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Tak

Det er aldrig nemt at modtage kritik, specielt når kritikken om-
handler et stykke arbejde, man har lagt sit hjerteblod i.

Alene af den grund skylder jeg en særlig tak til de ansatte i BJMF, 
der har ladet mig snage i deres arbejde, svaret på ubekvemme 
spørgsmål og været til uvurderlig hjælp. Tak også til Byggegrup-
pen, der har givet mig dette hverv. Tak for tilliden!

Også tak til Henrik Skovsted Iversen for hjælp med tal og tabeller.

Foto: Torben Eskerod

Om forfatteren
Jeg hedder Jakob Mathiassen. 
Jeg er jord og betonarbejder, for-
fatter og medlem af 3F. Jeg har 
selv arbejdet på Metrocityrin-
gen i 2012, hvor jeg blev valgt til 
tillids-repræsentant. Hvis du har 
spørgsmål eller kommentarer til 
rapporten, kan jeg kontaktes på
betonfortaellinger@gmail.com 
eller 4243 4347.
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Globaliseringen af vores arbejdsmarked er et faktum, 
og vil ganske givet forblive et faktum i de kommende 
årtier.

Hvad end det drejer sig om udflytning af arbejdsp-
ladser, immigration sydfra, eller arbejdskraftens frie 
bevægelighed indenfor EU, så er de nationale fag-
foreningers store udfordring at omstille sig til den nye 
globaliserede virkelighed.

Metrocityringen er et billede på den globalisering i 
bygge- og anlægsbranchen, hvor et konsortie af uden-
landske entreprenører rykker ind med en underskov 
af udenlandske underentreprenører. På mange måder 
et set-up af virksomheder og arbejdere som intet 
kendskab har til den danske arbejdsmarkedsmodel.

Anlægget af Metrocityringen havde derfor potentia-
let til at blive en katastrofe for den danske fagbev-
ægelse, men i dag ser det i stedet ud til at blive en 
succes – i hvert fald i forhold til at få de udenlandske 
medarbejdere ind i det faglige fællesskab.

Hundredvis af udenlandske medarbejdere er blevet 
organiseret, og der er indledt et unikt og lovende sa-
marbejde mellem den lokale 3F-afdeling, hoveden-
treprenøren og en række underentreprenører. 

Formålet med denne undersøgelse er derfor at lære 
af erfaringerne fra Cityringen. Hvorfor lykkedes det 
at få de udenlandske medarbejdere med i 3F, når det 
andre steder har vist sig nærmest umuligt?

Undersøgelsen har derfor tre fokusområder, som til 
sammen skal give svar på spørgsmålet:

 •  Hvordan integreres den tilrejsende arbejdskraft 
på det danske arbejdsmarked? 

 •  Hvordan integreres de udenlandske virksom-
heder i det danske overenskomstsystem?

 •  Hvordan fungerer, udvikler og forbedres sa-
marbejdet mellem 3F og de forskellige aktører; 
medier, bygherrer, arbejdsgiverorganisationer, 
virksomheder, og lønmodtagere?

Undersøgelsen har særligt fokus på BJMF’s organise-
ringsindsats blandt de udenlandske arbejdere, da det 
selvfølgelig er et afgørende parameter.

Undersøgelsen er baseret på interviews med 35 kolle-
gaer på Cityringen, interviews med repræsentanter for 
ledelsen i Trevi, Adecco, SELI, Megaflex, Cipa, ICDS, 
og et anonymt interview med en tidligere ansat i Cin-
terex´s ledelse, interview med Louise Høst og Peder 
Mandrup fra Metroselskabet, interview med Søren 
Lund Hansen og Sigurd Nissen-Petersen fra CMT, 
interview med Thorsten Wilstrup fra Dansk Byggeri, 
20 Interviews med ansatte i 3F og BJMF, en survey 
med besvarelser fra 627 ansatte på Cityringen, samt 
udtræk fra 3F’s medlemsdatabase og pensionsind-
betalinger i de virksomheder, hvor 3F har medlemmer.  

CMT, underentreprenører og 
bemandingsbureauer

Copenhagen Metro Team (herefter CMT) er hove-
dentreprenør på Metro Cityringen og står for etabler-
ing af tunneller, skakter og stationer. Cityringen er 
et design- and build-projekt (defineret af bygherre), 
hvilket stiller store krav til øget fleksibilitet i produk-
tionen. CMT’s strategi er at lade underentreprenører 
og bemandingsbureauer stå for udførelsen af arbej-
det, mens de selv står for design, planlægningen, og 
styringen.

Indledning
 - Et reguleret arbejdsmarked i en global verden
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Det er vigtigt at skelne mellem de to roller, som virk-
somhederne har på Cityringen: underentreprenør og 
bemandingsbureau. Underentreprenørerne er afløn-
net på baggrund af deres produktion, og bringer ofte 
specialiseret viden og maskiner med sig. Bemand-
ingsbureauerne er herimod aflønnet på baggrund 
af præsterede mandetimer og leverer udelukkende 
mandskab til projektet.

Herudover er der en mellemting mellem de to be-
greber; en underentreprenør der aflønnes på baggr-
und af produktionen, men som udelukkende leverer 
mandskab.

Denne undersøgelse kigger på to underentreprenører, 
der leverer mandskab, maskiner og specialiseret vi-
den: SELI og Trevi; to underentreprenører, der kun 
leverer mandskab: Cinterex og Cipa; og fire bemand-
ingsbureauer: Adecco, Atlanco, ICDS og Megaflex.

Jeg ser på de otte firmaer samlet i analysen af forløbet 
på Cityringen, ligesom jeg går i dybden med hvert en-
kelt firma i den del af rapporten, hvor de har deres 
egne kapitler.

Ambassadøren og firstmoveren

I forsøget på at afdække BJMF’s organiseringsindsat, 
vil jeg fokusere på to typer af 3F-medlemmer, der tag-
er et ekstra ansvar: Ambassadøren og firstmoveren.

En firstmover for 3F er en kollega, der bryder med 

normen i firmaet og er blandt de første, der melder 
sig ind i 3F og tager de afgørende første kampe.

En ambassadør for 3F er et medlem, der vil arbejde 
for, at flere kollegaer melder sig ind i 3F.

Firstmoverne er meget udsatte, og de bliver ofte fyret 
eller presset ud. Deres ofre og mod kan ikke overvur-
deres, men deres tilbøjelighed til at gøre oprør er ikke 
altid komplementære med det der kræves for at tage 
det lange sejt træk. Ambassadørerne bygger derimod 
ofte videre på firstmoverens indsats, og deres indsats 
er afgørende på den lange bane, hvor kun de færreste 
firstmovers får lov til at være med.

Aktørernes påvirkning af hinanden

I denne rapport indgår en række aktører på Cityrin-
gen, der påvirker hinanden gensidigt. Jeg gennemgår 
de forskellige aktørers gensidige påvirkning gennem 
hele undersøgelsen. Jeg har opstillet nedenstående 
diagram for at visualisere påvirkningen. Kasserne i di-
agrammet er de forskellige aktører, og stregerne er et 
udtryk for påvirkning. Des tykkere streg, des mere på-
virkningskraft. Læg mærke til, at de udenlandske kol-
legaer på Cityringen stort set er isoleret fra debatten i 
danske medier. De udenlandske kollegaer forstår ikke 
dansk og er derfor ikke en del af den politiske debat i 
det danske samfund. Til gengæld er Metroselskabet 
som offentlig virksomhed ekstra følsom for denne de-
bat. Det forhold bliver afgørende for udviklingen på 
Cityringen.  

Kollega
der ikke er 

medlem af 3F

3F
medlemmer

Fagbladet

BJMSs
ansatte

De faglige
sager

Pressen Politikerne

CMT

Under- 
entreprenøren

Metro
selskabet
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1. IndlednIngen
  Formålet og baggrunden for rapporten samt fork-

laringen af nogle af de gennemgående begreber i 
rapporten.

2.  KronologIsK gennemgang af forløbet på 
CItyrIngen  sIde 9

  Her beskrives det samlede forløb på Cityringen fra 
de første ledningsomlægninger til 31/12-15. Fokus 
er på de overordnede hændelser med betydning 
for projektet og selvfølgelig med et særligt fokus 
på den politiske og faglige udvikling.

3.  detaljerede KronologIsKe besKrIvelser 
af de otte store underentreprenører på 
metroen sIde 24-96

  Her beskrives i detaljer udviklingen i Trevi, Adec-
co, Cinterex, SELI, Cipa, Atlanco, ICDS og Meg-
aflex. Det er detaljerede beskrivelse for læseren, 
der ønsker at forstå hele organiseringsindsatsen og 
-forløbet til bunds.

  Der er særligt fokus på organiseringsindsatsen, og 
hvilke overvejelser de forskellige aktører har i den 
forbindelse. Her er også en beskrivelse af organ-
iseringsgradens udvikling i de enkelte virksomhed-
er, og hvad deres rolle har været på Cityringen.

  De detaljerede kronologiske beskrivelser sluttes 
alle af med en kort analyse og delkonklusion.

4.analyse af den faglIge Indsats  sIde 97
  Her samles trådene og konklusionerne fra alle de 

forudgående kapitler. Analysen er struktureret i 
følgende underafsnit:

  Virksomhederne   Side 97
  De kontraktuelle og baggrundsmæssige forskelle 

og ligheder mellem firmaerne i undersøgelsen.
 

  Integrationen af virksomhederne  Side 98
  CMT, Metroselskabet, Dansk Byggeris og BJMF’s 

rolle i integrationen af underentreprenørerne på 
Cityringen i den danske arbejdsmarkedsmodel.

  Kollegaerne  Side 102
  Hvem er de, hvor erfarne og veluddannede er de, 

og hvorfor er de kommet til København?

  Organiseringen af kollegerne  Side 105
  Principperne bag BJMF’s organiseringsindsats. 

Hvem organiserer hvem på Cityringen, og hvad er 
afgørende for, at organiseringen lykkes? 

  Kulturelle forskelle  Side 112
  Hvordan påvirker de kulturelle forskelle mellem de 

nationale grupper på Cityringen organiseringen? 

  Fagforeninger i udlandet  Side 117
  Hvilken rolle spiller de udenlandske byggefagfore-

ninger for kollegaerne på Cityringen?

  Mobilisering vs. organisering  Side 118
  De særlige omstændigheder, der gør sig gæl-

dende, når man mobiliserer udlændinge på danske 
byggepladser.

5. medIer og polItIK  sIde 121
  Her danner en medieanalyse grundlaget for 

analysen af mediernes påvirkning af udviklingen 
på Cityringen. Her vil BJMF’s mediestrategi også 
blive analyseret og diskuteret med særligt fokus 
på samarbejdet mellem BJMF, Fagbladet og de ek-
sterne medier.

6. KonKlusIonen  sIde 129
  Opsummering af erfaringerne på Cityringen formul-

eret som en stribe anbefalinger til fremtidigt fagligt 
arbejde med udenlandske firmaer og kollegaer.

Læsevejledning
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For at forstå nutiden, må man først forstå fortiden. Så 
for at forstå de resultater, som det er lykkedes BJMF 
og 3F at skabe på Cityringen i forhold til organiser-
ing af de udenlandske kollegaer, må man forstå den 
sammenhæng af hændelser, som successen skabes i. 
Derfor præsenteres her en kronologisk gennemgang 
af det overordnede forløb på Cityringen.

Efterfølgende vil jeg gå i dybden med hver enkelt af 
de store virksomheder, der har fungeret som under-
entreprenør eller bemandingsbureau på Cityringen.

2009

7. dec.: Elo Hansen bliver ansat i BJMF på en etårig 
kontrakt. Hans løn bliver betalt af en fond, der er 
oprettet af den tidligere Jord og Betonarbejdernes 
Fagforening (JBF). Elo bliver ansat til at tage sig af 
opstartsfasen på Cityringen. På dette tidspunkt er det 
NCC, der står for ledningsomlægningen, og Elos spe-
ciale er netop arbejde på gade og vej.
(Jens 18/11 01:51)

Ideen med at ansætte en mand til udelukkende at 
tage sig af Cityringen kommer fra JBFs tidligere er-
faringer fra andre store byggerier i København. 
Øresundsbroen og den første metrostrækning. Her 
lærte JBF, at det var yderst vigtigt at komme med i 
processen helt fra start af, måske særligt på grund af 
den udenlandske arbejdskraft, som helt sikkert ville 
komme til projektet. Selv om man var uforberedt på, 
hvor voldsomt brugen af udenlandske arbejdskraft 
skulle blive på Cityringen, så var man klar over, at 
der ville blive brugt udenlandsk arbejdskraft i stor stil. 
(Jesper Weihe 19/11-15 8:10)

Elo kontakter Metroselskabet som noget af det 
første, og beder om at være med i referencegruppen 

og andre samarbejdsudvalg, når de starter op. Ifølge 
Elo er det formodentlig BJMF, der planter ideen om 
referencegruppen i Metroselskabet på et af de indle-
dende møder med Metroselskabets Direktør Henrik 
Plougmann.
(Elo 14/9-15 04:00)

2010

12. april: Første møde i Referencegruppen, der skal 
drøfte sikkerhedsspørgsmål på Cityringen. Deltag-
erne er BJMF, NCC, AT og Metroselskabet. Møderne 
bliver afholdt hver 3. måned, og efterhånden kommer 
CMT, DB og de andre forbund med.
Elo opfatter det som gode konstruktive møder i begy-
ndelsen.
(Kilde Elo 14/9 04:00)

24. nov.: CMT vinder udbuddet på Cityringen.
CMT’s ankomst til Cityringen ændrer totalt spillet. Fra 
at have været et dansk projekt bliver Cityringen nu til 
et internationalt projekt. CMT er italiensk, og CMT’s 
underentreprenører og deres ansatte er også fra ud-
landet. Selskaberne og mandskabet, der ankommer 
til Cityringen, kender ikke til danske fagforeninger, og 
fagforeningerne kender heller ikke dem. Da jeg inter-
viewer Michael Severinsen i 2015, fortæller han, at 
kortlægningen af CMT og deres underentreprenører 
har været umådeligt svært for BJMF.
( h t t p : / / w w w. fa gb l a d e t 3 f. d k / t e m a e r / m e t r o / f 04 1 e 5 f 4 9 
b85412e83aff7274702d9fb-20101125-italienere-skal-bygge-metro) 
(Michael 16/9-15 02:00)

7. dec.: Elos etårige kontrakt udløber. Der er økonom-
isk krise i BJMF, så der er ikke råd til at fastansætte 
ham. I stedet laves en aftale om, at Elo skal fasthol-
de sin ansættelse ved at skaffe medlemskroner og 
inddrive bod. Oprindeligt skulle økonomien i ansæt-

Kronologisk gennemgang af forløbet
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telsen opgøres hvert 3. måned, men det er nok aldrig 
blevet gjort.
(Mail fra Elo 30/11-15) (Jens 18/11-15 02:18)

BJMF er på dette tidspunkt hårdt ramt af en udbrændt 
ledelse og medlemstilbagegang. Alle stordriftsfor-
delene ved sammenlægningen af de københavnske 
byggefagforeninger synes at forsvinde ned i et stort 
sort hul. Mange år senere forklarer Michael Sever-
insen i et af interviewene til denne undersøgelse, at 
han oplever, at det kan arbejde imod 3F’s interesser, 
at en enkelt lille afdeling sidder alene med ansvaret 
for enorme infrastrukturprojekter og med enorme 
multinationale selskaber som deres modparter. Til 
gengæld kan han også se fordelene ved en strømlinet 
indsats, når der kun er én afdeling til at tage beslut-
ningerne.
(Mail fra Michael 2/2-16) ( Michael 16/9-15 08:00)

Det viser sig dog hurtigt, at Cityringen bliver en enorm 
opgave for BJMF, der langt overstiger kræfterne hos 
en enkelt eller to ansatte i afdelingen.  

