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HK. Modgang skal ikke af-
holde en fra at gå på ba-
nen. Sådan siger Karin Banc-
si, der kæmper for at blive
formand for landets næst-
største fagforbund, HK. En
rundspørge foretaget af poli-
tiken.dk viser, at hendes
modkandidat Kim Simonsen
står til at vinde. Det overra-
sker ikke Karin Bancsi, der er
en af HK’s to næstformænd. 

»Jeg vidste, at han havde
stor opbakning, da jeg meld-
te mig på banen«, siger Karin
Bancsi, der mener, at den
største forskel på hende og
Kim Simonsen er deres stil. 

»Jeg tror, at jeg har en an-
den måde at gøre tingene på.
Jeg har arbejdet i spektrum-
met mellem HK’s fællesskab

og de enkelte sektorer og
med ligeværdigheden mel-
lem begge parter«, siger hun
og henviser til, at Kim Simon-
sen de sidste 20 år har repræ-
senteret HK’s sektorer som
formand for HK-Kommunal. 

I alt har HK over 335.000
medlemmer, hvoraf 75 pro-
cent er kvinder. Men forbun-
det har aldrig før haft en
kvindelig formand. Da John
Dahl blev valgt for 14 år si-
den, var det også efter kamp-
valg med en kvinde. 

»Det har ikke betydet no-
get tidligere. Og jeg vil til det
sidste tro på, at man vælger
den, man mener, er bedst i
stand til at repræsentere
HK’s synspunkter«, siger Ka-
rin Bancsi, der ikke agter at

trække sig som næstfor-
mand, hvis hun skulle tabe:

»Jeg løber ikke af pladsen.
Jeg synes ikke, man på noget
tidspunkt skal sige, at hvis
jeg ikke får den eller den
post, så vil jeg ikke have den
post, jeg i øvrigt har og har
været glad for«. 

HK’s ungdomsafdeling vil
dog stemme på Bancsi. 

»Karin er den, der er mest
visionær, og som vil kunne
samle HK bedst«, siger Camil-
la Hvam fra HK-Ungdom. 

HK er delt op i fire sekto-
rer: Stat, Kommunal, Privat
og Handel. Formandsvalget
foregår lørdag 12. januar. Der
er 377 delegerede, der skal
stemme. 
martin.justesen@pol.dk

Undertippet kandidat tror på valgmirakel
Luftfartsbranchen skal vente et hårdt 2008, selv om
den internationale luftfartsorganisation, IATA, net-
op har offentliggjort flotte passagertal. De steg med
9,3 pct. i november 2007. Alligevel fastholder IATA de
pessimistiske forventninger til 2008. »Passagerefter-
spørgslen ventes at falde med fem pct. Høje oliepri-
ser og eftervirkningerne fra kreditkrisen vil få fly-
branchens indtjening til at falde til fem mia. dollar«,
siger IATA’s adm. direktør, Giovanni Bisignani. 
ritzau

Flyselskaber frygter oliepriser

FÆRØERNE. Størstedelen af Færøernes fiskeflåde sat-
te tidligt søndag kursen ud på havet efter at have lig-
get ved kaj i 17 dage på grund af strejke blandt fisker-
ne. Arbejdsnedlæggelsen skyldtes uoverensstem-
melser om en ny overenskomst mellem den færøske
fiskerforening og rederne. Parterne blev lørdag eni-
ge om en ny aftale, der bl.a. betyder mere i efterløn
til fiskerne. Strejken har bl.a. betydet, at filetfabrik-
kerne også har ligget stille.
ritzau

Fiskeflåde på havet efter strejke

COOP. Brugsuddelerne i lan-
dets omkring 1.000 Super-
Brugser, DagliBrugser, Kvick-
ly-butikker m.v. mister deres
direkte indflydelse i besty-
relsen for dagligvarekoncer-
nen Coop Danmark A/S, der
netop er blevet omdannet
efter ophøret af det nordiske
ejersamarbejde i Coop Nor-
den. I den nye bestyrelse ud-
skiftes to brugsuddelere
med to professionelle og
eksterne bestyrelsesmed-
lemmer, og det er brugsud-
delerne ikke glade for. 

