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25 år
Den 3. september fejrer

Danmarks Frie Fagforening
jubilæum. Et kvart århundrede!
Det skal naturligvis markeres.

Derfor inviteres du til reception i
foreningens lokaler, Lille Borgergade 13
9400 Nørresundby kl. 14 – 17
Vi er udmærket klar over, at der ikke er
så mange, der har mulighed for at komme på en almindelig hverdag; men har
du muligheden, så kom og vær med.
Der er sørget for
et mindre traktement.

Bestyrelsen

Kostbart at hverve nye medlemmer
I Ugebrevet A4, der udgives af LO, er der i
nr. 23 en opgørelse over, hvad det koster at
hverve medlemmer for 17 navngivne fagforeninger. Tallene er indsamlet af Gallup
Adfacts, og det er interessant læsning.
I 2007 har fagforeningerne i alt brugt
over 95 mio. kr. på forskellige former for
annoncer og reklamer. Det er en stigning
på 64% i forhold til året før. Den største
stigning er på 3712%.
Hvad, der er mere interessant, er imidlertid hvor mange penge, der bruges pr. medlem på at annoncere. Her fører Det Faglige
Hus med 195 kr. pr. medlem. Det er næsten
3 måneders kontingent, hvert enkelt medlem
betaler for annoncer, før der bliver penge
til administration og fagligt arbejde. Her-

til kommer sponsorater af sportsklubber,
bandereklamer og lignende. Andenpladsen
erobres af Kristelig Fagbevægelse med 110
kr. pr. medlem. Vi har ikke opgjort, hvad
vi selv bruger, men det spørgsmål skal vi
måske undersøge.
Det kan ikke udledes af artiklen, om der
er nogen sammenhæng mellem reklamebudgettet og det antal nye medlemmer, der
kommer til. Det er kun opgjort for Kristelig
Fagbevægelse, og her svinger tallene fra 29
kr. pr. nyt medlem i år 2000 til 5.682 kr. for
hvert nyt medlem i 2004. Det er nok ikke
en helt korrekt måde at opgøre det på, da
effekten af en kampagne sikkert ikke viser
sig med det samme, men nok nærmere i
året efter.

Tørre tal kan ikke vise de holdninger, der
gør, at nogen vælger ét fagforbund frem for
et andet. Nogle går efter det billigste, andre
efter en politisk holdning og andre igen
efter en ideologisk holdning. Det sidste er
nok i høj grad tilfældet for medlemmerne i
Danmarks Frie Fagforening.
Det er vigtigt for en meget stor del af
vore medlemmer, at hverken politisk
overbevisning, religiøs overbevisning eller
kommercielle interesser er en del af vores
idégrundlag. Og så må vi jo ikke glemme,
at en lille gruppe fanatiske forkæmpere for
en fri og uafhængig fagbevægelse stadig
udgør grundstammen i Danmarks Frie
Fagforening.
Arnfred Weber

Sagen mellem SAS og Lene Rishede Hansen
trækker ud hos Københavns Byret! - Hvorfor?
Resume: (Der er ﬂere detaljer i tidl. numre af Fagligt Alternativ)
Af Jørgen Mikkelsen