2011

14. marts: Ole Munck bliver ansat i CMT som HR 
chef og får senere titlen Chief Executive HR man-
ager. Ole blev ansat som personalechef med et 
meget vidt ansvarsområde, fordi han dybest set er 
den eneste i CMT, der kender de danske regler og 
overenskomsten i byggeriet. Jeg har interviewet Ole 
to gange til denne undersøgelse, og han fortæller, at 
rådgivning af underentreprenører og bemandingssel-
skaber, samt kontakten til DB, 3F og BJMF var blandt 
hans mange ansvarsområder. Specielt jobbet som 
bindeled mellem CMT og BJMF kunne være vanske-
ligt. Ole fortæller; “I Italien er fagbevægelsen meget 
hårde, og CMT havde derfor et anstrengt forhold til 
fagbevægelsen som ide. CMT havde den holdning, at 
de godt ville samarbejde, men de kunne også være 
hårde forhandlere”. Samtidig opfatter Ole BJMF som 
meget aggressive over for de udenlandske underen-
treprenører. Han mener, at alle underentreprenørerne 
som minimum brugte mindstelønssatserne i overen-
skomsten, men at BJMF ledte efter fejl hos de uden-
landske underentreprenører og vikarfirmaer for at 
presse deres ønsker igennem om flere danskere og 
højere løn på metroen.
(Interview med Ole Munch 14/12-15 & 21/1-16)

Set ud fra BJMF’s perspektiv, så er der nok ingen 
tvivl om, at CMT’s valg af Ole Munck som deres 
danske rådgiver var lidt af en katastrofe. Ole Munck 
kom fra Pihl & Søn, hvor han havde været en af hov-
edkræfterne bag Pihls brug af polske underentre-
prenører siden deres debut på Allerhuset tilbage i 
2007. BJMF og Ole kommer da også hurtigt i konflikt 

med hinanden omkring BJMF’s adgang til pladserne, 
men det vender jeg tilbage til.

1. maj: Bygsam.dk skriver om BJMF’s arbejde for at få 
en partnerskabsaftale om lærepladser.
Enhedslistens Signe Færch rejser spørgsmålet om 
manglende praktikpladser i borgerrepræsentationen, 
hvor de unge i BJMF laver en aktion under et borger-
repræsentationsmøde, hvor de dropper et banner 
med teksten ”Løgnersvin”. 
(http://bygsam.dk/p/cityringen-uden-lprocentC3procentA6repladser)

(Kilde Artikel af Elo: Stemmen fra hullet, bag skærmen.) (Elo 14/9-15 
15:00 og 21:20)

2. maj: Michael Severinsen bliver ansat til at tage 
sig af store pladser i Københavnsområdet for forbund-
smidler. En af de mange projekter, han skal tage sig af, 
er Metroen. Han bliver fremover fast makker med Elo.
(Michael 16/9-15 00:00)

16.juni: Ovenpå længere tids debat om manglende 
lærlingeklausuler i CMT’s kontrakt indgår Metrosel-
skabet en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, 
3F, BAT-kartellet og de to hovedentreprenører - CMT 
på anlægsdelen og Ansaldo på den tekniske del. 
Formålet er at skaffe lærepladser på projektet. Det 
er første gang, at opmærksomhed i medierne giver 
politisk handling, men bestemt ikke sidste gang.  
(http://www.3f.dk/bjmf/aktuelt/nyheder/unge-praktikplads-
er-paa-city_ringen)

12. juli: CMT deltager for første gang i et reference-
gruppemøde. Det er Georgine Jensen, der deltager på 
vegne af CMT. Elo husker, at stemningen skifter fra 
denne dag. Møderne bliver kortere og med mindre 
plads til at diskutere konflikter. Ifølge Elo er Metrosel-
skabet konfliktsky og lader CMT diktere den nye stil.
(Elo 14/9-15 29:58) 

Jeg har desværre ikke kunnet spørge Georgine Jensen 
om hendes opfattelse af møderne, da hun har forladt 
CMT.

Aug.: Klaus Buster Jensen bliver ansat på Fagbladet 
med social dumping som sit arbejdsområde. Han og 
Fagbladet bliver en vigtig samarbejdspartner for BJMF 
i arbejdet med at påvirke den politiske dagsorden for 
Cityringen. Jeg kigger nærmere på denne påvirkning i 
kapitlet Medier og Politik.

26. sep.: Underentreprenøren Trevi, som skal stå for 
boringen af sekantpælene, ankommer med en stab 
af italienske arbejdere og ansætter herefter en del 
danskere. 
(Datoen kommer fra en mail fra Gitte 16/12-15)

(http://ing.dk/artikel/italienske-trevi-skal-sikre-grunden-under-
cityringen-123106)
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11. okt.: BJMF beder om adgang til CMT’s pladser på 
et referencegruppemøde. CMT svarer, at de lige vil 
tænk over forsørgelsen. 
(Kilde PDF: e-mail Elo og Dorthe Beckwith 16/12-11)

Med denne forespørgsel indleder BJMF sine organ-
iseringsbesøg på Cityringen. Frekvensen af besøgene 
er svingende gennem hele perioden, men i de første 
par år besøger BJMF ca. to pladser om ugen i gen-
nemsnit. 
(Elo 14/9-15 76:32)

Elo fortæller om forsøgene på at organisere de uden-
landske kollegaer på Cityringen: “Vi havde ingen ud-
talt strategi for, hvordan vi skal organisere dem. Vi 
havde aldrig tid til at sætte os ned og aftale en or-
ganiseringsstrategi, og i det omfang vi havde tid til at 
tale om det, havde vi ikke tid til at følge op på det. Vi 
besøgte dem bare igen og igen for at få hul.”
(Elo 14/9-15: 55:00)

Denne mangel på strategisk tilgang til arbejdet kom-
mer til at præge indsatsen hele vejen frem til de to 
makkere kommer på organiseringskursus i august 
2014. For at få et grundigt indblik i deres indsats er 
det nødvendigt at dykke ned i hvert enkelt afsnit om 
virksomhederne på Cityringen. 

Nov.: Vikarbureauet Adecco bemander med plads-
folk fra Polen på byggepladsen i Nørrebroparken. De 
kommende år bemander Adecco alle byggepladserne 
med pladsfolk.
(Mail fra Mickey Maymann d.18/12-15)

16. dec.: BJMF sender et brev til Metroselskabets 
Dorthe Beckwith, hvor de klager over, at de er blevet 
udelukket fra Nuuks Plads af en vagt fra G4S. Det er 
ikke sidste gang, det sker, og jeg har selv set et brev 
underskrevet af CMT, hvor der står, at G4S vagterne 
skal formene 3F adgang til pladsen, medmindre der 
er en udtrykkelig aftale om andet. 

Ole Munck fortæller, at DB rådgav CMT om, at byg-
gepladserne er privat område, og at 3F i hovedreglen 
må tale med deres medlemmer uden for pladserne. 
Ole mener også selv, at mødet mellem fagbevægels-
en og medarbejderne bør foregå uden for pladserne.
Han understreger, at det er TR, der skal rejse faglige 
og lokale spørgsmål inde på pladserne - ikke fagfore-
ningen.
(Ole Munck 14/12-15) 

I et Interview til denne undersøgelse fortæller Thor-
sten Davidsen, afdelingsleder i DB, at det er DB’s 
holdning, at virksomheden bestemmer, om besøget 
passer ind i arbejdsrytmen og fastlægger rammerne 
for tid og sted. Thorsten forklarer DB’s holdning med 

følgende analogi: “Hvis der kommer nogen hjem til 
mig for at tale med mine børn, så vil jeg godt vide, 
hvem der taler med dem og om hvad.” 

Thorsten mener ikke, at det er fair at bebrejde CMT 
og DB for deres begrænsning af BJMF’s adgang til 
pladserne. Denne holdning kommer af en historie, 
hvor fagforeningen ofte har udnyttet en uhindret ad-
gang og grebet ind i produktionen. 
(Interview med Thorsten Wilstrup DB d.17/2-16)

For BJMF har DB og Oles holdning dårligt kunne opfa-
ttes som andet end et organisationsfjendtligt angreb. 
Der var jo hverken medlemmer eller TR blandt de 
udenlandske kolleger på Cityringen. Uden en rimelig 
fri adgang til pladserne mister BJMF muligheden for 
at organisere kollegerne og få valgt en TR. I sidste 
ende ville denne tilstand have undermineret fagbev-
ægelsens rolle på Cityringen.

2012

Jan.: Vi har ingen tal på medarbejdere så tidligt i byg-
geriet, men et skøn siger, at Adecco har omkring ti 
polske kollegaer ansat. Trevi har omkring 30 italien-
ske kollegaer ansat. Der er nok også omkring fem til 
ti danske kollegaer ansat i Trevi. I starten af 2012 har 
BJMF tilsyneladende ikke et eneste medlem blandt 
kollegerne i de to firmaer. 

Jan.: Elo og Michael har fået oversat en lille to-sid-
ers pjece til italiensk. Pjecen er blevet oversat af en 
3F-ansat med italiensk baggrund. Der er ikke penge 
til at betale en professionel italiensk tolk. Denne lil-
le pjece bliver senere oversat til engelsk. Sammen 
med en kort tekst på tysk og polsk er den det eneste 
skriftlige materiale om 3F på fremmedsprog, som 
BJMF har til rådighed helt frem til april 2015, hvor 
Metroselskabet udgiver en udførlig pjece på en lang 
række sprog.  

Jan.: Ole Munck og direktøren i CMT, Marco Fagginai, 
indleder en stribe af kaffemøder med folk fra BJMF. De 
afholdes cirka en gang om måneden. Kaffemødernes 
rolle skulle være at skabe dialog og tillid mellem 
BJMF og CMT, men det lykkedes ikke. Ole fortæller, 
at sprogbarrieren er et stort problem på møderne. 
Blandt andet fordi BJMF’s to-tre forhandlere ikke er 
så gode til engelsk. Men den gensidige mistillid var 
også en barriere for dialogen.
(Ole Munck 14/12-15)

Ole Munck har også benyttet sig af disse kaffemøde 
på opførelsen af Allerhuset tilbage i 2007 - ligeledes 
med magre resultater. Jeg opfatter møderne som en 
form for “stalling tactic” for at trække tiden og give 
indtryk af dialog.
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Feb.: Efter nogle måneders tovtrækkeri lander CMT 
og BJMF med følgende aftale om adgang til plad-
serne: Al henvendelse om besøg på CMT’s arbejd-
spladser, også til underentreprenører, skal aftales via 
e-mail med CMT’s HR-chef Ole Munck. 

Aftalen bliver dog aldrig helt gnidningsfri, og det fore-
kommer fortsat, at BJMF’s folk bliver forment adgang 
til pladserne af genstridige vagter fra G4S. Elo oplys-
er, at dette tovtrækkeri om adgangen til pladserne 
først slutter, da Ole Munck stopper i april 2014.
(Kilde PDF. Brev fra Ole Munck til Jesper w. 27/1-12) (Elo 14/9-15 78:00)

1. maj: Første danske TR (mig) bliver valgt på Cityrin-
gen. Valget indleder et større organiseringsarbejde 
blandt de danske ansatte i Trevi, hvor der bliver stiftet 
en metroklub, udgivet et klubblad og valgt en FTR. 
Det er til at begynde med et rimelig succesfuldt initi-
ativ blandt de danske kollegaer, men kontakten til de 
udenlandske kollegaer er nærmest usynligt. Ingen af 
de interviewede udenlandske ansatte, som har arbe-
jdet på metroen i denne periode, peger på de danske 
fagforeningsmedlemmer som inspiration for dem - 
nærmest tværtimod. 

11. juni: Giuseppe fra Trevi melder sig ind i 3F. Han er 
sandsynligvis det første medlem af 3F blandt de uden-
landske ansatte på Cityringen, men han er endnu ikke 
klar til at være firstmover eller ambassadør for 3F.
(Kilde Giuseppe 15/9-15 24:00)

12. juni: Klaus Buster Jensen skriver den første af en 
lang række artikler om Cityringen. BJMF og Fagbla-
det opbygger i de kommende år et stærkt samarbejde 
om at påvirke den politiske og offentlige debat om 
Cityringen. 
(http://www.Fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/54fd11590b1c42508c-
2c461e3095fe67-20120612-underbetalte-udlaendinge-bygger-metro)

14. juni: Cinterex, som er underentreprenør for CMT 
og leverede betonarbejdere til arbejdet i stationsskak-
tene, ankommer til Cityringen. Med sig har de kol-
legaer fra Portugal, den tidligere portugisiske koloni 
Guinea Bissau og Rumænien. 

Aug.: Her viser 3F’s medlemsstatistik for de virksom-
heder vi kigger på for første gang, at 3F har medlem-
mer på Cityringen. Statistikken viser 27 medlemmer i 
Trevi. Det er sandsynligvis Giuseppe og 26 danskere. 
På dette tidspunkt er der ingen medlemmer i Adecco 
og Cinterex.

23. aug.: Stiftende generalforsamling af Metroklub-
ben. Metroklubben er i princippet åben for alle arbe-
jdere på Cityringen, men det er kun danske arbejdere 
i Trevi, der deltager. 
(kilde Metronyt)

2013

Jan.: Vi har på dette tidspunkt ikke nogen præcise tal 
på, hvor mange udenlandske kollegaer, der arbejder 
under en 3F-overenskomst i Adecco, Trevi og Cinter-
ex. Men et godt bud er: 50 i Adecco, 80 i Trevi og 100 
i Cinterex. Ud af disse ca. 230 udenlandske arbejdere 
på Cityringen organiserer 3F to italienske arbejdere i 
Trevi og to polakkere i Adecco.

