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OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 
I 

Direktørers grådighed 
bliver en boomerang 
LO-formanden Hans 
Jensen om grådighed 
og egoisme blandt 
direktørerne, om en 
kommende 'hvidbog' 
om fattigdom i 
Danmark og om en 
hovskisnovski fagbevæ
gelse forud for overens
komstfornyelsen. 

I N T E R V I E W 
STIG ANDERSEN 

D en kommende overenskomstfor
handling bliver LO-formanden 
Hans Jensens sidste. Efter ti år på 

posten går han af som LO-formand næste 
år. Til gengæld bliver det nok ikke den 
overenskomst, der kommer til at gå mest 
stille af. Oven på direktørernes grådig-
hedsfest bliver der kamp om lønnen. Og 
et opgør om fattigdommen i Danmark, 
lover LO-formanden. 

Bliver lønnen hovedkravet ved den kom
mende overenskomstforhandling? 

»Ja, vi vil kæmpe for en ordentlig lønud
vikling. Og den skal stige, så man har en 
rigtig fornuftig reallønsudvikling«. 

Skulle LO så ikke ansætte Henning Dyre
mose fra TDCogEricRylbergfra ISS, der beg
ge er ledige på markedet efter at have scoret 
op mod too millioner på deres direktørpo
ster? 

»Jo.... det er virkelig nogle provokatio
ner, som også vores medlemmer holder 
øje med, som har fundet sted blandt di
rektørerne. Og som efter mine begreber 
er udtryk for, at grådigheden simpelt hen 
har taget over. Netop det kan give anled
ning til temmelig store problemer ved 
overenskomstfornyelsen«. 

Hvordan? 
»Ja, i forhold til det forventningspres, 

der er hos vores medlemmer til, hvordan 
resultatet skal være. Det er oplevelsen, at 
der tilsyneladende er penge nok, og med 
det forventningspres som grådigheden 
fra nogle direktører er med til at lægge 
hos lønmodtagerne, så er det Jo ikke sik
kert, vi kan få det til at gå op i en højere en
hed ved en overenskomstforhandling«. 

Det, du siger helt præcist, er det, at dine 
medlemmer vil have samme stigninger som 
direktørerne? 

»Jamen, det er vel ikke unormalt, at en 
lønmodtager, der sidder og kigger på, at 
der findes direktører, der får mere end 
100 millioner, tænker, at så må der også 
være penge til mig. Det vil da være helt 
normalt at tænke sådan. Og så kan det vir
ke underligt, at jeg på fagbevægelsens 
vegne skal gå rundt og sige: Tag det nu ro
ligt, det vil skade os på langt sigt«. 

Direktørernes grådighed vil altså påvirke 
fagbevægelsen i forhandlingerne? 

»Det vil være helt unaturligt andet. Det 
er klart, at det er provokerende, den grå
dighed, de er udtryk for«. 

Højest p i enskesedlen 
Hvordan kommer den provokation til ud
tryk blandt LO's medlemmer? 

»Hvor lønnen tidligere stod langt nede 
på listen over ønsker ved overenskomst
en, så står den nu øverst. Det er fremme i 
pandelappen hos de fleste, at der jo altså 
må være masser af penge til rådighed, når 
nogle mennesker kan få så mange penge. 
Og det er debatten om det rimelige i, at 
nogle er så grådige, som de er, der er årsa
gen. Direktørerne har simpelt hen smidt 
en boomerang ud i luften, der medvirker 
til al gøre overenskomstløsningen meget 
vanskeligere«. 

sd LO vil nu stille krav om lønstigninger 
på 22 eller 34 procent? 

»jeg mener stadigvæk, det er fagbevæg
elsens opgave at interessere sig for, hvor
dan samfundet udvikler sig på baggrund 
af de krav, vi stiller, sådan at forstå at det jo 
er lønmodtagerne, det går ud over, hvis 
beskæftigelsen falder i fremtiden, fordi vi 
gennemfører alt for høje krav. Det vil give 
problemer, og det ønsket vi selvfølgelig 
ikke. Til gengæld vil vi have en reallønsud 
vikling, •.om er rimelig og henslgtsmæs 
sig«. 

