget exalteret Sindsstemning opfordrede til at styrte Redacteur Rimestad, der nu, efterat have faaet "Noget i
Knaphullet" ikke bryder sig om Arbeiderne af hvem han dog lever...." (Politirapport fra
Internationales møde påTømmersvendeherberget).
23/10-71
Crone anmoder Justitsministeriet om fuldmagt:
"Ihvorvel hverken bemeldte Love eller de hidtil udkomne Nummere af det nævnte Blad
indeholde Noget, der, saavidt jeg skjønner, kan paadrage Ansvar efter Straffeloven, er
det dog umiskjendeligt, at det ved den ommeldte Forening tilsigtes at tilveiebringe en
Organisation, der ved passende Leilighed kan benyttes til at opnaae, hvad der kaldes
"lige Adgang for Alle til denne Jords Nydelser saavel materielle som aandelige". Crone
ser her tidligt at der er fare på færde, og brug for politimagten - ellers risikerer vi demokrati eller det der er værre. Crone foreslår at der tages skridt til at undersøge om foreningen
(Internationale) bør forbydes, og anmoder om ministeriets bifaldelse af den af ham foreslåede fremgangsmåde.

26/10-71
Jacobsen = den kendte politiagent/muldvarp som normalt underskriver sig "40" i sine
rapporter.
"Sporvognscunductør Jacobsen talte dernæst om at Arbeidernes Undertrykkere ansaae
Arbejderne for "Tyve og Røvere", der havde det samme for Øie som Kamuen (Kommunen) i Paris, men saa vilde han gjøre opmærksom paa at "Soacialismen" ikke sympatiserede med "Kamuen". ./. Et ungt menneske der efter hans Udseende at dømme var i en
utilregnelig Tilstand svarede hertil, "jo vi gjør", men da alles Øine henvendte sig paa ham
30 forholdt han sig rolig den øvrige Tid. ./. Taleren fortsatte med at det aldrig kunne falde den

danske Arbeider ind at afbrænde Slotte og nedrive Mindesmærker, og sluttede med at
have Enighed for Øie." (Politirapport)
14/11-71
"Naar en mand heri Danmark naaer til at faa en tynd Snor om Huen, eller en Guldstribe
ned af Buxen eller kun en Messingknap i Frakken Troer han strax at Alverden skal bøie sig
for ham, men dette er en forkeert Anskuelse, idet han saa først er blevet Folkets Tjener. I
de forenede Stater betragter Præsidenten, der regjerer over 40 Millioner Mennesker sig
kun som en saadan Folkets Tjener, og naar man tiltaler ham benytter man kun det sædvanlige "You", hvilket er eensbetydende med vort "Du" hvormed man tiltalte enhver Anden. Her tillod man sig at bruge titlen "Hans Majestæt" hvilket Benævnelse allene kunne
tilkomme Gud, og naar man her ønskede at tale med Landets Overhovede, maatte man
først bukke sig gjennem Rækker af Kammerherrer, Kammerjunkere Justitsraader samt en
Masse andre Raader. - Levende bifald og et nidobbelt Leve for Taleren......"
(Omtale af Sommers tale fra socialistisk møde i Viingaardsstræde - ref. politibetjent 157
Larsen)
18/11-71
Crone anmoder igen om tilladelse til at iværksætte undersøgelse, nu specifikt mod Harald
Brix og Louis Pio.
18/11-71
Politiagent Korns indberetning fra en af Geleffs agitationsrejser i Jylland.
"Geleff erklærede, at "Internationale" endnu ikke ville tilraade Striker, fordi der ikke var
nogen Udsigt til at disse vilde faae et heldigt Resultat, saalænge der ikke var samlet
nogen større Fond..."
Korn gengiver et pinligt detaljeret regnskab over indtægter og udgifter fra rejsen, og om
Geleff's privatforbrug skriver han:
"Paa Reisen brugte han da ogsaa penge paa en meget flot Maade; han tog altid ind paa
de bedste Hoteller, forlangte saagodtsom daglig Vin ved middagsbordet, gav overordentlig rigelige Drikkepenge og paa Jernbanegaardene drak han sig saa ofte Leilighed gaves
et Glas Sherry, som hvergang kostede ham 1 Mark; da jeg en Dag yttrede min Forundring
over hans flotte Maade at leve paa, svarede han blot "om mig tales der, naar jeg er reist,
saa jeg maa være flot"". Mærker man ikke et sus frem til nutiden?
9/12-71
Sektionsformændene i Internationale forespørger Crone om han vil afkræfte at politiet
chikanerer værtshusholdere til at afholde sig fra at udleje til arbejdermøder, særlig "Føniks" ejer Hr. Rasmussen.
16/12-71
I lang rapport til justitsministeren udtrykker Crone sin overbevisning, at der for tiden ikke er
nogen større fare, men fordærvelse som Socialisten udbreder lurer rundt om hjørnet hvis
ikke passende forholdsregler iagtages.
Crone har sin dokumentation i orden. Der er næsten daglige rapporter fra politiagenterne
og muldvarpe er placeret i alle betydende beslutningsorganer. Særlig L. Jacobsen ("40")
er stor-skrivende rapportør (han er til gengæld ustandselig i pengebekneb og tigger til31