Feb.: Cipa, der er underentreprenør for CMT og lev-
erer betonarbejdere til betonarbejdet i stationsskak-
tene, ankommer til Cityringen. De ankommer til Dan-
mark med et mix af italienske, rumænske, polske og 
portugisiske arbejdere. 

April: Så vidt vides starter Atlanco på Cityringen her. 
Atlanco fungerer som bemandingsbureau for Cipa, og 
de leverer betonarbejdere til arbejdet i stationsskak-
tene. De benytter sig primært af polsk arbejdskraft. 
Jeg har meget lidt viden om Atlanco, fordi firmaet er 
meget hemmelighedsfuldt, og fordi de senere bliver 
smidt ud af Cityringen.

I foråret 2013 opretter Metroselskabet en arbejds-
gruppe med BJMF, fagforbundene, CMT, Metrosel-
skabet og arbejdsgiverorganisationerne. Arbejdsgrup-
pen mødes hver måned. Her rejser man faglige sager 
uformelt og taler om udviklingen i dem. Derudover 
forbedres endnu en partnerskabsaftale for Cityringen, 
denne gang om løn- og arbejdsvilkår. 
(Interview med Louise og Peder 14/1-16)

Kaffemøderne hos CMT udfases kort efter, at arbe-
jdsgruppen begynder at mødes.

22. maj: SELI ankommer til Nørrebroparken med 
deres første boremaskine. SELI er en del af konsorti-
et CMT, først som en selvstændig virksomhed, siden 
som en del af Salini. SELI mander op, primært med 
italienere, men også med danskere, grækere, rumæ-
nere og flere andre nationaliteter. 

Juni: Halvvejs inde i 2013 har 3F 30 medlemmer i Trevi 
ud af 130 ansatte og 24 medlemmer i Adecco ud af 
167 ansatte. Det giver en samlet organisation i de to 
virksomheder på 18 procent. Der er stadig ingen med-
lemmer i Cinterex, Atlanco, og SELI. SELI er dog kun 
lige begyndt. 

Juni: Det polske firma Kormal ankommer til Cityrin-
gen. Kormal er tidliger kendt for at have arbejdet som 
underentreprenør for Pihl på Helsingør skibsmuseum. 
Her blev firmaet afsløret i at have underbetalt sine 
ansatte.
(http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/d393aa72f9c541038f-
1891be7477eb00-20120706-millionkrav-mod-polsk-firma-i-helsingoer)
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1. juli: Giuseppe stopper i Trevi og starter i SELI. Her 
bliver han sandsynligvis SELI’s første 3F-medlem, 
men han er stadig ikke ambassadør for 3F i SELI. 
(Kilde Giuseppe 15/9-15 39:14)

16. juli: Boubacar er den første ansatte i Cinterex, der 
melder sig ind i 3F. Men han vil hverken være first-
mover eller ambassadør for 3F. 
(Elo 24/9-15 25:49) (Boubacar 26/9-15 23:45 og 24:20)

4. sep.: danskeren Michael bliver valgt til TR i SELI 
på Nørrebroparken. Der bliver også valgt TR for sme-
dene og elektrikerne - ligeledes blandt de danske ar-
bejdere. 

Ligesom hos Trevi er indsatsen blandt danskerne til 
at begynde med ganske succesfuld. Men de uden-
landske arbejdere bliver ikke inspireret af de få dan-
ske 3F-medlemmer; nærmest tværtimod. 3F har på 
dette tidspunkt ti medlemmer hos SELI ud af 49 
ansatte på 3F’s overenskomst. 
(Kilde mail fra Michael til BJMF d. 21/1-16 2014)

Sep.: Det danske bemandingsbureau Jobco begynder 
at arbejde for ICOP på Cityringen.

12. okt.: Første møde mellem en rumænsk kollega 
fra Cinterex ved navn Daniel og BJMF. Daniel bliver 
overtalt til at være firstmover for 3F. Han tager hjem 
og overtaler ni rumænere til at deltage i et nyt møde, 
hvor de alle indvilliger i at deltage i en faglig sag mod 
Cinterex.
(Michael Severinsen 16/9-15 41:04) (Daniel 21/9-15 32:44)

BJMF kontakter Klaus Buster Jensen fra Fagbladet 
og involverer ham i sagen. Han tager den rumænske 
journalist Doru med.

Der oprettes såkaldte BAT-møder på Cityringen, hvor 
Metroselskabets forskellige direktører og byggefag-
bevægelsens formænd mødes. Disse møder er ikke 
faste, men finder sted, når der er brug for det. 
(Mail fra Peder Mandrup d.26/1-16)

22. nov.: Jens Kirkegaard bliver valgt til ny byggegrup-
peformand i BJMF. En måned tidligere er Claus West-
ergreen blevet valgt til ny formand i BJMF. Ledelsess-
kiftet i BJMF er afgørende for den senere udvikling. 
Den nye ledelse er yngre, mere initiativrig og påtager 
sig en mere aktiv rolle i arbejdet på Cityringen.
( h t t p s : / /www.3 f. d k / b jm f / a k t ue l t / n yh ede r / byggeg r up -
pen-har-faaet-ny-formand)

5. dec.: Metroselskabet meddeler, at de smider Cin-
terex ud af Cityringen. Det er ret tydeligt, at Met-
roselskabet og CMT reagerer på Fagbladets hen-
vendelser om BJMF’s kommende sag mod Cinterex. 

Udsmidningen af Cinterex fra Cityringen kortslutter 
fuldstændigt den fagretslige sag og BJMF’s organise-
ringsforsøg. Det udløser også interne uenigheder om 
strategien i 3F. Michael Severinsen mener, at det var 
en dårlig ide at udgive historien om rumænerne, før 
sagen var blevet kørt fagretsligt. 
(Michael 16/9-15 52:50)

Klaus på sin side siger, at der var en løbende dialog 
med både 3F og BJMF, og at han har fået grønt lys 
alle steder fra. Michael anerkender, at det var klappet 
af i BJMF, men at det hele blev en smule forceret på 
grund af Fagbladets deadline for tryk.
(Klaus 4/11-16) (Mail fra Michael 3/2-16)

Selvom Fagbladets involvering i sagen kom til at på-
virke forløbet omkring Cinterex-sagen lidt uheldigt, 
så er der ingen tvivl om, at BJMF bevidst brugte Fag-
bladet til at påvirke den politiske dagsorden, og det 
tætte samarbejde fortsætter fremover. 
 
5. dec.: Giuseppe bliver valgt til TR som den første 
udlænding på Cityringen. Han er lige så langsomt ved 
at blive den første udenlandske ambassadør for 3F i 
SELI. I det kommende år udbygges dette gennem-
brud, og der vælges i alt fem italienske TR’er i SELI. 

10. dec.: Metroselskab, Dansk Byggeri, Tekniq og 
BAT-kartellet underskriver en partnerskabsaftale, der 
skal sikre, at overenskomsten overholdes. Partnersk-
abet mødes ca. to gange om året. Det er kun folk fra 
forbundet i 3F, der sidder med og deltager i møder 
i partnerskabet. Louise Høst og Peder Mandrup fra 
Metroselskabet fortæller i et interview til denne un-
dersøgelse, at de mener, det var en svaghed for dia-
logen, at den var rettet så meget mod forbundet, der 
ikke havde overenskomsten, og som ikke havde kon-
takten til underentreprenører og folkene på projektet. 
(interview med Louise Høst og Peder Mandrup 14/1-16)

20. dec.: Cinterex ApS meldes konkurs. Mange af 
portugiserne blev overført til Cipa via CMT’s indblan-
ding. 3F’s rumænske medlemmer får arbejde i SELI 
med hjælp fra BJMF.
(Michael 16/9-15 61:40 og 61:14)

Dec.: Elo bliver fastansat af den nye ledelse i BJMF.
(Jens Kirkegaard 18/11-15 04:40)

2014

Jan.: Da 2014 begynder, har 3F 30 danske og 0 italien-
ske medlemmer blandt Trevis 136 ansatte, 27 med-
lemmer blandt Adeccos 175 ansatte og 26 medlem-
mer blandt SELI’s 106 ansatte. Det giver en samlet 
organisering i disse tre firmaer på 20 procent. Deru-
dover er det lykkedes BJMF at dokumentere svindel 
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hos Cinterex i en sådan grad, at de bliver smidt ud af 
Cityringen. Dertil har de fået valgt en italiensk TR i 
SELI. Der er dog stadig ingen medlemmer i Cipa.

Jan. og feb.: ICDS starter på Metroen. ICDS fungerer 
som bemandingsbureau på Cityringen, og de leverer 
betonarbejdere til betonarbejdet i stationsskaktene. 
De mander op med et mix af portugisere og afrika-
nere fra Guinea Bissau. 

12. feb.: Fagbladet rapporterer, at den polske under-
entreprenør Kormal bliver smidt ud af CMT og de-
refter taget i brud på overenskomsten af BJMF. Jeg 
har ikke meget viden om Kormals rolle på Cityringen, 
men Ole Munck fortæller, at CMT’s topledelse selv 
kunne se, at det ville gå galt med Kormal som under-
entreprenør, og derfor valgte at opsige samarbejdet.
(Interview med Ole Munck 21/1-16)

April: Ole Munck stopper i CMT og flytter til Salini, 
hvor han er med til at beregne tilbud på Femern-
forbindelsen.

Michael Severinsen har forbundsunderviser Bo Ri-
is-Nielsen inde på besøg på Cityringen. De taler med 
Giuseppe om, hvorfor folk ikke melder sig ind i 3F. 
Giuseppe siger, at de udenlandske kollegaer ikke 
forstår de danske regler og fagforeninger. Efterføl-
gende får Michael og Bo så ideen til lave et kursus for 
de udenlandske arbejdere, hvor de koger G1&2 ned til 
rettighederne og pligterne. 
(Michael 16/9-15. 81:18) 

12. maj: DR sender en udsendelse om Atlancos brug 
af blacklisting af fagforeningsmedlemmer. 

På et møde med BJMF fortæller de to rumænske 
brødre Aurelien og Emil om deres arbejdssituation i 
Cipa og melder sig ind i 3F. De to brødre bliver de 
første firstmovers for 3F i Cipa. 
(Aurelien og Emil 21/12-15 15:40, 27:46, 28:41 og 40:31)

Igen bliver Fagbladet med det samme involveret i pro-
cessen. Fagbladets rolle i processen er selvfølgelig at 
påvirke den politiske dagsorden, men Doru og Klaus 
er også med til at grave informationer frem til den 
fagretslige sag og opretholde kontakten med de fyre-
de kolleger. 
(Mail fra Klaus 14/2-16)

Der opstår uenighed internt i BJMF og mellem BJMF, 
Fagbladet og 3F’s Byggegruppe om, hvorvidt man 
skal bringe historien i Fagbladet. 3F’s byggegruppe 
og dele af BJMF er bange for, at presseomtalen vil 
skade den fagretslige behandling, som det tidligere 
er set i Cinterex-sagen og på Navitas i Aarhus. Andre 
i BJMF og på Fagbladet har derimod den opfattelse, 

at kampen i offentligheden er mindst lige så vigtig 
som den fagretslige sag. Diskussionen ender med, 
at Aureliens historie kommer med i temanummeret 
d. 4.juli. Jeg kigger nærmere på konflikterne mellem 
hensynet til medierne og hensynet til den fagretslige 
behandling i kapitlet Medier og Politik. 
(Klaus 4/11-15) (Jens Kirkegård 18/11-15 63:15)

28. maj: Metroselskabet ansætter Deloitte til at 
undersøge løn- og arbejdsvilkår hos ti underentre-
prenører på Metrobyggeriet. Til Ritzau forklarer Met-
roselskabets direktør, Henrik Plougmann Olsen, un-
dersøgelsen således: “Vi bliver ofte hevet frem som 
et byggeri, hvor der er rod i løn- og arbejdsvilkår.(..), vi 
vil finde ud af, om der er noget om snakken.” (http://
politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2302884/
metroselskabet-vil-undersoege-metrobyggeres-arbe-
jdsmiljoe/)

5. juni: Marius og tre andre rumænere fra Cipa holder 
møde med BJMF. 
(Marius 2/10-15 13:52) (Michael 29/9-15 20:48) 

Marius og de andre melder sig ind i fagforeningen, da 
mødet er slut. Det bliver startskuddet til danmarksh-
istoriens største sag om social dumping. 

Juli: Halvvejs igennem 2014 har 3F 18 medlemmer 
ud af 27 ansatte i Trevi, fire medlemmer ud af 127 
ansatte i Cipa, 50 medlemmer ud af 253 ansatte i 
Adecco, og 33 medlemmer ud af 211 ansatte i SELI. 
Det giver 3F en samlet organisering i disse fire fir-
maer på 17 procent. Der er endnu ingen medlemmer 
i ICDS og Atlanco.

Juli: Jobco bliver smidt ud af Cityringen, efter de er 
blevet afsløret i at have snydt med lønnen.
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/2f1fd0cbe40d407e91b-
87c737953bcc5-20141208-vikarboss-vi-tjente-ikke-p-underbetalte-
metroarbejdere)

4. juli: Fagbladets temanummer om metroen udkommer.
(http://www.e-pages.dk/3f/1438/)

  
Juli: Søren Lund Hansen bliver ansat i CMT som en 
konsekvens af, at man skal have en medarbejder, 
som kan rådgive CMT om overenskomstspørgsmål og 
andre aftaler. Søren starter med at teste underentre-
prenørerne for at se, om de følger reglerne.
(Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

31. juli: Marius og de andre rumænere, der er stået 
frem, bliver fyret af Cipa. 
(Marius 2/10-15 28:10)

9. aug.: HR-chef Peter Mandrup Knudsen udtaler til 
Politiken: “Hvis medarbejderne er fyret, fordi de in-
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dgår i en faglig sag, er det her alvorligt”. Men ellers 
gør Metroselskabet intet.  
(http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2355245/fagforen-
ing-beskylder-metrofirma-for-haevnfyringer/)

Aug.: I august 2014 indkalder Metroselskabet til et 
såkaldt topmøde mellem LO, 3F, Dansk Byggeri, 
Tekniq, El forbundet, Blik og Rør mv., samt overborg-
mesteren, ministeren, borgmesteren fra Frederiks-
berg, direktøren for Metroselskabet osv. Her drøftede 
de arbejdsmiljøsituationen på Cityringen samt løn- og 
ansættelsesvilkår. Der findes ikke et samlet papir fra 
mødet, men man blev enige om nogle tiltag, der in-
dgår i partnerskabsarbejdet. Blandt andet blev man 
enige om, at man ville lave en fælles rådgivningsind-
sats. Det blev således aftalt, at når nye underentre-
prenører meldte deres ankomst, så skulle man så vidt 
muligt holde et møde med dem. Der er senere ud-
viklet et paradigme herfor, hvor der blandt andet er 
anført, at fagforeningerne orienterer om tillidsmands-
funktionen mv. Metroselskabet har senere valgt at 
gøre det til et kontraktkrav ved større anlægskontrak-
ter. TESI er en af de virksomheder, der er kommet på 
projektet efter aftalen, og som der har været holdt 
møde med.
(Interview Louise og Peder 14/1-16 og Mail d.26/1-16) 

19. aug.: Elo og Michael deltager i 3F’s organisering-
skursus på 1. modul.