Denned siger du også, ul de grådige dlrek-
tøierikke tænker på helheden? 

»Nej, det gør de ikke. Og det er da klart, 
at lønmodtagerne har en interesse i, at 
samiiienhæiigskidtten er stor i det her 
samfund Men det hold er enkeltstående 
direktører slet ikke med på«. 

Fattigdom I Danmark 
LO har netop udsendt en pjeie, hvoi det slås 
fust, målet med beskæftigelsespolitikken 
lil u er at undgå politisk, social ug økono 

FATTIGDOM. 
LO vil forud for 
kongressen naste 
i r komme med en 
'hvidbog' om fattig
dommen i Dan
mark, bebuder 
Hans Jensen. 
Foto: Maria Fonfara 
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misk forargelse. Har vi nogen fattige i Dan
mark? 

»Vi har ikke fattige på den måde, at 
mange sulter og tigger på gaderne. Men 
når man kigger på, hvordan flere og flere 
har fået det bedre og bedre de seneste år, 
så er der stadigvæk en større og større 
gruppe, som ikke kan følge med i udvik
lingen. Dermed bliver afstanden mellem 
de velstillede, middelklassen og lønmod
tagere med fast arbejde og så dem, der er i 
kanten af arbejdsmarkedet, større og 
større. Den større og større forskel mel
lem rig og fattig opfatter jeg som en fat
tigdom, vi skal arbejde med i Danmark, 
og som skal bekæmpes. Derfor vil LO også 
forud for kongressen næste år komme 
med en 'hvidbog' om fattigdommen 1 
Danmark«. 

Er der grund til det? 
»Ja, I >l ..i for at finde en dialog og en for

ståelse i offentligheden af, hvad fattig
dom i Danmark er for en størrelse. Det er 
en anden slags fattigdom, end den vi ken
der fra Afrika og andre steder med sult 
osv., men vi har også en fattigdom i Dan
mark«. 

Det b/dersom en provokation over for den 
borgerlige regering? 

»Det må det sandelig også meget gerne 
være. Det er jo også en provokation, når 
man i forbindelse med finansloven får at 
vide, at vi snart er i stand til at købe hele 
verden - når man ikke engang er i stand 
til at sørge for, at danskerne har det godt. 
Den provokation vil vi ikke finde os i«. 

Så det bliver en politisk 'hvidbog"? 
»ja, fagbevægelsens opgave ud over at 

varetage medlemmernes løn- og arbejds
vilkår er at skabe forståelse tor, at de, der 
ikke har det godt, får det bedre. Og en for
ståelse for, at hvis man ikke vil se det, så 
går det ud over dem selv på længere sigt«. 

Det kunne Helle Thorning-Schmidt ikke 
huve sugt bedre? 

»Jamen, vi er også en fagpolitisk bevæ 
gelse. Vi er nødt til at forholde os politisk 
til, hvad der foregår i Danmark, og der er 
meget al det, der foregår på ( hristians 
borg, som berøm voies medlemmers 
hverdag«. 

LO har »vigtet da unge 
Sd er vi ved fagbevægelsens berettigelse. 
Medlemslullet rusler jo ned Hvor mange 
medlemmet hur LO lubt i dtnformundstid? 

»En kvart nullum«. 
Det ei vel ikke specielt ftulleiende/ 
»Næh .... vi liai sovet tornerosesøvn. 

Indtil midien at I990éine kom medlem 
merne at sig selv. Men det gør de ikke me

re. Mange unge mennesker mener, at løn-
og arbejdsvilkår, det var noget, der blev 
skabt sammen med jorden og tager det 
som en selvfølge. Og hvis man glemmer 
forståelsen for, at det er det samlede fæl
lesskabs styrke, der giver frihedsmulighe-
derne til den enkelte, så er det vores opga
ve at gøre noget ved det. Det har vi ikke 
været gode nok til. De nye unge på ar
bejdsmarkedet har vi simpelt hen ikke 
haft kontakt til og har derfor heller ikke 
orienteret dem om, hvilke muligheder 
der ligger i fagbevægelsen for den enkel
te«. 