stadighed om tilskud til dit eller dat). Internationales egne aktører kendte formodentlig
risikoen, men undervurderede tilsyneladende betydningen. Politiet spillede sin egen rolle
for sit eget scenaries skyld. Ikke mindst derfor har vi et historisk begreb som hedder
"Slaget på fælleden", som i virkeligheden blot var banale skærmydsler, og det er måske
det vigtigste budskab i denne del af historien. Et budskab vi i vore dage har al mulig grund
til at huske. Crone manglede imidlertid her ved årsskiftet 71-72 stadig de gode argumenter for at gribe til bål og brand.
20/12-1871
Fra "40"'s rapport:
"Snedkersvend Berg, er iaftes reist til Kjøge, og derfra videre omkring i Syd-Sjælland, for
at agitere i Internationales Interesse. - Her Pio, agter i de første dage at reise til Jylland.....
Hvis jeg uden at være ubeskeden turde bede her Etatsraaden om at forstrække mig med
Penge, ville jeg være meget taknemlig, jeg skal nemlig ud med Husleie i disse Dage og
har dem ikke, ligesom jeg tillader mig at gjøre her Etatsraaden opmærksom paa, at min
nuværende stilling tvinger mig til, at opholde mig den største Tid i Foreningens Lokale..."
31/12-71
Larsens rapport fra et amagermøde på "Røde Kro".
"Da der imidlertid blandt de Tilstedeværende saaes flere af Amager-Landbostand samt
Andre, der øiensynlig ikke directe henhørte til den arbeidende Klasse, fandt de, af de
Ovennævnte i den sædvanlige socialistiske Aand holdte Foredrag, ikke den Gjenklang,
som ved forskjellige andre heri Staden afholdte Møder, og navnlig vare Afbrydelserne,
ved en udtalelse af Snedker Berg om at han ikke vilde tale i en saa uopdragen Forsamling, engang saa stærke, at der var Udsigt til at Mødet matte gaa overstyr."
"Dagstelegraphen" (Rimestads blad) har et længere detaljeret levende referat fra mødet.
Der er en forunderlig herlig organisk skriveteknik i disse dage til sammenligning med vore
dages tekniske journalistik, som bringer historisk genklang i H.C. Andersen og Herman
Bang.
5/1-1872
Konsulen i Geneve skriver til det danske udenrigsministerium om sine undersøgelser
vedrørende Pio's rejser i Europa og de kredse han forventes at frekventere. Pio's fravær
i Danmark betyder meget for midlertidig svækkelse af bevægelsen.
OleS
fortsættes i næste nummer
Kilder: Jens Engberg. Den Internationale Arbejderforening for Danmark. Aktstykker til
belysning af statsmagtens kamp mod den tidlige Arbejderbevægelse i Danmark fra
august 1871 til slaget på Fælleden i maj 1872. Udgivet af SFAH og ABA i 1985.