Noget modstræbende er Elo og Michael blevet over-
talt til at tage på 3F´s nystartede organiseringskur-
sus. Det er den nyvalgte byggegruppeformand Jens 
Kirkegaard, der sender de to af sted. Jens fortæller, 
at BJMF har sat sig for at gå fra at være servicer-
ende til at være organiserende. Udgangspunktet er, 
at det er medlemmernes engagement, bevidsthed, 
og sammenhold, der skal være BJMF’s styrke. I den 
forbindelse er det slående, at der mangler medlem-
mer på Metroen. BJMF sidder med ved bordet, og 
har en stemme i pressen, men profilen hos kollegerne 
er ikke så stærk. Som Jens siger: “Der var meget 
håndhævelse af overenskomsten uden organisering 
af medlemmer.”
(Jens Kirkegaard 19/11-15 11:41) (Elo 5/10-15 00:00) (Michael 29/9-15 
17:00)

Både Michael og Elo bliver glade for kurset, ikke 
mindst fordi det giver de to en mulighed for at re-
flekterer over, hvad det er de laver. Det har der ikke 
rigtigt været tid til før. Michael forklarer: “Til at starte 
med prøvede vi at organisere hele metroen på en 
gang, og der havde vi ikke rigtigt tid til eftertanke.” 
(Michael 29/9-15 14:03) 

De to vælger SELI som prøveklud for de nye ideer og 
udvikler nye metoder til at måle deres resultater. De 

måler på valg af AMR og TR, lokalaftaler forhandlet 
af TR, samt antal gange de to er blevet inviteret ud 
på pladsen af kollegerne. Som Elo siger: “Det er ikke 
så vigtigt om de er organiserede, det vigtige er, at de 
er interesserede.” 
(Elo 5/10-15: 00:50 og 9:36)

Sep.: Det danske mandskabsbureau Megaflex starter 
på Cityringen. De leverer betonarbejdere til betonar-
bejdet i stationsskaktene. Mandskabet rekrutteres 
primært blandt herboende polakkere, men der rekrut-
teres også enkelte danskere. 
(Interview med Kim Bang) 

10. sep.: Enhedslisten kalder transportminister Mag-
nus Heunicke (S) i samråd i Transportudvalget om brud 
på overenskomsten, dårligt arbejdsmiljø m.m. Enhe-
dslisten går så langt, at de kræver Metroselskabets 
ledelse fyret. Kort forinden har der tilfældigvis kørt 
en historie i de landsdækkende medier om elendige 
boligforhold for ICDS-ansatte i Rødovre. Historien om 
boligforholdene har uden tvivl forstærket presset på 
ministeren og derfor også på Metroselskabet.
(http://www.avisen.dk/minister-til-metroselskabet-

lut-med-undskyldninger_284289.aspx)

10. sep.: Louise Høst bliver vicedirektør i Metroselska-
bet med ansvar for arbejdsforhold i bredeste forstand. 
I et interview af Louise Høst og Peder Mandrup til 
denne undersøgelse fortæller de to, at ansættelsen 
af Louise skete på baggrund af en gradvis oprustning 
hos Metroselskabet på arbejdstagernes rettigheder 
og forhold. Flere og flere ressourcer blev afsat til at 
tage sig af de ting. Metroselskabet har i dag en en-
hed med tre medarbejdere, der arbejder med arbejd-
stagerrettigheder, klausuler osv.. som bliver oprettet 
i august 2014.
(http://www.bt.dk/politik/noeglemedarbejder-smutter-fra-thorning) 
(interview Louise og Peder 14/1-16 og mail d.26/1-16) 

Ansættelsen af Louise Høst bliver afgørende for det 
videre forløb, fordi hun anlægger en meget aktivistisk 
tilgang til problemerne på Cityringen. En aktivisme, 
der på mange måder udfordrer den danske model, 
som den normalt bliver opfattet. 

17. sep.: 60 polske arbejdere strejker på grund af 
for lidt eller manglende løn fra deres firma Atlanco. 
Krzysztof er en af lederne i strejken og bliver en af de 
første firstmovers for 3F i Atlanco. En af de polske 
kollegaer kender Byggefagenes samvirkes polske or-
ganisator Robert Olejniks telefonnummer, og de ring-
er til ham. Han får samme dag arrangeret et møde 
i BJMF og bliver efter eget udsagn for første gang 
direkte involveret i organiseringen på Cityringen. 
(Kilde: Krzystof 18/10-15 21:32 og 39:37) (Jakub 28/10-15 10:45) (Robert 
16/9-15 03:46) 
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18. sep.: BJMF opdager, at nogle af polakkerne i At-
lanco er blevet overført til firmaet Rimec.

Atlanco bliver efterfølgende smidt ud af metroen 
med den begrundelse, at de brugte et andet selskab 
end det officielle til dele af deres mandskab. Trevi 
blev dog ikke smidt ud, da de blev afsløret i præcis 
det samme i 2012. I mit interview med Louise Høst 
og Peder Mandrup fortæller de, at det er Metroselsk-
abet, der beder CMT om at opsige samarbejdet med 
Atlanco. 
(interview Louise og Peder 14/1-16)

Den lynhurtige politiske reaktion på nyheden om 
Rimec tyder på, at Metroselskabet og CMT i forvejen 
har ønsket sig at komme af med Atlanco og bruger 
Rimec som en undskyldning. 

24. sep.: Polske kollegaer ansat i Rimec bliver bedt 
om at underskrive et papir, der overfører dem til Atlan-
co. Kun de syv kollegaer i Krzystof´s sjak nægter, og 
de bliver fyret tre dage efter. BJMF og Robert hjælper 
dem efterfølgende med at finde arbejde i Cipa.
(Kilde Krzystof 18/10-15 15:57 & 44:35 & 49:20)

Okt.: Louise begynder at holde uformelle møder med 
Jens Kirkegaard fra BJMF. Mødefrekvensen er svin-
gende, men de mødes jævnligt.
(Interview med Louise og Peder 14/1-16)

13.-19. okt.: Første kursus i den danske model afhold-
es. Ideen til kurset kom fra Michael Severinsen og Bo 
Riis-Nielsen tilbage i april, og nu er det altså blevet til 
noget. Der deltager 12 italienske kolleger fra SELI. For 
Giuseppe er kurset et vendepunkt. Han kommer efter 
eget udsagn “til at elske fagforeningen”.  
(Giuseppe 18/11-16 10:52) (Giuseppe 15/9:59:00) (Elo 5/10-15 8:16)

3.-9. nov.: Andet kursus i den danske model afholdes. 
Denne gang deltager der kollegaer fra SELI og Atlanco.

24. nov.: Første møde mellem polakkerne fra CIPA 
og BJMF. En af deltagerne på mødet fortæller, at det 
er Krzysztof, der er kommet fra Atlanco, der får dem 
til at kontakte 3F. Polakkerne ender med at melde sig 
ind i 3F og deltage i 3F’s sag mod Cipa.
(Silas 28/11-15 06:17) (Robert 16/9-15 22:34)

Dec.: Atlanco stopper på Cityringen, og Megaflex 
overtager en stor del af Atlancos arbejdere og arbejd-
sledere. 3F har haft seks medlemmer blandt de 100-
150 ansatte i Atlanco.

2015

Jan.: Da 2015 begynder, har 3F otte danske medlem-
mer ud af 14 ansatte i Trevi, 26 medlemmer ud af 

250 ansatte i Cipa, ti medlemmer ud af 283 ansatte 
i ICDS, 90 medlemmer ud af 417 ansatte i Adecco og 
92 medlemmer ud af 254 ansatte i SELI. 

Det giver en samlet organiseringsgrad i de fem virk-
somheder på 19 procent. SELI er flagskibet med en 
organiseringsgrad på 36 procent og fem italienske 
TR’er. Derudover har BJMF påpeget så store proble-
mer i Atlanco, at de er blevet smidt ud af Cityringen, 
og BJMF står på tærsklen til en kæmpe sag mod Cipa.

6. jan.: Tre italienske betonarbejdere Paskale, Vito 
og Luigi fra Cipa besøger BJMF. Inde i fagforeningen 
hører italienerne om sagen mod Cipa og vælger med 
det samme at deltage i sagen. 
(Vito 2/11-15 22:26) (Paskale 2/11-15 12:34)

15. jan.: BJMF afleverer klageskrift i Cipa-sagen. BJMF 
fører sagen på vegne af 38 medlemmer: 18 polakkere, 
11 italienere, 9 rumænere og én fra Guinea Bissau. 18 
af kollegaerne er stadig ansat i Cipa. Det samlede 
krav bliver på et historisk stort beløb: 47 mio. kr. 
(Silas 28/10-15 01:00)

23. jan.: Metroselskabet tager nye initiativer i brug 
i kampen mod social dumping. Fagforeningerne får 
mulighed for at oprette kontor på tre store metrobyg-
gepladser, ligesom der opsættes informationstavler 
på alle 22 byggepladser. 

I mit interview med Louise Høst og Peder Mandrup 
fortæller de, at Louise implementerer skurvognene 
og informationstavlerne selv - uden om CMT. Met-
roselskabet har fået informationer fra Deloitte-un-
dersøgelsen, der viser, at der mangler information 
blandt folkene på Cityringen, og at der ikke er mange 
af folkene, der er medlemmer i en fagforening. Lou-
ise og Peder fortæller, at undersøgelsen viste, at den 
danske model ikke virkede i praksis, og at Metrosel-
skabet som offentlig virksomhed ønskede at tage et 
tage ansvar for, at den kom til at virke.
(Interview med Louse og Peder 14/1-16)

Hidtil har direktøren i Metroselskabet, Henrik Ploug-
mann Olsen, affejet kritikken af arbejdsforholdene på 
Cityringen som overdrevne. Men Louise og Metrosel-
skabet kaster nu al sin vægt ind bag BJMF’s kamp for 
at få ordnede forhold på Cityringen. 

11. feb.: Daniele Cascianelli og Sigurd Nissen-Peters-
en afløser Marco Faggiani og Jens Munch i CMT. 
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/aea252b8afef422cb-
54237bce6da28e7-20150211-topboss-paa-metroen-sendt-til-sau-
di-arabien)

I mit interview med Louise Høst og Peder Mandrup 
fra Metroselskabet fortæller de, at Metroselskabet 
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bad om at få projektdirektøren hos CMT skiftet ud. 
Det er en del af kontrakten, at bygherrer kan det.
(interview med Louise og Peder 14/1-16) 

Sigurd benægter dog, at det var en “fyring” af Marco. 
I en mail til mig beskriver han udskiftningen af Marco 
således: “Det er helt normal procedure i koncernen, 
at der bliver flyttet rundt på folk i løbet af et meget 
intenst og opslidende projekt som dette.”  
(Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

Så kan man jo vælge, hvem man vil tro på. Det er 
i alle tilfælde klart, at udskiftningen af ledelsen på 
et så stort projekt ikke er noget man bare lige gør. 
Hvis det er rigtigt, at Metroselskabet griber til dette 
våben overfor CMT, så viser det, at Metroselskabet 
for alvor har accepteret BJMF’s syn på problemerne 
på Cityringen. 

Hjemme i Italien har Salini tilsyneladende også set 
skriften på væggen, for de sender ikke endnu en 
hårdtslående type, men derimod en meget diploma-
tisk og samarbejdsorienteret leder som afløser for 
Marco. Daniele Cascianelli får topkarakterer fra de 
underentreprenører jeg har interviewet, og Jens un-
drer sig over, at to så forskellige personer som Marco 
og Daniele kan rummes i samme organisation.  
(Jens 8/1-16 39:06)

Daniele ansætter herefter Sigurd Nissen-Petersen, 
som kommer fra en stilling som kommunikationschef 
i dansk Sygeplejeråd og derfor kender dansk fagbev-
ægelse og den danske model. Sigurd beskriver selv 
sine opgaver således: “I første omgang at styrke 
CMT’s synlighed og samarbejde med pressen (..) , og 
sidenhen tager jeg mig også af en række andre op-
gaver relateret til CMT – blandt andet HR og forhan-
dlingerne med BJMF.”  

Med et slag har BJMF fået en medspiller frem for en 
modspiller på den anden side af forhandlingsbordet, 
selvom det selvfølgelig tager nogle måneder at gen-
skabe tilliden. 

10. marts: Cipa bliver idømt en bod på 22 mio.
Hidtil er firmaer, der er blevet afsløret i grove over-
trædelser af overenskomsten, simpelthen blevet 
smidt ud af Cityringen. Men det sker ikke denne 
gang. BJMF meddeler CMT, at hvis Cipa ikke kan 
betale, så vil BJMF blokere Metroen på baggrund af 
skyldig løn. Cipa fik lov til at blive på Cityringen, og 
BJMF går i gang med at organisere kollegaerne i det 
italienske firma. Blandt andet via en beslutning om, 
at kollegerne i Cipa kan melde sig ind med tilbagev-
irkende kraft, og få del i de 22 mio.

I kan læse mere om BJMF’s strategi i kapitlet om Cipa.

