
STRID. Sundhedskartellets leder,
Connie Kruckow fra Dansk Sygeplejeråd,
har ifølge LO’s formand båret sig forkert
ad under den netop overståede konflikt.
Det afviser hun. »Vi har gjort al kritik til
skamme og sprængt den økonomiske
ramme«, siger hun. 
Arkivfoto: Peter Hove Olesen

konflikt

Nokia 6300

Med Limbo

Minimumspris for 6 mdr.  1.692,-*

Inkl. taletid  1.194,-

Nokia 3110

Med Limbo

Minimumspris for 6 mdr.  1.394,-*

Inkl. taletid  1.194,-

299,-* 1,-*

Er du kunde hos Sonofon, er det ingen sag at få fl yttet dit fastnetnummer over på mobilen. Er du ikke kunde endnu, har vi her et par tilbud, 
der næsten er for gode til at afslå. Og der er fl ere, hvor de kommer fra - fi nd dem hos din nærmeste forhandler eller på sonofon.dk.

*Limbo: 248 minutters taletid · 199 kr. om måneden.
Limbo er uopsigeligt i 6 mdr., herefter bortfalder abonnementet. Så betaler du udelukkenden for dit forbrug, og du taler for 80 øre i minuttet. Abonnementsprisen er ved PBS. Ønsker du at betale via faktura, koster abonnementet 29 kr. 
ekstra om måneden. Oprettelse 199 kr. Sms 20 øre. Mms 2,50 kr. Opkaldsafgift 35 øre. Forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddet gælder t.o.m. 26.07.2008.
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KØRSELSOMKOSTNING. Taxakunderne kommer nu
til at betale for de stigende benzin- og dieselpriser. I
hele landet ventes taxivognmændene at hæve pri-
serne med 5 procent fra august, hvis kommunerne
giver dem lov. Det oplyser Trine Wollenberg, direk-
tør i Dansk Taxi Råd, efter at Storkøbenhavns Taxi-
nævn tirsdag fik godkendt en prisstigning på 1 kro-
ne per kilometer. Prisstigningen vil blive på cirka 5
procent, nogle steder vil det blive dyrere per kilome-
ter, mens andre vil hæve starttaksten.
ritzau

Benzinpriser rammer taxakunder
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KARTELDANNELSE. SAS
Cargo, der er en del af
SAS-koncernen, indrøm-
mer, at selskabet ulovligt
aftalte priser med konkur-
renterne Air France-KLM,
Cathay Pacific og Marti-
nair fra 2002 til 2006.

Derfor accepterer selska-
bet en bøde på 250 millioner
kroner fra de amerikanske
konkurrencemyndigheder.

Den samlede regning til de
fire selskaber lyder på 2,39
milliarder kroner.

SAS oplyser, at der er givet
’rabat’ på bøden, fordi selska-
bet har valgte at samarbejde
med de amerikanske myn-
digheder om at opklare ulov-
lighederne. Mats Jansson,
der er koncernchef i SAS, fast-

slår, at selskabet har en klok-
keklar politik om, at konkur-
renceloven skal overholdes. 

»Det er meget uheldigt og
et seriøst problem, at vores
politik på området ikke er ef-
terlevet i denne sag«, siger
han ifølge Ritzau.

Det er ikke første gang, at
SAS tvinges til at betale en
stor bøde. I 2001 fik SAS en re-
kordstor bøde på 291 million-
er kroner for at have lavet en
aftale med Maersk Air, der
gav selskabet monopol på ru-
teflyvningen mellem Stock-
holm og København.

Dengang lovede selskabet
en intern oprydning. 

Alligevel er EU-Kommissio-
nen i øjeblikket ved at under-
søge, om SAS endnu engang

har deltaget i kartelvirksom-
hed. 

Falder der også dom over
SAS i den sag, kan koncernen
forvente endnu en gigantisk
bøde, spår Jacob Pedersen,
der er senioranalytiker i Syd-
bank.

»SAS har allerede fået en
lussing fra EU i 2001, og nu er
selskabet sovset ind i endnu
en kartelsag. Jeg vil ikke gæt-
te på størrelsen af en eventu-
el bøde, men den kan sag-
tens blive væsentlig større
end den fra USA, når selska-
bet har aftalt priser i EU tidli-
gere«, siger han til Ritzau.

Afgørelsen i den sag for-
ventes at komme sidst på
året.
elisabeth.astrup@pol.dk

SAS betaler bøde på 250 millioner

ARBEJDSKRAFT. Tal fra Dan-
marks Statistik viser, at over
dobbelt så mange polakker
forlod Danmark i 2007 som i
2004. I 2004 rejste 539 pol-
ske statsborgere ud af Dan-
mark, mens tallet i 2007 var
steget til 1.210. Tallene fortæl-
ler ikke, hvor de tager hen. 

Det er ikke kun Danmark,
der bliver forladt af polak-
kerne og dermed kan kom-
me til at mangle arbejds-
kraft. Ifølge den britiske tæn-
ketank Institute for Public
Policy Research er omkring
halvdelen af op mod en mil-
lion mennesker fra Østeuro-
pa, der siden 2004 er flyttet
til Storbritannien, vendt til-
bage til deres eget land.

»Nogle dele af Polen har
oplevet stigninger på 20-30
procent. Samtidig er der
kommet et nyt klima i Polen
med en ny premierminister,
der forsøger at lokke polak-
kerne hjem ved at introduce-
re fordelagtige initiativer på
skatteområdet«, siger Søren
Riishøj, lektor ved stats-
kundskab på Syddansk Uni-
versitet.