»Vi kommer til at mangle i
bestyrelsen. Det er ærger-
ligt«, siger uddelernes for-
mand, Henrik Werge, Jelling.

Formanden for FDB og Co-

op Danmark, Ebbe Lund-
gaard, oplyser, at FDB har
indvalgt Caroline Søeborg
Ahlefeldt-Laurvig-Bille,
Kværndrup, og tidligere
skattechef Torben Larsen,
Helsinge, i Coop Danmarks
bestyrelse.

»Det er et nyt skridt imod
en yderligere professionali-
sering af bestyrelsen i Coop
Danmark«, siger Lundgaard.

Ud af Coop Danmarks be-
styrelse træder brugsudde-
lerne Holger Damgaard og
Søren Rasmussen og et
norsk og et svensk bestyrel-
sesmedlem som konsekvens
af det ophørte nordiske sam-
arbejde. 
ritzau

SuperBrugsen skal drives 
mere professionelt

Snakken om det glohe-
de arbejdsmarked bety-
der, at vi skal forhandle
med en vingeskudt part,
siger FOA-formand 
Dennis Kristensen, der
af sine egne beskyldes
for at være for aggressiv.

FOA: Vi forhandler med en vingeskudt modpart

S laget om de offentligt ansattes løn-
ninger er i fuld gang. Politikerne
’sloges’ før jul efter krav om ekstra 5

mia. kr. til en række faggrupper, statsmi-
nisteren havde hævet paraderne i sin ny-
tårstale, og siden har det nærmest været
alles kamp mod alle. Faren for en konflikt,
der rammer centrale dele af velfærdssam-
fundet, synes til stede. Foreløbig er kon-
flikten allerede brudt ud i lys lue blandt
lønmodtagerorganisationernes ledere.

I lønopgøret bliver ikke mindst FOA-
formanden, Dennis Kristensen, en central
figur. Han frygter, at bl.a. social- og sund-
hedsmedarbejderne bliver sorteper i den
kommende lønkamp. Af formandskolle-
ger for andre offentligt ansatte kaldes
han både aggressiv og konfrontationssø-
gende. Selv siger han i dette interview, at
problemet ikke mindst er, at kampen skal
udkæmpes med en vingeskudt modpart.

Du mener, hvad du siger, og siger, hvad du
mener, har du sagt. Ender de kommende
overenskomstforhandlinger i en konflikt?

»Jeg kan ikke mindes et tidspunkt, hvor
det har været så sandsynligt, at parterne
ikke vil kunne få enderne til at nå sam-
men. Dermed ender det med konflikt«.

Hvad er det, helt konkret, der gør en kon-
flikt sandsynlig?

»Arbejdsgiverne har en række krav om
at få mere at sige på arbejdspladserne, og
de vil have flere penge til lokale lønfor-
handlinger. Over for det står et krav om, at
der kommer penge nok på bordet til at
opfylde to hovedmål, i hvert fald for FOA.
Det ene er en markant lønfremgang til al-
le med udgangspunkt i det, der er aftalt
på det private område. Dertil kommer det

lønefterslæb på 1-2 pct., som vi har. Det er
penge, vi vil have udbetalt uden for over-
enskomstrammen. Efterslæbet vil for vo-
re medlemmer typisk være på 4-5.000 kr.
om året. De skal altså lægges oveni«.

»Det andet er, at vi skal have slået hul
på, at kvindefagene ikke får samme løn
som mandefag, når det gælder arbejde
med mennesker inden for børnepasning,
ældreomsorg osv.«.

Det lyder, som om der kommer konflikt,
hvis ikke dine medlemmer får 5-6 pct. mere i
løn om året i de næste tre overenskomstår?

»Lønudviklingen i det private ligger på
4,2 til 4,6 pct. om året i de tre år, overens-
komsten varer. Oven i det skal der lægges
en procent for efterslæbet, så det hedder
nok 12-14 pct. for alle offentligt ansatte«.

