Organiseringpa)arbejdsmarkedet
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Mathias Romer Larsen, automekaniker. Udlaert 2012
Er du organiseret?
Ja, i Dansk Metal. Det er de fleste mekanikere, tror jeg. Der er vist omkring
130.000 medlemmer, men det er sa ogsa smede og maskinarbejdere og forskellige andre fag. Jeg meldte mig faktisk allerede ind, mens jeg var i
Hvorfor ventede du ikke bare, til du var udlcert? Det koster Jo penge at vcere medlem.
Men ikke ret meget for lrlinge. Jeg meldte mig ind, lige for jeg skulle i praktik
pa et autovxrksted. Der havde v r e t en ude pa skolen fra fagforeningen og forom vores rettigheder, og hvad vi skulle v r e opmrksomme pa, nar vi
kom ud i praktik. Lxrlinge har for eksempel meget stone risiko for at komme til
skade pa et vaerksted end svendene.
Men er det ikke bare, fordi lxrlinge ikke ved, hvad de skal passe pa?
Jo, men mester, dvs. arbejdsgiveren, har ansvar for, at sikkerhedsforholdene og
arbejdsmiljoet er i orden. Og mester ma ikke give l r l i n g e ordre til at gore noget,
som er imod reglerne. Men som l r i i n g vii man jo heist gore et godt indtryk for
at beholde praktikpladsen, for det er s v r t at finde sadan en! Sa man tor ikke
protestere, selv om man inderst inde kan m r k e , at man er i gang med at lave
noget, der ikke er helt sikkert.
Ham fra fagforeningen fortalte om en 18-arig 1riing, der havde faet en alvorlig rygskade, fordi han blev bedt om at bruge hele sin kropsvxgt til at holde
en meget tung bwrearm, mens mester hamrede pa den. Men laerlingen mistede
balancen og landede med ryggen pa betongulvet og besvimede. Puha, Jeg kan
lige se det for mig.
Na, men fagforeningen gik ind i sagen, og det endte med, at l r l i n g e n fik
en erstatning pa 93.000 kroner. Det er selvfolgelig kun et Rule plaster pa saret.
Han vine selvfolgelig hellere have en helt rask ryg. Det var faktisk den historie,
der fik mig til at melde mig ind, mens jeg stadig var i
Er det iscer det med sikkerhed og arbejdsmiljo, fagforeningen tager sig at?
Det er bare noget af det. Men fagforeningen er Jo ogsa med til at sikre, at medlemmeme far den lon, de skal have; og at der bfiver indbetalt nok til pension, og
at de far de t i i i g og de fridage, de har krav pa ifolge den overenskomst, de har.
Og sa kan man for eksempel tage sin answftelseskontrakt og sine lonsedler med
I fagforeningen og fa dem til at tjekke, om alt er som det skal v r e . Man har
faktisk krav pa en ansttelseskontrakt, senest en maned efter man er blevet ansat. Det er ikke alle arbejdsgivere, der respekterer det.
Der er ret godt tjek pa tingene, her hvor jeg arbejder. Bade med hensyn til
sikkerhed og lon. Det er ogsa et meget stort vrksted. Men i Metal Magasinet,
vores medlemsblad, har jeg lige 1 s t om en mekaniker, der fik fagforeningen til
at tjekke hans lonsedler og answttelseskontrakt, fordi han havde opdaget, at der
ikke var blevet indbetalt til pension. Og han havde heller ikke faet lon under
sygdom. Det viste sig, at han var blevet snydt for 127.000 over nogle ar.
Arbejdsgiveren endte med at betale, men forst efter hardt pres fra fagforeningen.
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Hold da op! Ja, sá var det da godt, han var organiseret! Men det koster Jo ogsa' mange
penge at vcere medlem af en fagforening og a-kasse. Og der er Jo virkelig forskel pa prif t s e m e . Har du overvejet at vcelge en billigere fagforening?
4
J a ,
det vii jeg godt indromme. Men jeg gor det ikke! Jeg buyer, hvor jeg er. For en
fagforening er ogsa noget andet end at servicere medlemmeme og hjwIpe dem
med problemer. Fagforeningen er ogsa et professionelt, fagligt fwllesskab mei"
lem mennesker, der har nogenlunde sanune uddannelsesbaggnmd og nogenlunde samme interesser. De wldre mekanikere pa vores vrksted har altid vwret
1111 m e d
i Dansk Metal og foler sig som rigtige „metallere". Det er noget, de er stolte
af. Og det smitter.
Og sã er der efteruddannelseskurseme. Det er ogsa fagforeningen, der organiserer dem. Jeg har for eksempel lige vwret pa kursus i elbilsmekanik. Og jeg er
lige blevet valgt til arbejdsmiljoreprwsentant pa vaerkstedet og skal i gang med
3
d e t
forste kursus i det. Det g l d e r jeg mig meget til.
a

K u n n e du ogsa tcenke dig at stille op til tillidsreprcesentant engang?
Ja, engang maske. Men vi er ret glade for den TR, vi har. Han er en virkelig god
forhandler! Det er jeg ikke sikker pa, jeg egner mig til. Men det kunne jeg maske
Det er ogsa fagforeningen, der organiserer TR-kurseme.
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