FEM ÅR I ORD
OG BILLEDER

Sådan har vi arbejdet for dig fra 2016-2021

Kære medlem
DEN 23. - 26. SEPTEMBER holder Fødevare

forbundet NNF kongres i Aalborg. Her skal vi beslutte,
hvordan vi i de kommende år vil arbejde for at sikre dig og
dine kolleger de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår.
Vil du vide, hvordan vi har arbejdet for jer de sidste fem år,
så læs vores

kongresberetning 2016-2021. Eller skyd

genvej her, hvor vi har samlet hovedbudskaberne til dig.

God læselyst!

Ole Wehlast
Forbundsformand
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POLITISK INDFLYDELSE

Tidlig pension til nedslidte
fødevarearbejdere
Kampen for at sikre vores nedslidte medlemmer ret til en
værdig tilbagetrækning har været vores største politiske
indsats nogensinde.
Alle ansatte i Fødevareforbundet NNF hjalp med.
Vi mødtes med politikere, holdt demonstrationer og
borgermøder, var i radio og tv, skrev læserbreve og lavede
annoncekampagner, indtil politikerne forstod budskabet.
Hele 192 millioner gange så nogen vores Værdig før
Færdig-budskab i medierne. Og i 2020 lykkedes det.
70 % af vores medlemmer har nu ret til tidlig pension.
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Danish Crown i Horsens,
august 2020
Bisca i Stege, juni 2017

Politikerne skal forstå konsekvenserne af deres love, så de kan ændre dem. Derfor inviterer
vi politikerne ud i virkeligheden. Før hun blev statsminister, var Mette Frederiksen (S) i
januar 2019 med os ude og tale nedslidning med vores medlemmer på småkagefabrikken
Bisca. Og da hun den 18. august 2020 som statsminister fremlagde regeringens forslag til
tidlig pension, skete det på Danish Crown i Horsens omgivet af vores tillidsfolk.
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BEDRE SERVICE TIL DIG

Ring hellere to gange for meget …
Problemer på jobbet, jobskifte, ledighed, uddannelse, sygdom, efterløn og pension. Du kan få
brug for vores rådgivning på mange tidspunkter i dit arbejdsliv. Fødevareforbundet NNF er med
dig hele vejen. Og vi har optimeret
vores medlemsservice,
så vi nu kan hjælpe dig
endnu bedre.

Ring hellere to gange for meget end
en gang for lidt. - Vi vil så gerne
hjælpe, understreger Kirsten Anette
Theilgaard. Hun er en af dem, der
servicerer dig og dine kolleger, når I
ringer til os på 38 18 72 72.
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TRIVSEL OG STYRKE

Større fællesskab på
arbejdspladsen
I Fødevareforbundet NNF har vi nogle af Danmarks allerdygtigste tillidsfolk.
Vi uddanner dem godt. Blandt andet i, hvordan de kan hjælpe med til at opbygge
stærke fællesskaber sammen med deres kolleger på arbejdspladserne.
Fællesskaber giver trivsel i hverdagen og styrke til at få gennemført ændringer
på arbejdspladsen.
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COVID-19

Respekt til Fødevarearbejderne
Da statsminister Mette Frederiksen (S)
onsdag den 11. marts 2020 lukkede
Danmark ned, stod hele landet – ja,
meget af verden - i ukendt land.
Men trods uvished og utryghed gik
fødevarearbejderne fortsat på arbejde.
Både i industrien og butikkerne. I
Fødevareforbundet NNF er vi stolte
over at være organisation for de mange
fødevarearbejdere, der gjorde en særlig
indsats, da nationen havde brug for det.
Den indsats afføder respekt.

Med kampagnen Respekt til Fødevarearbejderne
satte vi fokus på den kæmpe indsats,
Fødevareforbundet NNFs medlemmer leverede
under coronakrisen.
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FOR EN SIKKERHEDS SKYLD

Covid-19 godkendt som
arbejdsskade
Ingen kender omfanget af de senfølger, man kan få efter
smitte med covid-19. Ved smitte, der kan være foregået på
arbejdspladsen, men som virksomheden ikke har anmeldt,
har vi derfor hjulpet vores medlemmer med at anmelde
smitten som arbejdsskade. For en sikkerheds skyld.
50 medlemmer af Fødevareforbundet NNF har indtil
videre fået anerkendt covid-19 som arbejdsskade, og
300 af vores medlemmer venter på at få behandlet deres
covid-19-sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – AES.