Når du siger, der er en overhængende risi-
ko for konflikt, så fortæller det vel, at du ikke
tror på, at det lykkes at få resultatet hjem?

»Nej, for jeg er bekymret over, at kom-
muner og regioner har en økonomiaftale
for 2008 og nogle formodninger om,
hvad der sker i 2009 og 2010. Og de har en
melding fra regeringen om, at det her
skal holdes inden for en forsvarlig ram-
me. De offentlige arbejdsgivere er udsat
for et veritabelt tæppebombardement,
fuldstændig ligesom vi er det. Et bombar-
dement, der argumenterer med, at øko-
nomien skal bremses op«.

Er det du siger, at det her skal afgøres med
en vingeskudt forhandlingspart?

»Ja, lige præcis. Hvis vi havde forhand-
let i foråret sam-
men med det pri-
vate, ville vi have
haft en modpart
med flere økono-
miske muskler.
Hele debatten
om det eksplosi-
ve arbejdsmar-
ked er jo med til
at lukke luften ud
af arbejdsgiver-
ne, at gøre dem
netop vingeskud-
te«.

Du har gjort æl-
dreområdet til et
centralt og vigtigt
område i overens-
komsterne? Vil det
sige, at du er ind-

stillet på at lade de ældre være gidsler i det
her spil?

»Gidseldiskussionen vil vi altid have.
Det er en af konsekvenserne af at arbejde
med mennesker. Hvis det var børneinsti-
tutionerne, ville det være børnene eller
deres forældre, der var gidsler. Hvis det
var sygehusene, ville det være patienter-
ne. Det er en grundlæggende præmis i
den offentlige sektor, hvor så stor en del af
arbejdet handler om at have med menne-
sker at gøre«. 

Hvis du rammer så sårbart et felt, må du
vel også forudse et hurtigt indgreb?

»Nej. Det synes jeg ikke, vi hverken læg-
ger op til eller fremprovokerer«.

I det øjeblik man lægger f.eks. ældrepleje
og dagplejen død via en konflikt, så ...?

»Ja, det bliver da samfundsmæssigt me-
get mærkbart. På den anden side er vi for-
pligtet til – hvis vi varsler konflikt – at lave
aftaler om et nødberedskab. Og der vil vi
selvfølgelige lave et nødberedskab, der le-
ver op til, at der ikke bliver risiko for liv,
førlighed eller varige skader. Vi er vold-
somt opmærksomme på, at vi vil lave en
konflikt, som er meget mærkbar, men og-
så at vi har med mennesker at gøre, som
ikke skal udsættes for risici«.

Hvordan gør man det?
»Ved at få kommunerne til at gøre op,

hvad det er for opgaver, der er livsvigtige.
Mad skal der til, medicin skal der til, per-
sonlig hygiejne skal der også til«. 

Hvad er der så tilbage?
»Det kunne være praktiske opgaver

som rengøring og indkøb og måske en
tur til tandlægen. Vi har selvfølgelig en in-
teresse i, at vi ikke skaber en konflikt, som
billedligt talt lægger lig på bordet, men at
den omvendt er mærkbar«.

Du er blevet skældt ud for at være for ag-
gressiv. Det er du vel også?

»Jo, det er rigtigt ... aggressiv, altså jeg
kan ikke lide ordet, men jeg synes, jeg prø-
ver at stå fast på nogle af de fundamentale
spørgsmål, nemlig at de offentligt ansat-
te ikke skal være dem, der løser Danmarks
økonomiske kriser. Det er ikke social- og
sundhedsmedhjælperen, der skal have
ansvaret for Danmarks økonomi«.

Social - og sundhedsmedarbejderen har
vel også et ansvar for samfundets økonomi?

»Jo, men jeg håber også, at jeg sagde, at
de ikke alene skal have ansvaret for sam-
fundsøkonomien. Hvis ikke vi som sam-

fund har råd til at gøre op med kønsbe-
stemt ulighed i den gunstige økonomi-
ske situation, vi er i nu, hvornår pokker
skulle vi så have råd til det. Det er for mig
helt surrealistisk, hvis det ikke er nu, vi
kan løse disse ting«.