I juli 2006 blev Lene Rishede Hansen
fastansat i SAS SGS KR-C/S, som er en
afdeling i SAS Ground Services. På et
introduktionskursus ﬁk hun at vide, at hun
skulle være medlem i 3F. Det ønskede hun
ikke, og Lene blev derefter fyret og fritstillet med øjeblik kelig virkning efter kun tre
måneder som fastansat.
Begrundelsen var arbejdsmangel, men
fyringen kom umiddelbart efter Lenes indmeldelse i Danmarks Frie Fagforening og
kort tid efter en voldsom meningsudveksling
(læs: skænderi) med folk fra 3F.
Sagen rejses
I en skrivelse med titlen: »LOVE FOR FLYARBEJDERE I SGS« står der i §2:
„Enhver ﬂyarbejder i KR-C/S er pligtigt
til at indtræde som medlem af klubben og
3F Kastrup afdeling.“ (Citeret med stave- og
grammatikfejl, red).
Den 28. november krævede DFF på den
baggrund, at Lene Rishede Hansens fyring
skulle annulleres. Det nægtede SAS.
Den 24. januar 2007 sendte DFF’s advokat, Jesper Anhøj, derfor et krav på 15
måneders løn for uberettiget afskedigelse
- i alt kr. 443.876. Beløbet blev ikke betalt,
så SAS er derfor nu blevet stævnet. Dansk
Industri fører sagen for SAS. Seneste i sagen
er, at der tilbydes retsmægling. Vor advokat
har accepteret dette i brev af 5. oktober, men
siden har vi ikke hørt noget som helst fra
Københavns Byret.
Intet er sket
Vi undrer os over, at der i denne sag, der nu
snart har verseret et år, endnu ikke er sat en
dato for retsmægling eller retssag. Vi kan
slet ikke forstå, hvorfor Københavns Byret
ikke lever op til ”Lov om beskyttelse mod
afskedigelse på grund af foreningsforhold”,
hvor der i § 4b står: ”Sager om afskedigelse
efter denne lov skal fremmes med størst
mulig hurtighed.” I dette tilfælde må § 4b
være blevet tolket som: Så langsomt som
muligt?
........................
I vort januarnummer skrev vi ovenstående. I mellemtiden er vi faktisk blevet
dybt bekymrede for vort retsvæsen. Hvad
er det lige, der sker, eftersom bestemmelser i ”Lov til Beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold” i
den grad bliver negligeret af Københavns
Byret! I DFF har vi talt meget om dette,
og vi er både forundrede og bekymrede!

Hos vores advokat Jesper Anhøj er det
ikke anderledes, da han i sin mangeårige karriere aldrig har oplevet noget
lignende.
I afmagtsfølelse over ikke at kunne få
sagen berammet skrev vi til justitsminister
Lene Espersen for at få gang i sagen. Her
var der imidlertid ingen hjælp at få, idet
ministeriet svarer:
Ved brev af 18. maj 2008 har De rettet
henvendelse til justitsministeren vedrørende behandlingen af en retssag, som
Danmarks Frie Fagforening har anlagt ved
Københavns Byret i september 2007 mod
SAS Ground Service DK A/S Københavns
Lufthavn. De har henvist til § 4b i loven om
foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, hvorefter sager om afskedigelse skal fremmes
med størst mulig hurtighed, og har anmodet
om justitsministerens hjælp til at få sagen
berammet. Justitsministeren har bedt mig
om at svare Dem.
Som oplyst i telefonsamtale dags dato har
justitsministeren ikke mulighed for at gribe
ind i behandling af retssager eller ændre
afgørelser truffet af domstolene. Af principielle grunde kan justitsministeren heller
ikke udtale sig om sager, der er eller har
været under behandling ved domstolene.
Justitsministeren må derfor henvise Dem
til at drøfte mulighederne for at få sagen
hurtigt berammet med fagforeningens
advokat.
Med venlig hilsen
Christine Toftegaard Nielsen
Drøfte sagen med vores advokat?
Det var vist ikke lige det,
der manglede!
Men handlig hos
Københavns Byret!
Den 24. juni skete der endelig noget, idet
Københavns Byret afsagde en kendelse:
Retten bestemte i telefonmøde 8. februar,
at sagsøger skulle indlevere et processkrift
til retten og sagsøgte senest den 29. februar
2008 vedrørende følgende forhold:
• Uddybning af baggrunden for påstanden
om 15 måneders løn
• Nærmere redegørelse for, hvorledes det
vil blive søgt godtgjort, at den af sagsøgte
foretagne opsigelse indebærer en overtrædelse af foreningsfrihedsloven
• Fremsende kopi af tidligere indleverede
stævning og replik med bilag, som har indgået i rettens afgørelse af 6. juni 2007.