Louise og Peder fortæller i øvrigt, at Jens beder Met-
roselskabet om at vidne på fagforeningernes side un-
der Cipa-sagen. Det indvilger selskabet i. Det bliv-
er Peder Mandrup, der vidner på selskabets vegne. 
Han fortæller om Cipas arbejdstider, som de så ud 
fra Metroselskabets perspektiv. Metroselskabet tog 
her en stor risiko i forholdet til CMT, men det hjalp 
på modtagelsen, at der var ny ledelse på vej. Louise 
og Peder fortæller, at de faktisk ikke kendte den nye 
ledelse så godt på det tidspunkt, så der var de heldige.
(Interview med Louise og Peder 14/1-16)

Efter forliget arrangerer Louise Høst et uformelt 
møde mellem CMT’s nye direktør Daniele Cascianel-
li og Jens Kirkegaard. Dette møde indleder en ræk-
ke uformelle møder mellem parterne, der langsomt 
genetablerer tilliden. Jens forklarer Danielle, at lak-
musprøven for denne tillid er, om Cipa rent faktisk 
betaler boden, eller om de stikker af som alle de 
andre. Da først tilliden er opbygget, begynder BJMF 
også at levere tilbage til CMT. Jens siger: “Vi opdager 
ting, som vi kun fortæller ham. Vi leverer også noget 
til dem.”  
(Interview med Louise og Peder 14/1-16)

(E-mail fra Jens 15/1-16) (Jens 8/1-16 39:06)

Det er på disse uformelle møder, at BJMF fortæller, 
at de har mistanke om, at der også er problemer i 
ICDS. Deloitte-undersøgelsen synes at bekræfte 
dette, og både CMT og Metroselskabet vil gerne 
have disse problemer ud af verdenen så hurtigt som 
muligt. ICDS bliver hevet med til forhandlingerne om, 
hvordan Cipa skal betale deres bod. Forhandlingerne 
forløber sideløbende og afsluttes samtidig. 
(Silas 28/10-15 24:49)

24. marts: Samme dag som BJMF, CMT og Cipa bliv-
er enige om en afdragsordning, indgår ICDS og BJMF 
et forlig på 4 mio. kr.  for at have fejl i arbejdstid-
saftalerne.
(Elo 27/10-15 03:23 og 9:02) (Silas 28/10-15 26:53)

Efter forliget med ICDS opfordrer CMT deres under-
entreprenører til at arbejde på varierende ugentlig 
arbejdstid. Det er simpelthen for svært for entre-
prenørerne at overholde reglerne om de langsigtede 
planer for afspadsering. I stedet går man over til at 
arbejde på treholdsskift på forskudttid. Men også her 
opstår der en tvist. BJMF mener ikke, at man kan 
arbejde i treholdsskift under forskudttids-reglerne, 
hvorimod DB mener, at det kan man godt.
(Jens 8/1-16 10:49) (Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

Sigurd forklarer desuden i en mail til denne un-
dersøgelse: “Der var betydelige uenigheder i forto-
lkningen af rækkevidden og indholdet af de forskel-
lige paragraffer når vi spurgte hos Dansk Byggeri og 
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hhv. BJMF. Flere af vores underleverandører kunne 
altså opleve, at de fik ét at vide hos DB og noget 
helt andet hos BJMF. Det hjalp ikke til at nedbringe 
forvirringen.” (..) “Jeg vil hævde, at vi ville have haft 
færre brudsager, hvis vores underleverandører havde 
haft en overenskomst som parterne var enige om at 
fortolke.”
(Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

Thorsten Wilstrup fra DB beskriver DBs rolle i de 
mange sager om brud på varierende ugentlig arbejd-
stids bestemmelserne således: “Det er selvfølgeligt 
ikke godt for DB, hvis en virksomhed siger at de 
gjorde hvad DB siger, og så bliver de alligevel ramt. 
Men det er ikke retfærdigt, at bebrejde DB’s rådg-
ivning. Virksomheden skal jo følge den arbejdstid af-
tale de laver, det er jo ikke en timebank det her. Det 
er nok der at kæden hopper af. Men indrømmet, hvis 
alle virksomhederne er løbet ind i problemer, så kan 
jeg jo ikke sige at vores rådgivning var god nok.” På 
spørgsmålet omkring konflikten mellem DB og BJMF 
svare Thorsten: “Jeg ved ikke om der er en konflikt 
mellem BJMF og DB. Vi har måske oplevet at BJMF 
ikke har taget medansvar for at finde løsninger og 
leder efter fejl”. 
(Interview med Thorsten Wilstrup DB d.17/2-16)

April: BJMF kommer endelig med i partnerskabet.
I mit interview med Louise til denne undersøgelse, 
slår hun fast, at BJMF skulle have været med fra start 
af, men Metroselskabet kendte jo ikke de interne for-
hold i 3F. 
(interview Louise og Peder 14/1-16) 

Der er faktisk et hav af aftaler og initiativer på 
Cityringen, der skal sikre ordentlige løn og arbejds-
forhold på Cityringen. Jeg har ikke brugt meget tid på 
at analysere deres arbejde, men det er tydeligt, at de 
ikke opnår de resultater, man kunne have ønsket sig. 
Jeg tror, at det skyldes, at de mennesker, på begge 
sider af bordet, der skal leverer resultaterne, ofte 
ikke er med. Både underentreprenørerne og BJMF 
sidder ofte uden for døren, når spidserne mødes, 
men det er faktisk kun dem, der kan leverer resul-
taterne. 

April: Metroselskabet begynder distributionen af 2000 
eksemplarer af pjecen ”Kend dine rettigheder”. Pjecen 
er oversat til dansk, engelsk, italiensk, portugisisk, 
rumænsks, polsk og tysk, og det er første gang, der 
ligger en ordentlig introduktion til lønmodtagernes 
rettigheder på de vigtigste sprog på Metroen. Louise 
Høst og Peder Mandrup fortæller, at ideen til pjecen 
kom fra den samme tanke, der udløste skurvognene 
og opslagstavlerne. Det tog bare længere tid at lave 
pjecen. I første omgang var det tanken, at parterne 
selv skulle have lavet den, men der skete ikke noget. 

Så gik Metroselskabet i aktion og lavede den selv. De 
skrev den og sendte den i høring. Parterne slog sig 
lidt i tøjet, men godkendte den til sidst. 
(Interview med Louise og Peder 14/2-16) 

1. maj: Den polske klub i Byggefagenes samvirke 
holder 1. maj i Elektrikernes fagforening i København. 
Klubben har indkaldt kollegaer fra Megaflex til at 
komme og vælge TR på mødet. Kollegerne vælger 
fire TR’er, de første polske TR’er på Cityringen. 
(Robert 16/9-15 40:07) 

Blandt de valgte er Jakub, der tidligere har været 
ansat i Atlanco. Han er en firstmover og ambassadør 
for 3F i Megaflex.  

4.-10. maj: Tredje kursus i den danske model afhol-
des. Der deltager kollegaer fra Cipa, SELI, Megaflex 
og én fra Adecco.

13. maj: Metroselskabet lover kædeansvar på metro-
en i sager om Jobco og Kormal, hvor firmaerne er 
løbet fra regningen.
(http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/f4a87bb3e4cf4814baa5e67d-
5f373e31-20150113-metro-top-lover-kaedeansvar-i-sager-om-loen-
snyd)

Louise fortæller, at udmeldingen kom i forbindelse 
med en henvendelse fra en journalist, der spurgte 
til et kædeansvar i forbindelse med Kormal og Job-
co-sagerne. Louise var træt af at blive spurgt om det 
og svarede. Hun brugte ikke ordet kædeansvar, fordi 
ingen er enige om, hvad det betyder. Derudover står 
der ikke kædeansvar i neon-bogstaver i kontrakten, 
men hun udtalte sin vilje til at kæmpe for det, hvis 
det skulle blive nødvendigt.
 
Louise var frustreret over, at blive presset til at udtale 
sig om det, fordi hun helst ikke vil fortælle om sine 
overvejelser og skaktræk i pressen. Det var heller 
ikke godt for forholdet til CMT at true med kædeans-
var i pressen. 
(Luise og Peder 14/1)

Sigurd fra CMT benægter dog, at der er et kædeans-
var i kontrakten. “Der er ikke kædeansvar inden for 
rammerne af de kontrakter, der ligger.”
(Mail fra Sigurd 15/1-16)

Juni: Her halvvejs i 2015 har 3F ét medlem ud af tre 
ansatte i Trevi, 42 medlemmer ud af 396 ansatte i 
Cipa, 19 medlemmer ud af 505 ansatte i ICDS, 51 
medlemmer ud af 289 ansatte i Megaflex, 108 med-
lemmer ud af 427 ansatte i Adecco, og 102 medlem-
mer ud af 243 ansatte i SELI. 3F’s organisationspro-
cent blandt de 6 firmaer er 17 procent.
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5. juni: Valg af Vito og Luigi som de første TR’er i Cipa.  
(Vito 2/11-15 69:40)

22. juni: Giuseppe bliver ansat i BJMF. 
(Giuseppe 18/11-15 28:14)

Jens fortæller, at BJMF gerne vil prioritere at få or-
ganiseret kollegerne på Cityringen, og forudsætnin-
gen for det er, at BJMF kan kommunikere med dem. 
Derfor er der brug for at ansætte folk med kulturel 
og sproglig baggrund uden for Danmark. BJMF søger 
stor-plads-puljen i 3F’s byggegruppe. Her ansøger 
man om penge til at ansætte en italiensk talende, og 
da BJMF får pengene, bliver Giuseppe foreslået som 
kandidat af Michael og Elo. 
(Jens 18/11-15 25:49)

Med ansættelsen af Giuseppe har BJMF nu ansatte 
i huset, der taler to af hovedsprogene på Metroen, 
nemlig italiensk og polsk, men de mangler stadig 
folk, der taler portugisisk og rumænsk. 

29. juni-5. juli: Fjerde kursus i den danske model af-
holdes. Kollegaer fra SELI, Cipa og Megaflex deltager. 
Trevis gamle Metro-klub bliver genstiftet, og denne 
gang er det virkelig en METRO-klub med repræsent-
anter fra flere firmaer og nationaliteter. Pascal fra 
Cipa bliver valgt til klubformand. Klubben stifter en 
Facebook-side ved navn ”Metro Workers United”, 
som 18/1 2016 havde 291 likes. 

Jakub fra Megaflex er med til at stifte klubben i Rør-
vig-centret. Han fortæller, at det langt hen af vejen er 
kollegerne i SELI, der overbeviser ham om ideen med 
en klub. De sagde til ham: “Jakub, hvis du eller dine 
kollegaer har problemer, så kald på os, og så vil vi fra 
SELI hjælpe dig og strejke for dig og dine kollegaer”. 
Jakub syntes, at det lød som en god ide, hvis alle fir-
maerne kunne stå sammen. 
(Jakub 28/10-15 39:00)

På trods af den lovende start, så ligger klubben mere 
eller mindre stille i resten af 2015, og der afholdes ikke 
nogen sociale eller faglige aktiviteter i klubben. Nok 
fordi ledelsen af Klubben, ikke havde nogen erfaringer 
med foreningsarbejde hjemmefra. Læs mere om klub-
ben under afsnittet Metro workers united side 119.

24.-26. juli: Fagbladet rapporterer, at ICDS og Cipa 
har indgået nye forlig om at betale henholdsvis fire 
millioner og syv millioner i bod og efterbetaling. I 
begge tilfælde beslutter BJMF, at kollegerne i Cipa 
og ICDS kan melde sig ind inden den 1. september for 
ICDS og 1. oktober for Cipa og få del i forliget.
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/80f7e9ebc224457db1bab-
00452c88ad5-20150724-underbetaling-p-metroen-irsk-firma-skal-
betale-8-millioner)

Forligene dækker over et større forlig mellem BJMF og 
CMT om brugen af holdskift på forskudttids-bestem-
melserne. Der findes holddrift bestemmelser i over-
enskomsten, men de er ikke fleksible nok i forhold til 
de udfordringer som Design & Build-konceptet giver 
CMT og deres underentreprenører.  DB og BJMF er 
uenige om, hvorvidt overenskomsten tillader, at man 
arbejder holdskift på forskudttids-bestemmelserne, 
og BJMF truede CMT med at rejse en sag, hvis CMT 
fulgte DB’s udlægning af overenskomsten. Sigurd 
beskriver situationen således:  “Den ideologiske af-
stand og det dårlige forhold mellem BJMF og DB bliv-
er også et problem for vores underleverandører, (..) Et 
eksempel er rækkevidden af forskudt tid – hvor DB 
mener, at man godt kan lægge tre hold på forskudttid 
i forlængelse af hinanden og dermed arbejde på dag, 
aften og nathold, men BJMF mener noget andet (..) 
Hvordan skal vores underleverandører kunne navig-
ere i en sådan uenighed mellem overenskomstens 
parter?”
(Mail fra Sigurd 15/1-16)

CMT forsøger selv at løse tvisten ved at få BJMF med 
på at gøre brug af overenskomstens bestemmelser 
om forsøgsordninger, så de kan fortsætte med tre-
holdsskift på forskudttids-bestemmelserne. På et tid-
spunkt afleverer BJMF et udspil på, hvad de skal have 
for at lave en forsøgsordning. BJMF kræver mere i 
løn til kollegerne, bedre organiseringsmuligheder, 
en skriftlig arbejdsplan, og 3x24 timers varsling til 
gengæld for en forsøgsordning, der vil give CMT’s un-
derentreprenører lov til at arbejde på treholdsskift un-
der forskudttids-reglerne. Parterne bliver enige om, 
at ICDS og Cipa skal betale en bod og efterbetaling 
på tilsammen 11 mio. kr.  for hidtil at have arbejdet 
treholdsskift og forskudttids-bestemmelserne uden 
en fast aftale, og så vil man forsøge at forhandle en 
fast aftale hjem i den kommende periode.   
(Jens 8/1-16 10:49 & 14:23)

Dermed fravælger CMT at tage tvisten mellem BJMF 
og DB op i arbejdsretten for i stedet selv at søge et 
forlig med BJMF og sætter dermed DB uden for ind-
flydelse. Thorsten Wilstrup fra DB beskriver selv sit-
uationen således: “I en aftale af den størrelse, som 
CMT indgik med BJMF havde det ikke være mærke-
ligt, hvis DB var blevet inddraget noget mere.”  Jeg 
kigger nærmer på DBs rolle, under afsnittet Integra-
tion af virksomhederne, i den endelige Analyse af or-
ganiseringsindsatsen. 

27. aug.: 60 kollegaer fra ICDS kommer til møde i 
BJMF. 

Den portugisiske tolk og aktivist, Veronika, har opbyg-
get et netværk af bekendtskaber blandt de portugisis-
ke og afrikanske kolleger i ICDS. Hun arrangerer mø-
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det i samarbejde med BJMF, og efterfølgende bliver 
Veronika aktivist i BJMF. Hver torsdag eftermiddag 
står hun og Elo og rådgiver og hjælper mellem 5 og 
25 afrikanere og portugisere, medlemmer såvel som 
ikke-medlemmer. 