Det lyder som en lidt hovskisnovski hold-
n ing hos fagbevægelsen ? 

»Ja, fuldstændig enig. Vi har svigtet på 
det felt, og det er bekymrende, at det først 
nu går op for os, hvad der erårsag til tilba
gegagen i medlemstallet. Vi skal ud og ta
le et sprog, som unge mennesker forstår. 
Og det er nok ikke mig, der skal det«. 

Frihad til dan enkelte 
Den kommende overenskomst er din sidste. 
Hvad vil du gerne huskes forfra dine ti år 
som formand i LO? 

»En af de ting, jeg har kæmpet mest for, 
er at skaffe mulighed for, at den enkelte 
selv kan uddanne sig. Ikke være styret af 
en virksomheds ambitioner og planer el
ler andre begrænsninger, men at den en
kelte selv har mulighed for at indfri de 
drømme, man har. Det giver frihed«. 

Men hvor stor succes har du haft meddet? 
»Det er kommet højere og højere op på 

dagsordenen. Det er ikke lykkedes helt 
endnu. Men en 'uddannelseskonto' til 
den enkelte bliver også et af hovedkrave
ne ved den kommende overenskomst, jeg 
vil gerne skabe mulighed for, at hver en 
kelt selv kan torme sin uddannelse og si
ne muligheder, uanset hvilken virksom 
hed man er på«. 

Hvordan vil du få urbejdsgiveme lil at gå 
med til ut betule til en frihed, som gør, at 
medarbejderne bare kan gå undre stedet 
hen? 

»jeg har aldrig hørt andet end arbejds 
givere, der ønskei fleksible medarbejde
re. Jo mere fleksible jo bedir. Det at give 
den enkelte mulighed tor al kvalificere 
sig ud at et job eller en virksomhed, det 
må da være den højeste loun tor tleksibi 
luet og den kvalitet, vi skal bruge i den 
globale konkunence«. 

Hvoi meget vil du ofte på lønkravene fut 
ul skuffe denne frihed til dine medlemmet t 

»jeg sei det ikke som el økonomisk piu 
blem I del spørgsmål ei del viljen og 
holdningen, del diejei sig om« 
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Ferienøglen 
Aktiv rejser 

Aconcagua 
trekking og bestigning af Syda 
merikas højeste bjerg, Aconca
gua 6.959 meter med Bo Belve
dere Christensen. Garanteret af
rejse, få pladser d. in/1, kr. 
11.9RO,- www.klpllngtravel.dk 
4716 1220 

Afrika 
Afrikaekspeditioner, African 
Routes. For de IS - 35 årtge. 18 
forskellige, fantastiske ekspedi
tioner, "Camping Adventure 
Tours". F. ex. "Namlbian Explo
rer". 19 dage, Kr. 7.B7S + flybillet. 
Inspiration 
www.brandstrup.dk. Hf. 
Brandstrup Travels 33 22 40 40 

Afrika 
Tanzania, Kenya og Zanzibar. Fx 
Kilimanjaro og Zanzibar, 14 da
ge, 11.680. Bestil vores 24 siders 
program med safari i lodge, telt 
eller camp, Mombasa, Mt Kenya 
og Kilimanjaro samt Zanzibar 
badeferle. Afrejse Jun-apr. Infor
mationsaften 11/10. 
www.kiplingtravel.dk 4716 1220 

Afrika 
Kilimanjaro. Tag med på den 
lange flotte Shlra-rute på Kili
manjaro med dansk rejseleder, 
mange afgange, ex 7/2 med |e-
sper Johannesen. Garanteret af
rejse. 21.980,-. 
www.kiplingtravel.dk 47161220 

Cambodia 
Tag cyklen og kor inden solop
gang de få kilometer til Angkor 
Wat, historiens største riligiøse 
byggeri. Smukkere bliver det Ik
ke . . . !^ resten af historien på: 
www.regionrejser.dk/cambodia. 
IS dage afrejse 26/10 - 2006. Pris 
16.500 inkl. rejse, ophold og alle 
udflugter. Region Rejser 
Tel 9839 2069 