Slagteriarbejder Peter
Wagner fik anerkendt
covid-19 som arbejdsskade.
Han blev smittet under
udbruddet hos Danish Crown
i Ringsted i 2020, hvor 165
kolleger blev smittet med
covid-19, og slagteriet måtte
lukke ned i 14 dage.
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FOKUS PÅ BUTIK

Flere tillids
repræsentanter i
butikkerne
Vores tillidsrepræsentanter hjælper
med at skabe ordnede forhold på

Fødevareforbundet NNF er
også lærlingenes fagforening.
For eksempel holdt vi i
efteråret 2017 lærlingemøde
for 300 af vores bager- og
konditorlærlinge og i 2018 for
270 af vores slagterlærlinge.

arbejdspladsen. Derfor forsøger vi at få
valgt flest mulige tillidsrepræsentanter
ude i butikkerne, og det er blandt andet
lykkedes i Føtex og Salling Group.
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NÅR DU OG DINE KOLLEGER HAR BRUG FOR HJÆLP

576 millioner hentet
hjem til medlemmerne
576.363.719 kroner har vi i denne kongresperiode
hentet hjem til vores medlemmer i deres
arbejdsskade-, forsikrings- og sociale sager.
Oven i kommer de 2.862 faglige sager, vi har kørt
for vores medlemmer, der for eksempel er blevet

Kr.

snydt for løn, tillæg eller pension. Eller som er blevet
uretmæssigt fyret.
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OVERENSKOMSTER

Store ører på OK-bustur
Nogle af vores medlemmer drømmer om fleksibilitet i hverdagen, når deres børn er syge. Andre
ønsker sig uddannelse eller mere i pension. Og det ved vores forhandlere, når de sætter sig til
forhandlingsbordet med arbejdsgiverne.
Før forhandlingerne starter, har de nemlig kørt rundt i hele landet og besøgt vores medlemmer
for at høre deres bud på, hvad der er vigtigst at kæmpe for ved forhandlingsbordet.

Lyttetur: Som optakt til OK20 besøgte
vi 49 virksomheder, hvor til sammen
9.000 af vores medlemmer arbejder.
Fra Bager Mortensen i Nexø med kun et
medlem til vores største arbejdsplads,
Danish Crown i Horsens, med 1.350
medlemmer.
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MAN MÅ ALDRIG BLIVE SYG AF AT PASSE SIT ARBEJDE

Sunde arbejdspladser
for alle medlemmer
En arbejdsplads skal ikke blot være sikker i forhold til at
undgå skader og ulykker. Den skal være sundhedsmæssig
forsvarlig i det hele taget.
I Fødevareforbundet NNF taler vi om sunde arbejdspladser,
hvor arbejdet er tilrettelagt med eksempelvis variation
og rokering, så vores medlemmer kan gå på arbejde uden
at blive syge af det. Uden at få smerter. Uden at forringe
deres arbejdsevne. Uden at blive nedslidte. Uden at være
tvunget til tidlig tilbagetrækning.
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Her kører danske slagterijob ud af landet:
Hvert døgn bliver mere end 40.000 danske smågrise kørt til udlandet for at blive
fedet op og slagtet på udenlandske slagterier. Dermed starter en ond spiral. Med
færre grise må nogle slagterier lukke, og andre slagterier bliver så presset, at de
forsøger at forringe vores overenskomster og vores lokalaftaler. Derfor arbejder vi
i Fødevareforbundet NNF politisk på at få sat en stopper for smågriseeksporten.
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Uddannelse giver muligheder:
Med uddannelse får du lettere ved at finde og skifte job. Og du kan
fravælge job, der slider dig ned. Derfor har vi sikret ret til uddannelse
i mange af vores overenskomster. Vi arbejder for at systematisere
uddannelsesarbejdet ude på virksomhederne, og vi uddanner
uddannelsesambassadører, der kan sætte skub i uddannelsesarbejdet
og hjælpe deres kolleger i gang med at tage relevant uddannelse.
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MEDARBEJDERVENLIG GRØN OMSTILLING

Fremtidens fødevarejob
Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 70 %
inden 2030. Det får stor indflydelse på de danske
fødevarejob. Mange virksomheder må omlægge deres
produktion. Nye jobfunktioner vil opstå.
Vi vil gerne være med til at skabe en mere klimavenlig
fødevareindustri. Men omstillingen skal foregå
”medarbejdervenligt”. Der skal investeres i klimavenlig
produktion, så de danske fødevarejob bliver i landet.
Og du og dine kolleger skal have indflydelse på,
hvordan omstillingen skal foregå på jeres virksomhed.
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FØDEVAREFORBUNDET NNF-UNGDOM