31. aug.: 75 polske og portugisiske kollegaer fra 
Cityringen deltager i det første af en række fyraft-
enskurser, som Byggefagenes Samvirke holder om 
faglig organisering og hvordan det danske arbejds-
marked fungerer. Kurset er rettet mod kollegaer fra 
større byggepladser i Københavnsområdet og følges 
op af ti flere i løbet af det næste år. Midlerne til denne 
oplysningsindsats kommer fra en bevilling, som den 
tidligere SR-regering og Enhedslisten og SF fik afsat 
på finansloven for 2015. 

1. okt.: Robert Olejnik begynder også at sidde i fag-
foreningens skurvogne på pladserne. 

Okt.: Elo tager konsekvensen af de lange torsdage 
i fagforeningen, og begynder at møde sent ind om 
morgenen, og så blive på sin pind, til den sidste por-
tugiser og afrikaner er gået hjem om aftenen. 

11. nov.: En lille gruppe italienske kolleger fra Cityrin-
gen, deriblandt Pasquale og Vito, er de første uden-
landske 3F-medlemmer fra Cityringen, der deltager 
i en BJMF-generalforsamling. Det er første gang, at 
udenlandske kollegaer fra Cityringen deltager i det in-
terne foreningsliv i fagforeningen. 

27. nov.: Stor samarbejdsaftale mellem 3F’s bygge-
gruppe og Megaflex bliver underskrevet.

Aftalen indeholder blandt andet følgende punkter: 

 •  Megaflex bakker op om medlemskab af 3F og 
understøtter valg af TR og AMR på samtlige 
arbejdspladser. 

 •  3F uddanner de tillidsvalgte hos Megaflex, så 
vidt muligt på det sprog de taler. 

Megaflex forventer sig meget af aftalen. Kim Bang 
fortæller, at samarbejdsaftale kan komme til at virke 
som en form for ”fagforeningscertificering”, der kan 
give Megaflex en konkurrencefordel over for virksom-
heder, der ellers er billigere i drift. Kim tror, at så-
danne aftaler vil være en afgørende forskel på store 
byggeprojekter.

30. nov.: Møde mellem BJMF og TR’erne og 13 andre 
kollegaer fra Megaflex. På dagsordenen er samarbe-
jdsaftalen og forliget om brugen af forskudttid på én 
mio. kr.  polakkerne føler sig sat ud på et sidespor, 
og der florerer mange misforståelser og rygter om af-

talerne. BJMF tager mødet meget seriøst og stiller 
med deres stærkeste hold inklusiv Agneska, Bat-kar-
tellets polske tolk. Jeg kigger grundigere på denne 
mistillid mellem kollegerne i Megaflex og BJMF i 
Megaflex kapitlet. 

Dec.: Veronika bliver ansat i en deltidsstilling i BJMF. 
BJMF har nu ansatte, som taler 3 af de fire hoved-
sprog på Metroen; portugisisk, italiensk og polsk. Kun 
rumænsk mangler stadig. 

16. dec.: Cityringens tunnel er halvt færdigt. 15,5 kilo-
meter ud af 31 kilometer tunnel er boret.

21. dec.: Aftale om en forsøgsordning om treholdss-
kift på forskudttids-bestemmelserne bliver indgået 
mellem BJMF, CMT og de underentreprenører, der 
tilslutter sig aftalen. Ved årsskiftet har Cipa, Megaf-
lex og ICDS tilsluttet sig aftalen. SELI og Adecco har 
ikke tilsluttet sig den. 

Ifølge Jens Kirkegaard havde BJMF to hovedprioriteter 
med aftalen; penge til kollegerne og organisering af 
kollegerne. 
(Jens 8/1-16 25:00)

Aftalen sikre da også, at alle kollegaer, der er om-
fattet af forsøgsordningen får 10 kr.  mere i timen på 
alle deres timer. Herudover får aften- og nathold hen-
holdsvis 25 og 70 kr.  oveni. I forhold til organisering 
sikrer aftalen en “arbejdernes dag” om året, hvor alle 
metroarbejdere, fagforeninger og repræsentanter for 
firmaer deltager. Der bliver afsat en pulje på 3 mio. til 
faglig aktivitet, blandt andet Metro-klubbens arbejde. 
Aftalen indeholder desuden en omfattende forbedring 
af rettighederne for AMR’er og TR’er på J&B-overen-
skomsten. De vigtigste punkter i denne aftale er, at 
der tilstræbes valg af TR og AMR på alle pladser, 
og FTR og FAMR i alle firmaer. Alle tillidsvalgte får 
3-5 timer om ugen med løn til at varetage deres ar-
bejde. FTR får hele 15 timer om ugen med løn. De 
tillidsvalgte får ret til en fridag i kvartalet, til faglige 
møder. Virksomhederne skal også stille firmatele-
foner til rådighed til alle tillidsvalgte. Endelig betaler 
firmaerne de tillidsvalgtes løn under den første uges 
TR/AMR-kursus. 
(Kilde: Aftalen) 

Alt i alt er det en banebrydende, og for virksomhed-
erne, ikke helt billig aftale. Til gengæld for denne 
gavebod får CMT mulighed for at lave 3 holdskift på 
forskudttids-bestemmelserne, samt en uforbehold-
en god pressehistorie om løn og arbejdsforhold på 
Cityringen. 

Sigurd beskriver CMT’s indgangsvinkel til aftalen 
således: “Vi har lavet den nye aftale, fordi vi er over-
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beviste om, at den er til gavn for projektet. Uro, for-
sinkelser og afbrydelser er gift for et projekt som det 
her, så vi er overbeviste om, at den investering, som 
vi lægger i aftalen kommer tilbage igen.” 
(Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

I mit interview med Jens Kirkegaard fortæller han, 
at forhandlingerne om aftalen godt nok var lang-
strakte, ikke mindst fordi CMT’s forskellige under-
entreprenører også skulle tages med på råd, men at 
forhandlingerne mellem BJMF og CMT foregik i et 
tillidsfuldt klima. En tillid som var blevet opbygget 
gennem det daglige samarbejde siden Cipa-dommen. 
(Jens 8/1-16 23:00) (Mail fra Jens 20/1-16)

Sigurd fortæller også, at CMT og BJMF’s forhold var 
“et tillidsfuldt samarbejde med BJMF, som gør at vi 
kan løse problemer på en helt anden måde og langt 
tidligere end vi ellers har været vant til.”
(Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

Det er ret ualmindeligt, at en lokalafdeling i 3F 
selv forhandler en så stor og principiel aftale, men 
J&B-overenskomsten giver BJMF råderet over forhan-
dlingerne, og forbundet bliver derfor kun været in-
volveret på sidelinjen. Jens fortæller, at han ikke er 
sikker på, at forløbet omkring Cipa-dommen, forliget 
og aftalen kunne være sket med forbundsoveren-
skomsten, ud fra den forudsætning, at hvis forbun-
det havde været forhandlingspartner, ville det have 
kompliceret forløbet set fra BJMF’s side. At forhan-
dlingspartneren også er den part, der har den direkte 
kontakt til metroarbejderne, kvalificerer og smidiggør 
processen. Der er én part, der skal blive enig med sig 
selv, og ikke 2 parter. 
(Jens 8/1-16 23:00) (Mail fra Jens 20/1-16)

Den påstand kan man jo ikke efterprøve, men det er 
helt sikkert, at der i forløbet omkring forsøgsordnin-
gen er en unik sammenhæng mellem de folk, der ar-
bejder til dagligt med problemerne på Cityringen, og 
dem der forhandler aftalen. Man kan lidt populært 
sige, at håndværkerne agerer arkitekter.
 
Kollegerne på Cityringen er til gengæld ikke blevet 
involveret i aftalen, før den bliver underskrevet. På 
spørgsmålet om, hvorfor BJMF ikke forsøger at ind-
drage TR’er og medlemmer i processen, svarer Jens 
Kirkegaard: “Vores ressourcer er begrænsede og den 
ressourcekrævende opgave det vil være at skulle få 
udenlandske metroarbejdere til at kunne bidrage i en 
sådan proces havde vi ikke det fornødne overskud til.”
(Mail fra Jens 11/1-16)

Jeg kigger nærmere på de mulige konsekvenser af 
denne prioritering af BJMF’s resurser, i den endelige 
analyse af organiseringsindsatsen. Under afsnittet 

Organisering vs. mobilisering i den endelige Analyse 
af organiseringsindsatsen. 

2016

Januar: Da 2016 begynder, har 3F 147 medlemmer 
ud af 477 ansatte i Cipa, 157 medlemmer ud af 439 
ansatte i ICDS, 125 medlemmer ud af 462 ansatte i 
Adecco, 37 medlemmer ud af 130 ansatte i Megaflex, 
og 91 ansatte ud af 272 ansatte i SELI. Det giver en 
organisationsprocent i de fem firmaer på 31,3.
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Organisationsprocentens udvikling

På næste side ses to grafer, der viser den samlede 
organisationsgrad i de fem virksomheder i denne un-
dersøgelse, der stadig er på Cityringen: SELI, Cipa, 
ICDS, Megaflex og Adecco.

Organisationsprocenten fremstår kunstigt høj i 2012-
2013, fordi de væsentligste virksomheder på dette 
tidspunkt i projektet ikke er med. Vi har ikke gode 
tal for Kormal, Cinterex og Atlanco, fordi 3F ikke for 
alvor havde medlemmer i virksomhederne, og tall-
ene fra Trevi er misvisende på grund af de mange 
danskere, der arbejdede der. De fem virksomheder, 
jeg har udvalgt, giver sammen et ufuldstændigt, men 
udmærket billede af udviklingen af organisationspro-
centen på Cityringen, specielt i 2015, hvor de andre 
virksomheder er væk.

Tallene i tabellerne for organiseringsgraden i de en-
kelte virksomheder er fundet ved at sammenholde 
pensionsindbetalinger fra virksomhederne med 3F’s 
medlemsdatabase. Det giver en god indikation på 
organiseringsgraden, men medfører samtidig en ræk-
ke usikkerheder, der gør, at der alene er tale om en 
indikation. Usikkerheden opstår primært på grund af 
følgende faktorer:

 1.  Pensionsindbetalinger sker bagud, og tallene er 
derfor mindst en måned forsinkede.

 2.  Indmeldelsesblanketter kan ligge i uger, før nye 
medlemmer registreres i systemet.

 3.  Medlemmer kan have en aftale med BJMF om, 
at en kommende bod eller forlig skal betale 
deres kontingent med tilbagevirkende kraft, og 
de er derfor ikke registreret endnu.

 4.  Medarbejdere kan være registreret på den fork-
erte overenskomstkode i pensionssystemet, så 
der er usikkerhed om, hvorvidt vedkommende er 
ansat på metrobyggeriet eller i en anden branche

 5.  Virksomheder, der ikke følger overenskomsten 
(eller snyder med den), vil typisk ikke indbetale 
pension for deres ansatte, eller i givet fald kun 
for en del af deres ansatte.

 6.  Vi kan kun se pensionsindbetalinger i de virk-
somheder og i de måneder, hvor 3F har med-
lemmer i virksomheden.
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Udvikling i ansatte:

Organisationsprocent:
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Grundlæggende oplysninger om virksomheden:
TREVI FOUNDATIONS DENMARK A/S
CVR: 33759142, direktør: Marco Ziller
http://www.trevigroup.com

Trevi er underentreprenør for CMT og stod for borin-
gen af sekantpælene på metroskakterne. 

Undersøgelsen af Trevi baserer sig på 3 interviews 
af tre tidligere Trevi-medarbejdere, et virksomhedsin-
terview med HR-manager Gitte Barfoed, en række 
interviews med ansatte i 3F, en beregning af organ-
iseringsgraden i virksomheden, der er fundet ved at 
sammenholde pensionsindbetalinger fra virksomhed-
erne med 3F’s medlemsdatabase, samt personlige 
erfaringer med firmaet, da jeg selv var ansat der i 
2012.

Kronologi

2011

26. sep.: Bruno ankommer til Cityringen for Trevi. 
Han er i 30’erne og har arbejdet for Trevi siden 2007 
i mange forskellige lande. Bruno møder næsten med 
de samme BJMF’ere på plads besøg, men han melder 
sig ikke ind i 3F.
(Bruno 3/10-15 2:55)(Datoen kommer fra en mail fra Gitte 16/12-15) 

1. okt.: Trevi ansætter en dansk HR-manager Gitte 
Barfoed. Gitte er ikke fra byggeriet, men har fra en 
fortid i kommunikationsbranchen. Hun bliver derfor i 
vid udstrækning vejledt af Ole Munck, der er HR-chef 
I CMT. 
(Interview med Gitte Barfoed 9/12-15) 

Okt.: Trevi mander op med et mix af italienske og 

danske arbejdere. Groft sagt importerer Trevi special-
iseret arbejdskraft fra Italien og mander derefter op 
med ufaglært dansk arbejdskraft, men de ansætter 
også danske kranchauffører og svejsere. I starten bru-
ger Trevi bemandingsfirmaet ManPower til at rekrut-
tere dansk arbejdskraft. Folk fra Manpower bliver 
efter en karensperiode ansat direkte i Trevi. Det er, 
ifølge Gitte, almindelig fremgangsmåde for Trevi på 
alle deres projekter.
(Interview med Gitte Barfoed 9/12-15) 

24.okt.: Trevi Foundations Denmark A/S bliver 
medlem af Dansk Byggeri.
(Kilde Mail fra Gitte 16/12-15)

Nov.: Gitte tager initiativ til et møde med BJMF i 
Trekronergade.