Din aggression, både på det helt kontan-
te, men også på at der ikke må være ulighed,
hvad bunder den i?

»Helt banalt i en retfærdighedsfølelse.

Vi har haft en udvikling, hvor det er gået
rigtig rigtig godt med den danske økono-
mi. Det betyder, at der er mange, der har
fået flere penge, men SOSU’erne kommer
altså som rosinen i pølseenden. Det kræn-
ker simpelt hen min retfærdighedsfølel-
se, at alle andre har haft relativt fri ad-
gang til buffeten, og når vi så når frem til
bordet, så er der altså udsolgt. Vi taler om
mennesker, der i forvejen har noget af det
mest psykisk og fysisk hårde arbejde. De
skal ikke snydes for den del af velstand-
sudviklingen, som overenskomstsitua-
tionen skulle have klaret«.

Forbandet og forarget over Fogh
Du blev ganske forbandet over statsminister
Anders Fogh Rasmussens nytårstale?

»Ja, og af to årsager. Den ene er, at nu er
vi blevet tæppebombet med, at skibet
synker, hvis der gives markant lønfrem-
gang til de offentligt ansatte. Samtidig
med dette bombardement har vi altså en
regering, der pludselig, lige før valget,
gjorde skattelettelser til et større emne
end kvalitetsreformen. Der var altså råd
til at tage 10 mia. og sende dem retur til
borgerne«.

Men Fogh siger vel kun, at eksploderer
lønnen, får det konsekvenser for samfundet?

»Jeg er enig i, at vi ikke har megen glæ-
de af at lave astronomiske lønstigninger,
hvis franskbrødet kommer til at koste 75
kr. Men hvis regeringen har haft den op-
fattelse, at det går fint, der er råd til at
pumpe 10 mia. ud i købekraft, er det mig
helt ufatteligt, at vi tre uger efter skulle
have den stik modsatte situation«.

Så du er også forarget?
»Det har du sgu ret i. Det provokerer

mig, at vi har en regering, der siger, at
økonomerne må skrive lærebøgerne om
og bare tre uger efter, er vi i en krise, der
gør, at landsfaderen maner befolkningen
og især de offentligt ansatte til besindig-
hed. Da Fogh i sin nytårstale sagde, at
»den største trussel er, at det kommer til
at gå for godt«, kunne han lige så godt ha-
ve tilføjet: for de offentligt ansatte. For det
var det, der var budskabet. Og når han si-
ger, at for store krav kan føre til en dobbel-
tregning, kan det næsten kun være et øko-
nomisk indgreb, der skal neutralisere de-
le af overenskomstresultatet, han mener.
Det opfatter jeg som en direkte trussel«.
erhverv@pol.dk

STIG ANDERSEN
interview

BALANCE. FOA-formand Dennis 
Kristensen er på det rene med, at forbun-
det vil blive kritiseret, hvis overenskomst-
forhandlingerne ender i en konflikt, der
bl.a. vil gå ud over plejekrævende ældre:
»Gidseldiskussionen vil vi altid have. 
Vi har selvfølgelig en interesse i, at vi 
ikke skaber en konflikt, som billedligt talt
lægger lig på bordet, men at den om-
vendt er mærkbar«. Foto: Finn Frandsen

Da Fogh i sin 
nytårstale sagde,
at »den største
trussel er, at det
kommer til at gå
for godt«, kunne
han lige så godt
have tilføjet: For
de offentligt 
ansatte. For 
det var det, der
var budskabet
Dennis 
Kristensen
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Tju bang chokolade
Af Alberte & 
Thomas Winding
48 sider, kun kr. 99,- 
frem til 15. januar 

Profil

Reception

I anledning af at organisationssekretær 
Allan Holm Pedersen har 25 års jubilæum, 

afholdes der reception

den 10. januar 2008
mellem kl. 10.30 - 13.00

hvor det er muligt at hilse på jubilaren hos

Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
Frederiksberg


