OrganiseringpAarbejdsmarkedet
C Interview
Niels Ipsen, postarbejder pa Bronshoj Postkontor
Niels, du er organiseret i 3F*, ved jeg. Hvomar blev du det?
Det blev jeg, lige da jeg havde faet jobbet som postarbejder.
Hvorfor valgte du at melde dig ind i fagforeningen?
Det la bare i luften pa mm arbejdsplads. Man fik jo at vide af sin tillidsmand, at
man skulle vxre medlem af fagforeningen. Sa der blev lagt lidt pres pa. Men de
behovede ikke at presse mig. For mig var det en helt naturlig ting tilbage i slutningen af 80'erne. Det er ikke som i dag, hvor folk tit sporger: „Hvad far jeg ud
af det?"
Du har vceret tillidsreprcesentant. Hvordan bliver man det?
Ja, man bfiver jo valgt af sine kolleger. Og sa kommer man pa uddannelsen til
tillidsreprsentant. Ja, nu hedder det jo tillidsreprwsentant, men vi siger nu
stadig tillidsmand. Na, men jeg var pa de forskellige grundkurser i 3F. Derefter
vxlger man mere specifikt. Jeg var blandt andet pa nogle miljokurser.
Hvor lcenge var du tillidsmand?
Det var jeg faktisk i omkring 20 dr, vii jeg tro. I lobet af de dr blev folk desvwrre
mindre og mindre interesserede i fagforeningen. Sadan var det inden for alle
fag, og det er stadig et problem, isxr blandt de unge.
I postvsnet fik vi nogle s r l i g e problemer i 00'erne, fordi man holdt op
med at sende sà mange breve. Og samtidig begyndte den okonomiske krise. Vi
blev f r r e postbude og postarbejdere, og vi skulle Mare stone distrikter. Men det
betod faktisk ogsa, at folk blev mere fagligt aktive. Fx strejkede vi et par gauge
pa mit posthus pa grund af utilfredshed med det fysiske og psykiske arbejdsmiljo. Og en enkelt gang strejkede v i i solidaritet med et andet posthus, hvor en
tillidsreprxsentant var blevet fyret. Normalt kan man jo ikke fyre tillidsreprxsentanter. Hvordan den sag endte, ved jeg faktisk ikke. Nu er jeg holdt op som
tillidsmand, men det var mest, fordi jeg syntes, der var brug for ny, ung energi.
Men da du selv var tillidsmand, prOvede du da at peivirke dine kolleger, nar I skulle
stemme ja eller nej til en overenskomst?
Ja, helt Mart! Bade i forhold til hvad jeg selv syntes, og efter hvad fagforeningen
anbefalede. Som tillidsmand er man jo altid til orientering og diskussion af overenskomstforslaget i fagforeningen. Det er jo vigtigt at blive enige og sta sammen. Derefter bliver forslaget sá sendt til afstemning blandt medlemmeme.
Er der nogen omrader, der har interesseret dig scerlig meget som tillidsreprcesentant?
Ja, miljo! Jeg sad i miljogruppen i 3F i fire-fern dr. Vi var otte, og vores arbejde
bestod i at tage ud pa forskellige arbejdspladser og se pa, hvad der kunne forbedres og komme med forslag til forbedringer.
Kan du give et eksempel?
Ja. Pa et tidspunkt havde vi for eksempel problemer med nogle reklamer, der
kom hver uge i en masse store plastikpakker. De kom fra Holland, sa de havde
v r e t pakket ind i lzengere tid. Nat man sa abnede dem, stod man i en sky af

154

M

A

KOPIERES • BODIL JEPPESEN OG GRETHE MARIBO: DET RAKER! • UERERVEJLEDNING @ ALFABETA

KAPT
IEL
5
•N
O
G
T
E
M
O
A
R
B
E
D
J

ORGANISERINGPAARBELSMARKEDET - fc Interview

giftige stoffer fra tryksvrten. Det var meget, meget ubehageligt. Vi fik ordnet
det sadan, at pakkerne skulle sta abne nogle timer, for de blev kort ud til postkontorerne.
Er der noget, der har cendret sig markant, siden du begyndte som postarbejder?
Ja, vi har faet rigtig mange udlndinge ind bade pa postkontorerne og i pakkecentrene i hele Danmark. Sa det er blevet internationale arbejdspladser. Hos os
for eksempel har vii ojeblikket fire tyskere, en grxker, en ghaneser, et par svenskere, en libaneser, en pakistaner og en spanier. Sã det er en ny udfordring for
tillidsmxndene at skulle forklare udlxndinge, hvordan vores system fungerer
og hjx1pe, nar der er sproglige problemer.
Hvordan ser fremtiden ud inden for dit omrade?
Der bliver Jo mindre og mindre arbejde, fordi nxsten al post bliver sendt elektronisk i dag. Sa bliver der ogsa fxrre og fxrre ansatte. Og det betyder selvfolgefig ogsa, at der ikke lxngere er sá mange medlemmer i vores afdeling i 3F.
Men 3F er en stor fagforening?
Ja, og det er selvfolgelig en fordel pa mange mader med en stor og stxrk fagforening, men personligt synes jeg faktisk, det er lidt problematisk, at 3F er blevet
sá stor, som den er. Det faglige sammenhold forsvinder let, nar sã mange forskellige fagomrader skal fungere i samme organisation. Og det er ikke godt for lysten
til at organisere sig.
*3F: Flles Fagligt Forum

Hvorfor tror I, tillidsmand er blevet til tillidsreprcesentant?
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