Gitte får den opfattelse, at BJMF ikke har nogen in-
teresse i at samarbejde med en entreprenør og bare 
henviser hende til overenskomsten og til DB. 
(Interview med Gitte Barfoed 9/12-15) 

Elo på sin side siger, at BJMF var imødekommende 
og vejledende, og at der blev aftalt, at de skulle af-
holde et nyt møde, men at Gitte ikke vender tilbage. 
Elo mener, at Gitte skiftede holdning til BJMF, måske 
på baggrund af rådgivning fra Ole Munck eller DB. 
(Elo 20/1-16 08:00)

2012

Jan.: Elo og Michael har fået oversat en lille 2-sid-
ers pjece til italiensk, som de deler ud til Trevis me-
darbejdere, der er indkvarterede på Hotel Belle Air i 
Kastrup. Pjecen er blevet oversat en af 3F-ansat med 
italiensk baggrund. Der er ikke penge til at betale en 
professionel italiensk tolk. Gitte ringer efterfølgende 

Trevi
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og brokker sig over, at BJMF kontakter hendes folk 
uden først at have aftalt det med hende. 
(Kilde Elo 14/9 50:00) 

Dette besøg er det første forsøg på at organiserer kol-
legerne i Trevi. Efterfølgende besøger Elo og Michael 
pladserne mange gange fortsat uden en italiensk tolk 
og uden specielt godt skriftligt materiale på italiensk. 
Der er ikke mange af de italienske arbejdere, der kan 
engelsk, og dem der kan gider ikke rigtigt at tale med 
fagforeningen. 
(Elo 14/9 28:00 og 50:00)  (Elo og Michael 8/11 15:54)

Elo og Michael har ikke en sammenhængende strate-
gi for deres organiseringsindsats, men de fortæller 
begge, at de på dette tidspunkt ikke rigtigt har tiden 
til at udvikle en. Elo forklarer det således: “ Vi havde 
aldrig tid til at sætte os ned og aftale en organiser-
ingsstrategi, og i det omfang vi havde tid til at tale 
om det, så havde vi ikke tid til at følge op på det. Vi 
besøgte dem bare igen og igen for at få hul.”
(Kilde Elo 14/9: 55:00)

17. feb.: Trevi og 3F holder 48-timers møde i BJMF. 
Gitte Barfoed udleverer en mappe til 3F med doku-
mentation på løn- og ansættelsesforhold. Elo beteg-
ner de udleverede dokumenter som “ret grundigt ar-
bejde.”

Da BJMF gennemgår mappen, opdager de en række 
overenskomststridige forhold. Udover fejl i løn, ferie, 
SH, Pension og arbejdstid, så opdager de også, at 
Trevi har ansatte i tre ikke-overenskomstdækkede fir-
maer. 18 folk hos Solimac, 25 hos Trevi spa og 3 fra 
tysk Trevi. 

BJMF beder derefter om et mæglingsmøde, hvor de 
rejser et krav på 7 mio. kr.  og kræver overenskomst 
på de tre firmaer.
(Elo 13/11-13 01:21)

Gitte fortæller, at hun bliver meget overrasket over 
3F’s reaktion på hendes mappe. Hun fortæller, at hun 
opfatter det som om, at hun afleverer disse doku-
menter for at få 3F’s hjælp til at rette eventuelle fejl. 
(Interview med Gitte Barfoed 9/12-15) 

Konfronteret med denne opfattelse svarer Elo: “Det 
kan godt være, at hun forventede, at hun bare skulle 
vejledes helt gratis, men Ole Munck og DB var jo 
med, og de ved jo godt, at det ikke er gratis at bryde 
overenskomsten. Efterbetaling slipper virksomhed-
erne jo aldrig for.” 
(Elo 20/1-16 16:00)

Der var vist nogen fra DB med til mødet, muligvis 
Marie Gjesing Fynsk. Hun arbejder ikke længere i 

DB, og jeg har ikke kunnet få fat i hende. Thorsten 
Wildstrup fra DB opfattede også Gittes udlevering af 
mappen som et ønske fra Trevis side om at være helt 
åben. Thorsten er helt sikker på, at når hun afleverer 
mappen, så gør hun det i et ønske om at kunne tale 
sig tilrette, og at det kommer som et chok for hende, 
at det blev mødt med et retskrav. 
(Interview med Thorsten Wilstrup DB d.17/2-16)

19. marts: Giuseppe bliver ansat i Trevi. 
Giuseppe er gift med en dansk kone, og de to er kom-
met til Danmark i 2011 efter at have boet i Frankrig og 
Italien. Han har ingen erfaringer med fagbevægelsen, 
før han kommer til Danmark. Han møder ansatte fra 
BJMF på pladsbesøg kort efter sin ansættelse, men 
det er ikke et særligt positivt møde. Han siger selv: 
“Jeg kunne ikke lide fagforeningen, fordi som italiener 
tænkte jeg, at de er korrupte. Jeg kunne ikke lide, 
at fagforeningsrepræsentanterne er kontorarbejdere, 
der har det alt for godt.” Giuseppes danske kone der-
imod anbefaler ham at melde sig ind i 3F, men det 
kommer lidt senere. 
(Giuseppe 18/11-15 0:01)

1. maj: Første TR valgt på Cityringen. Det er Jakob 
Mathiassen (undertegnede), der bliver valgt. Valget 
starter et større organiseringsarbejde blandt de dan-
ske ansatte i Trevi, hvor der bliver stiftet en klub, udg-
ivet et klubblad og valgt en FTR. Det er til at begynde 
med et rimelig succesfuldt initiativ blandt de danske 
ansatte, men kontakten til de udenlandske ansatte 
er nærmest usynlig. Ingen af de interviewede uden-
landske ansatte som har arbejdet på metroen i denne 
periode, peger på de danske fagforeningsmedlemmer 
som inspiration for dem, nærmest tværtimod. For ek-
sempel opfattede Giuseppe de danske 3F-medlem-
mer som dovne og fordrukne. 
(Giuseppe 15/9-15 26:11)

Jeg tror, at vi danskere på en måde var for krævende 
og utålmodige. Vi kæmpede for, at forholdene i Tre-
vi skulle komme til at ligne de forhold, vi kendte fra 
de danske byggepladser, men de forhold var meget 
langt fra de forhold, som italienerne kendte, og vi 
kom derfor til at virke meget krævende. Samtidig var 
det bestemt en forhindring, at vi ikke kunne diskutere 
vores krav ordentligt med italienerne, fordi de ikke 
talte engelsk.
 
BJMF er selvfølgelig meget aktiv i organiseringsind-
satsen blandt de danske kollegaer, og det er sandsyn-
ligt, at indsatsen blandt danskerne kom til at skygge 
for andre organiseringsindsatser. For eksempel blandt 
polakkerne i Adecco. 

22. maj: Jan Klemmed valgt til AMR. 
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1. juni: Rene Christiansen valgt til AMR.

7. juni: Dan Jensen bliver valgt til FTR i Trevi. 

11. juni: Giuseppe melder sig ind i fagforeningen efter 
et længere forløb, hvor hans kone har ringet til 3F 
og fået rådgivning uden at være medlem. Rådgivnin-
gen af Giuseppes kone, selvom Giuseppe ikke selv 
var medlem, sætter en vigtig præcedens for resten 
af organiseringsindsatsen, hvor Elo og Michael ofte 
rådgiver ikke-medlemmer. Elo forklarer rådgivningen 
af ikke-medlemmer således:

“Vi rådgav ikke-medlemmer lystigt for at etablere 
tillid. Kun direkte hjælp krævede medlemskab. En 
rådgivning af et ikke-medlem lignende rådgivning af 
et medlem, men med en lille salgstale for 3F også”. 
(Elo 14/9 68:45) 

Michael tilføjer: “Rådgivning af ikke-medlemmer kan 
også ses sådan, at vi har en oplysningspligt, fordi det 
danske arbejdsmarked er aftalestof.” 
(Michael 16/9 21:50)

Jeg kigger nærmere på denne rådgivning af ikke-med-
lemmer i kapitlet om ICDS, og i den endelige Analyse 
af organiseringsindsatsen. 

Giuseppe er sandsynligvis det første medlem af 3F 
blandt de udenlandske ansatte på Metroen, men han 
er ikke en ambassadør for 3F i Trevi. Han går meget 
stille med dørene og taler endnu ikke med sine kol-
leger om 3F. 
(Kilde Guisseppe 15/9 24:00)

BJMF er også meget forsigtige med at presse ham til 
at agere ambassadør, både fordi han ikke selv viser 
interesse, og fordi BJMF ikke vil presse ham ud i no-
get, han ikke er klar til. Kun meget langsomt opbyg-
ger de et godt forhold til Giuseppe, og han begynder 
at løse små oversættelsesopgaver for dem.
(Elo 24/9-15 14.00)(Giuseppe 15/9-15 7:58, 12:08, 24:00)

12. juni: Fagbladet rapporterer, at der ikke arbejdes 
efter overenskomsten i tre firmaer under Trevi, og at 
BJMF vil rejse en faglig sag mod Trevi for brud på 
overenskomsten. Sagen udløste et krav fra 3F på i alt 
7 millioner kroner.
(http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/54fd11590b1c42508c-
2c461e3095fe67-20120612-underbetalte-udlaendinge-bygger-metro)

14. juni: Michael Bonnesen vælges til TR

26. juni: Første lokale møde mellem danske TR, AMR 
og Gitte. 

Juli: Marco starter hos Trevi. Han er én af de italien-

ske arbejdere, der er blevet interviewet til denne un-
dersøgelse. Marco er i 20’erne og har arbejdet i den 
italienske byggebranche, siden han var 16. Han kom 
til Danmark i december 2011 for at finde arbejde. Han 
søgte arbejde på Cityringen og fik job hos Trevi. 
(Marco 21/9-15 00:38)

Juli: Første udgave af klubbladet Trevi-nyt udgives 
med referatet af lokalmødet d. 26. juni. Bladet er kun 
på dansk.

11.juli: Jan Klemmed vælges til TR.

Aug.: Første registrering af 3F-medlemmer i Trevi, 
viser at 3F har 27 medlemmer, og at Trevi har 60 
ansatte, der får pension på J&B-overenskomst. Or-
ganisationsprocenten er altså på 45. 

Det er ganske givet stort set kun danske pensions-
modtagere, der er registrerede her. Så organisation-
sprocenten er kunstigt høj, men altså også relativt lav 
set i sammenligning med andre danske håndværkere. 
Jeg tror, at denne lave organisationsprocent skyldes, 
at ganske mange af de danskere, som Gitte ansæt-
ter, ikke kommer fra byggebranchen. Hun er meget 
åben overfor at ansætte folk uden erhvervserfaring, 
og det er kun få danske håndværkere, der søger jobs 
hos Trevi. 

8. aug.: Rene Lundstrøm valgt til AMR

10. aug.: Fagbladet afslører, at Trevi ikke er godkendt 
til lærlinge. 
( h t t p : / / w w w . f a g b l a d e t 3 f . d k / t e m a e r / m e t r o / 8 c -
60cb45c4cc4aa486c6303255c527cc-20120810-stort-metro-firma-
ikke-godkendt-til-lrlinge)

14. aug.: Trevis italienske arbejdere sætter sig på 
røven i 3-4 timer, fordi de er utilfredse med deres nye 
boforhold på Campen i Sydhavnen. Strejken mister 
dog hurtigt styrke, da ledelsen svarer: “Hvis I ikke kan 
lide det, så tag hjem!”
(Kilde mail fra mig til Elo d.15/8 2012)

14. aug.: Ekstra Bladet rapporterer, at et jernrør er 
blevet tabt ind gennem vinduet til en nabo til Mar-
morkirkens metrostation. Det er Trevis boremaskin-
er, der har tabt røret.  Det bliver hverken første eller 
sidste gang, at sådanne ulykker forekommer og bliver 
rapporteret i pressen.
(http://ekstrabladet.dk/vrangen/article4017071.ece)

20. aug.: Andet nummer af Trevi-nyt udkommer med 
indkaldelsen til den stiftende generalforsamling i 
Metrokuben, dog stadig kun på dansk. 

22. aug.: Fagbladet afslører, at Trevis ledelse har ud-
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peget en AMR. Det var ret tydeligt, at Trevi var af den 
opfattelse, at de kunne udpege AMR i starten. De 
danske arbejdere strittede selvfølgelig imod af alle 
kræfter, og der bliver også valgt en del AMR i Trevi, 
men kun blandt danskerne.
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/fagl igt-talt/ fead84c-
c53d141 5d830feb98ee1da372-20 12082 1-metro- f i rma-sny-
der-ansatte-for-indflydelsev)

23. aug.: Stiftende generalforsamling af Metroklub-
ben. Metro-klubben er i princippet åben for alle arbe-
jdere på Cityringen, men det er kun danske arbejdere 
i Trevi, der deltager. 
(kilde Metronyt) 

3. sep.: Marco bliver medlem af 3F. Han har ingen 
erfaring med at stå i fagforening, men en dansk ven 
overbeviste ham om at melde sig ind i fagforening og 
A-kasse. Han melder sig ind, fordi han ønsker at blive 
integreret i Danmark. 
(Marco 21/9-15 04:30)

Nu har BJMF to medlemmer i Trevi, der både kan 
talte engelsk og italiensk. Elo og Michael overvejer, 
at de måske kan blive TR en dag, men de vurderer, at 
der skal arbejdes lidt mere med dem først.
(Elo 24/9-15  10:00) 

14. sep.: Fagbladet rapporterer, at BJMF rejser en 
fagretslig sag mod Trevi for brud på overenskomsten. 
Det er stadig Gittes famøse mappe, som blev afleveret 
til BJMF den 17. februar, der danner baggrund for sagen.
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/3a9b415451464ca0816a3a-
f06ec5934d-20120914-metrofirma-i-retten-for-millionfusk)

25. sep.: Tredje nummer af Trevi-nyt udgives, mest 
på dansk, men med en tegning på italiensk, der laver 
sjov med de dårlige forhold i Campen. Der er også 
BJMF’s liste over mindstesatserne i overenskomsten 
oversat til italiensk.

Okt.: 27 medlemmer, 60 ansatte og en organisations-
grad på 45 procent.

1. okt.: Ole Ziegler valgt til TR. Ole er den sidste TR 
valgt i Trevi. 

1. okt.: Bjarne Mortensen valgt til AMR.

9. okt.: TMR Jan Klemmed fyret fra Trevi. Fyringen af 
Jan indleder en række fyringer/opsigelser af de danske 
TR’er og AMR’er, som langsomt dræner den danske 
faglige indsats. BJMF forfølger selvfølgelig fyringen 
fagretsligt, men skaden er sket. Der er ingen, der tør 
stille op til TR fremover. 

9. okt.: Michael Pil Clausen valgt til AMR.

16. okt.: Metroklubmøde i BJMF om fyringen af Jan, 
stadig kun med danske Trevi-arbejdere som deltag-
ere.
(http://www.3f.dk/bjmf/aktuelt/nyheder/metroklubprocent20iprocen-
t20udvikling) 

22. okt.: AMR Michael Pil Clausen føler sig presset 
til at sige op.

Nov.: 34 medlemmer, 65 ansatte og organiserings-
grad på 52 procent.

5. nov.: Trevi-nyt nr. 4 udgives, og denne gang er det 
med en artikel fra BJMF’s medlemsblad om camp-for-
holdene, som er oversat til italiensk. BJMF har ikke 
villet annoncere efter aktivister, der vil hjælpe med at 
oversætte ting til Metroen, men Metro-klubben har 
gjort det selv, og får via dagbladet Arbejderen kon-
takt til én, der hjælper med at oversætte artikler til 
italiensk.