Gode oplevelser og
et stærkt netværk
for de unge
De unge stormer frem i
Fødevareforbundet NNF. De har
startet et landsudvalg og lokale
ungdomsudvalg. De arrangerer
introkurser, ungdomstræf, events
på Folkemødet, virksomhedsbesøg
og meget andet.
Læs mere på

nnf.dk/ungdom

Deltag - eller opfordr dine unge kolleger
til at deltage - i ungdomsaktiviteterne.
Hør mere hos din tillidsrepræsentant eller
jeres lærlingeansvarlige. Eller ring til vores
ungdomskonsulent Adam på 24 87 27 81.
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KOM HURTIGT VIDERE VED FYRING

Få hjælp allerede i
opsigelsesperioden
Er uheldet ude, så du bliver fyret, så kontakt os
allerede i opsigelsesperioden.
Vi har stort fokus på at hjælpe vores opsagte
medlemmer videre i job eller uddannelse allerede i
opsigelsesperioden, så de undgår at blive ledige.
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INDSIGT

Indblik i din
arbejdsdag
Jo bedre, vi kender din og dine
kollegers hverdag, jo bedre kan vi
hjælpe jer. Derfor besøger alle ansatte i
Fødevareforbundet NNF hvert år nogle
af de virksomheder, vores medlemmer
arbejder på.

– Jeg arbejder for vores medlemmer hver
eneste dag. De betaler min løn, men jeg ser dem
næsten aldrig. Derfor er det lærerigt at møde
vores medlemmer på deres arbejdsplads og få
et indblik i deres hverdag, sagde IT-konsulent i
Fødevareforbundet NNF Torben Schwennesen
(midt i billedet) efter sit besøg på Havnemøllen i
Vejle den 9. november 2017.
18

INTERNATIONALT ARBEJDE

Ny tysk lov hjælper danske slagterier
Vi har i 10 år forsøgt at stoppe de tyske slagteriers brug af kolonnearbejdere, fordi den
forvrider konkurrencen for de danske slagterier og truer vores medlemmers job. Og i år
lykkedes det!
Ved at spille på alle strenge i Bruxelles og Tyskland, gå på tysk tv og deltage i møder
med tyske regeringsansatte medvirkede vi til, at den tyske regering lovgav mod
de tyske slagteriers brug af kolonnearbejdskraft. Så nu stiger de tyske slagteriers
lønomkostninger og gør konkurrencen mellem danske og tyske slagterier mere fair.
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Stor interesse fra tysk tv:
Vores næstformand Jim Jensen og vores tillidsrepræsentant på
Danish Crown i Blans, Brian Vestergaard, var i tysk tv og fortælle
om forholdene på de danske slagterier, hvor medarbejderne skal
behandles ordentligt og have en anstændig løn, man kan leve af.
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HJÆLPEN TIL VORES LEDIGE MEDLEMMER

En fagligt funderet A-kasse
Et medlemskab af Fødevareforbundet NNFs A-kasse er
langt mere end en forsikringsordning. A-kassen arbejder
tæt sammen med resten af Fødevareforbundet NNF om at
hjælpe vores medlemmer.
Nogle gange rammer den lovgivning, vores a-kasse
arbejder under, helt skævt og urimeligt. Når den gør det,
fortæller vi vores medlemmers historier, så politikerne kan
se, hvad de skal gøre bedre.
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Monika Gantzel Jensen er medlem af

Da Ismail Aldali mistede sit job hos

Fødevareforbundet NNFs a-kasse og har

Danish Crown, søgte han om dagpenge i

været det i mange år. Men da hun i 2018

Fødevareforbundet NNFs a-kasse. Ismail hav

blev ledig, ramte dagpengereglerne om den

de været medlem af a-kassen i flere år, men

såkaldte ”tekniske belægning” hende hårdt.

fordi han ikke levede op til reglerne om op

Fordi hun som bager og konditor havde haft

holdskrav, var vi nødt til at give ham afslag,

weekendarbejde, fik hun udbetalt 0 kroner.

så han endte på kontanthjælp. Ved at råbe

Læs Monikas historie

højt om urimeligheden fik vi dog efterfølgen
de afskaffet det urimelige opholdskrav.
Læs Ismails historie på nnf.dk
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