Indien 
Kulturrejser I Nord- og Sydindi
en i grupper med dansk rejsele
der og for individuelle. Fra Ra-
jasthan til Goa, Kerala og Hima
laya. Ex 16 dage Rajasthan run
drejse og Goa badeferie, 8.780,-
Bestil vores 24 sider store pro
gram med rundrejser og trek
kingture. Afrejse året rundt. 
www.kiplingtravel.dk 47161220 

/ 
Italiens øer 
Sicilien, Stromboii og Sardinien 
i verdensklasse. Ex. 9 dage "Sicili
ens ukendte ansigter" 7.680,- al
le inkl. fly, bil og hotel. Daglig 
afrejse året rundt. Få vores 22 
sider program. Informationsaf
ten 31/10 www.kiplingtravel.dk 
47161220 

Nepal 
Verdens bedste trekkingland. 
Masser af garanteret afrejser 
med dansk rejseleder, ex Anna-
puma base camp 26/10, 26.980,-. 
Eller Kanchenjunga, Mera Peak 
og Everest base camp. Se vores 
28 sider store Nepal program. 
www.kiplingtravel.dk 4716 1220 

Sydafrika 
Sydafrika-eksperten tilbyder: Sy
dafrikas højdepunkter, indehol
der Kruger Nationalpark, Gar
den Route, Cape Town og meget 
mere. Pris fra Kr. 16.240 incl. fly. 
Vi er eksperter i at sammensætte 
din Sydafrikarejse efter dine øn
sker, dit behov. Inspiration 
www.brandstrup.dk. III 
Brandstrup Travels 33 22 40 40 

Vietnam 
I midten af Vietnam ligger Hol 
An, en perle og en historisk by, 
der undgik krigens ødelæggelse. 
At rykle rundt I dette venlige 
omrade er den helt rigtige made 
at opleve kulturen og menneske 
ne. 15 dage, afrejse 06/01 
2007Pris 16500 Inkl. rejse og op
hold. Læs mere på: 
www.reg1onrejser.dk 
eller bestil katalog. 
Region rejser Tel 9839 2069 

Båd/Krydstogtferie 

Færøerne 
Skibsrejse Hanstho!m-T6rshavn 
t/r pris pr. pers. kr. 500,- ekskl. 
olletillæg og kr. 500,- pr. bil, af
rejse 21.10. -1512.06, Smyril Line, 
9655 0360 www.smyrtl-llne.dk 

Rusland 
Krydstogter på russiske og 
ukrainske floder. Fra 8940,- inkl. 
fly, sightseeing og helpension. 
Mange afgange. Ilt 33215100, 
www.penguln.dk.. 

Efterårsferie 

EFTERÅRSFERIE I SMALAND Nyd ef 
(erarel I en hyggelig svenskrød 
SmåUndshytte Ga nogle traveture 
gennem skov og eng. Oplev aften
skumringen i skæret fra pejsens 
varme flammer. Ferle i Smaland er 
en Ilse for sjælen. En ødegård nær 
Isaberg koster fra 612 kr. pr. nat. Se 
udvalgte hytter pa www.hytteferl-
e.dk eller bestil det store katalog 
hos SmalandsRejser pa 
tlf. 4921 2558. 

Flyrejser 

Amalfikysten 
Afrejse hver lørdag t.o.m. 14/10. 
Fly, hotel og transport. Dansk 
rejseleder i Amalfl. i uge fra kr. 
5.395,- Sydeuropacentret Tel. 
7026 9369 eller 
sec(<( go2italy.dk. 
www.go2italy.dk 

Cykelfrnr 

Cuba 
Cuba ses bedst fra en cykel. Se 
Cuba fra øst til vest (Baracoa. 
Santiago de Cuba; Trinidad, VI 
nåles og Havana). Oplev Fldels 
Cuba og få Indsigt i Cubas histo
rie, revolutionen og cubanernes 
dagligdag. Rejs 1«. jan. 4. feb 
2007 fra København pris kr. 
19.900 se rejsebeskrivelse på 
www.hautworM.dk eller ring 
Hauiworld Travel 
tlf.: 70 22 72 07. 