Lene Rishede Hansen

Retten modtog 29. februar 2008 sagsøgers
replik, der var vedlagt kopi af tidligere
stævning og replik i sagen. Sagsøger gjorde
i den forbindelse opmærksom på bilag 7 som
anført i den tidligere replik er de samme,
som er fremlagt i denne sag.
Sagsøger har principalt påstået afvisning,
subsidiært udeblivelsesvirkning efter retsplejelovens § 360 stk. 5, jf. § 355, stk. 2.
Sagsøger har gjort gældende, at sagsøgeren i replikken ikke har uddybet de punkter,
der blev fastlagt under telefonmødet, samt at
sagsøgeren ikke har fremsendt kopi af den
tidligere stævning og replik.
Det må efter stævningen sammenholdt
med replikken lægges til grund, at sagsøgers
påstand om godtgørelse i størrelsesordenen
15 måneders løn er baseret på sagsøgers
opfattelse af, hvad sagsøger efter sin ansættelsesperiode kan have krav på. Retten
lægger endvidere vægt på, at sagsøger har
fremsendt kopi til retten af den tidligere
stævning og replik.
På denne baggrund, og da sagsøger i
replikken uddyber sagsøgers opfattelse
af, at den af sagsøgte foretagne opsigelse
indebærer en overtrædelse af foreningsfrihedsloven, ﬁnder retten ikke grundlag for
at tage sagsøgtes påstand om afvisning til
følge, hvorfor bestemmes:
Sagen fremmes ved retten
Sagen udsat på indkaldelse til nyt telefonmøde med henblik på at tilrettelægge sagens
videre forberedelse.
Retten hævet.
Anette Burkø
Sagt på godt gammelt dansk. Vi har nu
endelig, efter at alle krumspring er gjort
af modparten for at forhale sagen, fået
dom for, at sagen skal for retten; men
endnu ikke hvornår. Vi venter spændt!
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Alternativet i dansk fagbevægelse
Partipolitisk uafhængig

Vind en luksusweekend!
Som nogle af jer har opdaget, er vi i gang med en rundringning til alle medlemmer af
Danmarks Frie Fagforening. Formålet er at opdatere de oplysninger, vi har om
telefonnumre og få tilføjet e-mailadresser.
Desuden vil vi gerne stille et par spørgsmål vedrørende dette blad.
Hvis du når at ringe til os, inden vi ringer til dig, så deltager du i en lodtrækning om en weekend for to i Danmark.
Desuden ti trøstepræmier, der består i gratis transport til det
næste landsmøde samt forplejning: frokost og middag inkl.
drikkevarer.
For at deltage i lodtrækningen kan du ringe mellem 12 og 16
mandag - torsdag på 7025 4025 eller sende en mail til
dff@dff.net med følgende oplysninger:
1. Medlemsnummer. (Kan udelades, hvis du ikke kan ﬁnde
det. Send ikke personnummer i en mail!)
2. Fulde navn.
3. Fuldstændig adresse.
4. Dit private telefonnummer + evt. mobil
5. Arbejdsgivers telefonnummer, hvis du er i arbejde.
Det hele sendes fra den e-mailadresse, vi må registrere i
vort kartotek, og i emnefeltet skriver du: ”Konkurrence”
Hvis du ringer, bedes du have ovenstående oplysninger klar.
Medlemmer, vi allerede har ringet til, er også med i lodtrækningen.
Konkurrencen løber fra 1. til 30. september, og vinderne
offentliggøres i nytårsnummeret af Fagligt Alternativ samt i
en e-mail til dem, der har opgivet en sådan adresse.
Ansatte og medlemmer af bestyrelsen kan ikke deltage.
Med venlig hilsen – Bestyrelsen