Ifølge Dansk Industri (DI)
bliver EU nødt til at gøre no-
get for at tiltrække arbejds-
kraft. »Derfor bliver EU nok
nødt til at markedsføre sig
selv bedre over for tredjever-
denslandene«, siger Martin
Kabongo, chefkonsulent i DI.
ritzau

Polske håndværkere 
tager hjem til højere løn

Fagforbund i åbent opgør. Festen ved forhandlings-
bordene er slut. De offentligt ansatte i FOA har
sammen med sygeplejerskerne og andre offentligt
ansatte fået deres aftaler med arbejdsgiverne i hus.
Nu kommer så tømmermændene. 

Faglige organisationer i skænderi om strejke

F agbevægelsen skal ikke stille ulti-
mative krav og bede om politiske
indgreb i en storkonflikt. Det er bå-

de utroværdigt og respektløst.
LO’s formand Harald Børsting skyder

nu med skarpt mod formanden for Sund-
hedskartellet, Connie Kruckow, og for-
manden for FTF, Bente Sorgenfrey.

Det duer ikke at forlange 15 procent me-
re i løn uden at ville rokke sig ud af stedet,
sådan som Connie Kruckow gjorde det
under konflikten, mener Harald Børs-
ting. Han kalder det samtidig »påfalden-
de«, at FTF-formand Bente Sorgenfrey bad
regeringen gribe ind i konflikten, mens
den stod på: »Det kunne jeg ikke have fået
mig selv til. Det handler om at have re-
spekt for den danske model«, sagde LO-
formanden i går til Berlingske Tidende, i

et interview, som har kastet fagbevægel-
sens topfigurer ud i et åbent opgør.

Børsting afviser at kommentere sagen
yderligere, selv om både Kruckow og Sor-
genfrey har reageret skarpt på kritikken.
Og nu træder formanden for FOA Fag og
Arbejde – et LO-forbund – ind i krigen med
en støtteerklæring til Sundhedskartellet:

»Det er ikke LO-formanden, der skal be-
dømme den måde, sygeplejerskerne og
de andre medlemmer i Sundhedskartel-
let har forsøgt at varetage deres interesser
på. Det er Sundhedskartellets medlem-
mer, der skal give en sådan vurdering«, si-
ger Dennis Kristensen. 

»Jeg ville også blive vred ligesom Con-
nie Kruckow, hvis vores måde at forhand-
le på blev kritiseret på den måde«.

»Til gengæld er jeg helt enig i LO-for-
mandens kritik af FTF’s opfordring til Fol-
ketinget om at standse konflikten med et

lovindgreb. Det var en voldsomt ubehage-
lig oplevelse«, siger Dennis Kristensen.

Bente Sorgenfrey afviser kritikken og
opfordrer i stedet LO-formanden til at
skyde på FOA-formanden: »Dennis Kri-
stensen har om nogen rendt gangene
tynde på Christiansborg og bedt politi-
kerne om at gribe ind og afsætte flere

penge. Det vil være passende, hvis Harald
Børsting begyndte at kigge lidt indad og
så på, hvem der i hans egne rækker arbej-
dede på et politisk indgreb«, siger hun. 

På kvindefagenes vegne
»Jeg bad om, at man slækkede de stram-
me tøjler, man havde i kommuner og re-
gioner, så man kunne få den sidste kon-
flikt til at lande. Jeg har ikke på noget tids-
punkt bedt om et politisk indgreb - det
kunne jeg aldrig drømme om«, fastslår
Bente Sorgenfrey.

Men den udlægning køber Dennis Kri-
stensen ikke: »Det er rigtigt, at jeg på et
tidspunkt forsøgte at overbevise politi-
kerne om, at der skulle nogle flere penge
til kvindefagene. Men for det første er det
ikke det samme som at bede politikerne
blande sig. For det andet gjorde jeg det på
kvindefagenes vegne generelt. Da vi gik til
politikerne, havde vi både pædagogerne
og sygeplejerskerne med i vores opfor-
dring, den var ikke alene møntet på FOA’s
medlemmer«, siger Dennis Kristensen.

Den »krig«, der nu er brudt ud mellem LO-
formanden og enkelte forbund, skader den
fagbevægelsen?

»Nej, det skader ikke at diskutere, hvis
man kan gøre det ordentligt. Jeg synes,

det er bedre at dis-
kutere åbent i ste-
det for at holde tin-
gene lukkede, så de
i stedet siver lang-
somt ud«, siger
Dennis Christen-
sen.

Sundhedskartel-
lets formand, Con-
nie Kruckow, me-
ner, at LO-bossen
skyder ved siden af.
»Efter otte en halv

uges strejke har vi afsluttet vores konflikt
på bedste vis, nemlig med et resultat. Vi
har gjort al kritik til skamme og sprængt
den økonomiske ramme«, siger Connie
Kruckow. 

Dennis Kristensen deler LO-forman-
dens kritik af fagforeninger, der krævede
indgreb under strejken, men han finder
det ikke gavnligt at evaluere forhandlin-
gerne gennem medierne. »Nu synes jeg,
at både FTF og LO skal lade være med at
koge over i den manglende sommervar-
me. Vi kan slå hinanden i hovedet med
køller, men det kommer vi ikke videre af«,
siger FOA’s formand. 
kenneth.lund@pol.dk

STIG ANDERSEN OG KENNETH LUND

FTF og LO skal
lade være med
at koge over i
den manglende
sommervarme
Dennis 
Kristensen,
formand, FOA