Fjernrejser 

Transsibiriske |ernbane 
Eventyrlig togrejse gennem ede, 
storslåede landskaber. Stop un
dervejs (Ba|kalseen, Mongoliet 
mm.). Tog Moskva-Peking fra 
2400. Informationsmøde 15/11. 
Tlf 33 21 51 00, 
www.penguin.dk. 

Spa7we!lness 

Polen 
3 byer langs Østersøkysten med 
masser at behandlinger. Fx: Fær
ge, kahyt, Amber Baltic * * * * 
med morgenmad og 2 dage med 
behandlinger inkl. fra 1995 -
2450, Vindrose Rejser 33 13 52 23 
www.vindroserejser.dk 

Storbyrejser 

Ski og sne 

Ukraine 
Kiev/Odessa på egen hånd. Fly t/r 
og 2 nt. på hotel fra 2950. Mulig
hed for ekstra nætter. Afg. året 
rundt. Tlf. 33215100, www.pen 
guin.dk 

Moskva/S kt.Peters borg 
på egen hånd. Fly t/r med SAS og 
2 nt. på hotel fra 3080-. Mulig
hed for ekstra nætter. Afg. året 
rundt. Tlf. 33215100, 
www.penguin.dk 

I al t id bil l igst pa 

ice.dk 
SimiM rajs« • l iv t r* prik 

S k i f e r i e i S v e r i g e 

Sålen. Idre & 
Isaberg 

•• FjElD 
SitlålAMPfKffSBE* 

^ 4921 2558 
www.hytteferie.dk 

SKIFERIEN 2007 
ELI TOG BIL BLS B 

Sjuajøen 
Fly BU B o 

H»|tjek!shotel 
But 8 dg. 3/4 

pens., fra 

3.695.-

Geio 
H» log B. Bu 
• u r Hele hotel 
inkl. 3/4 pens. 
og liftkort, fra 

3.845.-

Golstjellet 
Tog'M<Bw 
Højfjeldshotel, 
• w . 8 dg. inkl. 
3/4pens. fra 

3.595,-

Try* 
Fry BH Bue 
Bw. 8 d g . 

lejlighed 
inkl. liftkort, fra 

3.095.' 

WeetondeM 
1 

Inkl DM. Dokg 
og liftkort. Flere 

afg om ugen. fra 

1.795, 

170 20 98 99 

M Ferierejser 
GAIA REJSER Kejser til det bedste af 
Østeuropa. Bratislava - Budapest -
Prag - Berlin - Riga - Tallinn - Vilnius 
- Balatonsøen - Aktiv Ferie - Malay
sia - Familieferie 1 Slovakiet. Bestil 
katalog - Se mere pi vores hjem
meside 
www.gaiarejser.dk 59 52 74 54 

TENERIFE-LANCTIDSOPHOLD FOR 
Seniorer || Kejser tilbyder fra 4-12 
ugers ophold i perioden 9.1-3.4.07. 
Udflugter, vandreture, motion, so
cialt samvær, danske guldes. Pris 
Ira 12.850 for 4 uger. 47 38 12 00 
www.jjrejser.dk 

Ch.ck . I t u priM« på 

flyprice.dk 
* » S * M M H | H lavet* pr li 

• T T T T T W T H T l 

33 13 52 23 V Vokjynoe (MJ ISS? KBH V 

ik WeeVVU l i u l t i 1 i t f . (li-

H A P P Y D A Y S I P O L E N 

wwTJrwgt 0 LI 

sr t>dNfMiH1 ia 

TefllOBMs 

Juttufa • M»t» to.« lakaj] 

W ' M f i É W I 

Nyt sommerkatalog 
Spar op til 300,-
indtil dan 15.16 

Masse r af 
"All Inc lus ive ' 

Rejeer til he le ve rden i 

Tyrkiet 
fra 1.499,-

fra 4.999.-
Bangkok 
fra 4.799,-

Goa 
fra 4.999, 

fra 2.399.-
Dubai 

f ra 3.449.-
Golfpakker 

M 

ttv ». 
70 108 100 
w w w tyri i t#t>Mi*jVp#fwA-dk 
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