29. nov.: Dansk TR (mig) fyret fra Trevi. Jeg bliv-
er fyret samme aften, som min plads er færdig, og 
maskiner og mandskab skal videre til en ny plads. 
Min TR-beskyttelse er knyttet til pladsen, og jeg 
bliver fyret, før jeg kan nå at blive genvalgt på den 
nye plads. BJMF rejser en sag i afskedigelsesnævnet, 
men vi taber den. 

29. nov.: Lars Engelhardt Hansen valgt til AMR.

Dec.: 40 medlemmer, 78 ansatte og en samlet organ-
iseringsprocent på 51. 

3.dec.: AMR Rene Lundstrøm fyres.

11.dec.: Femte nummer af Trevi-nyt udkommer, fort-
sat mest på dansk, men med to artikler på italiensk 
samt en tekst på polsk skrevet af Byggefagenes sam-
virkes polske organisator Robert Olejnik.

18.dec.: Politiken rapporterer, at overborgmesteren 
kræver, at Metroselskabet undersøger TR-fyringer i 
Trevi.
(http://politiken.dk/oekonomi/ECE1846832/overborgmester-kraever-
svar-paa-metro-fyringer-af-tillidsfolk/)

2013

Jan.: 38 medlemmer, 71 ansatte og 54 procent organ-
iseringsgrad.

9. jan.: Trevi indgår forlig på 350.000 kr.  med 3F for 
ikke at have haft overenskomst i to af deres firmaer på 
pladsen. Forliget dækker alle brud på overenskomst 
frem til 1. maj 2012. Efter denne dato vil de så over-
holde overenskomsten. Sagen startede tilbage i feb-
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ruar, da Gitte udleverede en mappe med dokumenta-
tion for, at Trevi ikke overholdt overenskomsten, og at 
tre selskaber under Trevi arbejde uden overenskomst.
(Elo og Michael 8/11-2013 02:22) 

Kommunikationskonsulent Erling Olsen udtaler til 
Berlingske: “Det er ikke vores indtryk, at Trevi bev-
idst har forsøgt at omgå reglerne i overenskomsterne. 
Der har været nogle begyndervanskeligheder, men 
der bliver selvfølgelig rettet ind, når der er noget at 
komme efter”.
(http://www.business.dk/oekonomi/metro-skandale-3f-ind-
gaar-forlig) 

Feb.: 34 medlemmer, 148 ansatte, organiserings-
graden er nu nede på 23 procent. 
Den store opmanding er sandsynligvis gruppen af 
italienere, der endelig bliver taget med i pensions-
statistikken efter forliget 9. januar.

5. feb.: Trevi-nyt bliver til Metro News, og første num-
mer indeholder artikler på dansk, italiensk og tysk.

Marts: 34 medlemmer, 149 ansatte og en organise-
ringsgrad på 23 procent.

4. marts: Ole Ziegler bliver afmeldt som TR

21. marts: Lars Schmidt vælges til AMR. Han er den 
sidste AMR der bliver valgt hos Trevi. 

24. marts: Rene Christiansen som AMR afmeldes.

April: 30 medlemmer, 132 ansatte, organiseringsgrad 
på 23 procent.

16. april: Fagbladet afslører, at Trevi topper listen over 
virksomheder med flest strakspåbud i 2012.
( h t t p : / /www. fagb l ade t3 f. dk / t emae r /me t ro / f475ce0 fa f 
e64629aa7251144095367e-20130416-metro-firma-har-rekord-i-sikker-
hedssvigt)

28. april: Sidste nummer af Metro-News udkommer 
med artikler på dansk, tysk, portugisisk og polsk. Bla-
det har hele vejen igennem været et one-man-show, 
og jeg har ikke kræfter til mere på dette tidspunkt. 

Maj: 29 medlemmer, 132 ansatte, fortsat organise-
ringsgrad på 23 procent.

Juni: 26 medlemmer, 121 ansatte, organiseringsgrad 
på 21 procent.

Juli: 33 medlemmer, 131 ansatte, 25 procent organise-
ringsgrad.

1. juli: Giuseppe stopper i Trevi og starter i SELI, også 

på Cityringen.

Juli: Marco stopper i Trevi og starter i SELI, også på 
Cityringen.

1. aug.: Bjarke Mortensen som AMR afmeldt.  

5. aug.: Bruno stopper i Trevi og starter i SELI, også 
på Cityringen.

Sep.: 31 medlemmer, 132 ansatte, organiseringsgrad 
på 23 procent.

Okt.: 31 medlemmer, 150 ansatte, organiseringsgrad 
på 21 procent. 

Et udtræk viser, at kun to af 3F´s medlemmer i Trevi 
har italiensk baggrund. De to er Marco og Giuseppe, 
som jo netop er stoppet i Trevi.

1.okt.: Trevi begynder at have lærlinge. Gitte fortæller, 
at CMT har pålagt Trevi at tage lærlingene.
(Kilde Mail fra Gitte 16/12-15) 

Okt.-nov.: Trevi bliver udfaset til fordel for ICOP her-
fra. 

Ifølge Gitte lavede Trevi en mandskabsomprioriter-
ing til andre projekter i andre lande. Samtidig mente 
CMT, at arbejdskapaciteten skulle øges, og Trevi val-
gte derfor at få ICOP ind som underleverandør. 
(Kilde Mail fra Gitte 16/12-15)

Nov.: 29 medlemmer, 144 ansatte, organiseringsgrad 
på 20 procent.

5. dec.: Giuseppe bliver valgt til TR i SELI. Læs mere 
om det i kapitlet om SELI.

2014

Jan.: 30 medlemmer, 136 ansatte, organiseringsgrad 
på 22 procent.

Jan.: Trevi er stort set færdige med sekantpælene. 
Kun reparationsarbejdet er tilbage.  
(Gitte interview) 

Feb.: 28 medlemmer, 124 ansatte, organiseringsgrad 
på 23 procent.

12. feb.: Dom i Arbejdsretten tvinger Trevi til at ind-
tale 8,5 millioner kroner til Feriekassen i 3F. 
( h t t p : / / w w w. f a g b l a d e t 3 f. d k / t e m a e r / m e t r o / 1 a 2 0 e 247 
1 6 8 d 4 6 d b a 3 f 9 6 3 a 7 9 b b b 4 5 4 f - 2 0 1 4 0 2 1 2 - m e t r o f i r -
ma-i-strid-om-85-millioner-i-feriepenge)
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Marts: 28 medlemmer, 124 ansatte, 23 procent or-
ganiseringsgrad.

April: 28 medlemmer, 88 ansatte, 31 procents organ-
iseringsgrad.

Maj: 18 medlemmer, 31 ansatte, organiseringsgrad på 
58 procent. 

Juli: 18 medlemmer, 27 ansatte, afsluttende organise-
ringsprocent på 67.

3.juli: Brono og Marco bliver valgt til TR i SELI.  

4. juli: Fagbladet rapporterer på forsiden at FTR i Tre-
vi, at Dan Jensen rejser fra Metroen. 

Derved afsluttes den faglige organisering blandt de 
danske ansatte på Cityringen, netop som der er et 
gennembrud blandt de udenlandske ansatte i SELI 
med tidligere Trevi-medarbejdere som spydspidser 
for gennembruddet. 

19. aug.: Trevi truer med at slæbe 3F for EU-retten 
over spørgsmålet om feriepenge.

Analyse af kronologi

Firmaet

Trevi Group er et familieejet italiensk firma. Oprettet 
i 1957 af Davide Trevisani. I 1967 erhvervede selska-
bet sin første store kontrakt i udlandet. I slutningen 
af firserne etablerede Trevi sig på verdensplan med 
projekter i blandt andet Kina, Egypten, Argentina, 
Nigeria, USA, New Zealand, Filippinerne og i Melle-
møsten. Trevi har, blandt meget andet, lavet funda-
mentet på “Ground Zero” i New York. Trevis omsæt-
ning i 2012 var på 8,365 mia. kr.  På Cityringen var 
deres ordre på 670 millioner kr. 

Trevi har ikke planer om at blive i Danmark efter 
Cityringen, da de opfatter det som for dyrt og for 
besværligt at arbejde i Danmark. 
(Interview med Gitte Barfoed 9/12-15)

Integrationen af virksomheden

Efter de første indledende vanskeligheder overholdt 
Trevi stort set overenskomsten, og lønningerne i Trevi 
lå over mindstelønnen, fra 120-220 kr. /t. De havde 
danske AMR’er, TR’er og lærlinge, men 3F fik ikke 
mange medlemmer blandt de italienske ansatte. De 
havde ingen italienske TR eller AMR, og der blev ald-
rig underskrevet en lokalaftale, heller ikke med den 
danske FTR. Alt i alt må man konkludere, at Trevi 

aldrig blev helt integreret i den danske model. 

Den vigtigste årsag hertil er nok det anstrengte for-
hold mellem Trevi og BJMF. Gitte siger selv, at Trevis 
forhold til 3F var præget af stor mistillid, og at der 
aldrig var et dialogorienteret samarbejde. Ole Munck 
fra CMT, der var en stor del af processen, siger på sin 
side, at han opfattede BJMF som meget aggressive 
over for Trevi.

Jeg tror, det er sandsynligt, at Gitte Barfoed til at 
starte med oprigtigt ønskede at opbygge et sundt for-
hold til BJMF, hvor hun kunne blive vejledt og rådgivet 
omkring, hvordan hun skulle bruge overenskomsten. 
Det er jo ikke normen i Byggebranchen, at fagfore-
ningerne vejleder og rådgiver entreprenørerne, men 
Gitte kommer ikke fra byggebranchen og har ingen er-
faring med, hvordan man plejer at gøre. Først kontak-
ter hun BJMF i november 2011, men siger selv, at hun 
ikke bliver tilbudt nogen form for rådgivning. Dernæst 
møder hun til et 48-timers møde d.17. februar 2012 
med en mappe, der beviser brud på overenskomst 
og manglende overenskomst i tre søsterfirmaer, som 
hun frivilligt udleverer til BJMF. Efter hendes eget ud-
sagn i den tro, at BJMF vil hjælpe hende med at rette 
eventuelle fejl. I stedet bliver hun mødt med et krav 
på 7 mio. kr.  

Elo kan godt nok ikke genkende denne version af be-
givenhederne, men jeg tror, at det er sandsynligt, at 
hun simpelthen har forventet en anden type samar-
bejde, end det BJMF havde i tankerne. Gitte kom jo 
ikke fra Byggeriet, og det er bestemt en mulighed, at 
hun totalt misforstår BJMF. Denne problematik med 
firmaer, der intet kendskab har til regler, normer og 
faconen i den københavnske byggebranche forbliver 
et emne gennem hele projektet. I tre tilfælde hen-
vender de udenlandske firmaer sig selv til BJMF for at 
få hjælp, og i alle tre tilfælde beklager firmaerne sig 
over ikke at være blevet vejledt og rådgivet tilstræk-
keligt, da jeg interviewer dem til denne rapport. Jeg 
kigger nærmere på dette i den endelige Analyse af 
organiseringsindsatsen, i afsnittet Integration af fir-
maerne. 

Hvad end der var årsagen, så forblev forholdet mel-
lem BJMF og Trevi anstrengt, og efterhånden blev 
forholdet mellem Trevi og CMT og Metroselskabet 
det også. Trevi var den første store underentreprenør 
på Cityringen, og de blev hurtigt infamøse i den dan-
ske presse grundet naboklager, dårligt arbejdsmiljø, 
manglende lærepladser, brud på overenskomsten 
og fyringer af tillidsfolk. CMT og Metroselskabet har 
flere gange måtte presse Trevi for at få lagt ro på den 
evige ballade omkring underentreprenøren. 
Det er ikke sikkert, at begivenhederne på Cityringen 
havde udspillet sig meget anderledes, hvis Trevi ikke 
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havde haft så mange “møg”-sager i pressen, men 
det virker som en uomgængelig konklusion, at Trevis 
noget uheldige fremtoning i pressen satte tonen for 
pressedækningen af Metroen, og at netop den neg-
ative pressedækning gav CMT og Metroselskabet et 
imageproblem, som de kom til at arbejde hårdt for at 
få rette op på.

Jeg kigger nærmere på pressedækningen af Cityrin-
gen i kapitlet om Medierne og Politik.

Som en form for epilog for Trevis ophold i Danmark 
har de i samarbejde med Advokat Jakob Sand påta-
get sig at udfordre det danske Pensions- og Ferie-
penge-system, men den historie ligger udenfor denne 
undersøgelses kommissorium.

Kollegerne

Vi har ikke data om kollegerne i Trevi, da de var fær-
dige med deres arbejde på Cityringen, da vi lavede 
denne undersøgelse. 

Organisering af kollegerne

Danskerne

Organiseringen af danskerne i Trevi udgjorde en stor 
del af BJMF’s arbejde igennem hele 2012 og første 
halvdel af 2013. Det var til at begynde med en ret suc-
cesfuld indsats, men den gik i stå og udviklede aldrig 
sit potentiale. Specielt fyringerne af de to TR’er i 2012 
står for mig som begyndelsen på enden. BJMF gjorde 
alt, hvad de kunne fagretsligt for at beskytte de dan-
ske TR’er, men det fagretslige system kom til kort. 
Der var heller ikke styrke blandt kollegerne i Trevi til 
at gennemføre eventuelle arbejdsnedlæggelser eller 
andre aktioner for at forsvare deres TR’er. 

Min egen holdning til, hvorfor det hele går i stå, er 
først og fremmest den manglende kontakt til de 
italienske kolleger. Danskerne udgjorde aldrig mere 
end 50 procent af Trevis medarbejdere, og dansk-
erne havde stort set aldrig nøglefunktioner i produk-
tionen. For eksempel var det, hvis man ser bort fra 
kranchaufførerne, kun italienere der opererede de 
store maskiner. Sammen med det faktum, at selv 
blandt danskerne var organisationsprocenten ikke 
imponerende, så stod de danske 3F-aktivister meget 
svagt overfor Trevi.

Italienerne 

Forsøget på at organisere de italienske Trevi-arbej-
dere fejlede fuldstændigt. Det kan der være mange 
grunde til, men jeg tror, at sprogvanskeligheder er 

en af de væsentligste årsager hertil. Langt de fleste 
italienere kunne ikke tale eller forstå engelsk. Det 
gjorde simpelthen kommunikationen med italienerne 
stort set umulig. 

Frem til at Metroselskabet laver en pjece om løn- og 
arbejdsforhold i Danmark, så har BJMF kun den lille 
pjece, som blev omdelt på Belle Air i Kastrup i feb-
ruar 2012 og nogle oversatte løntakster at gøre godt 
med. Michael Severinsen peger også på, sprogprob-
lemerne som en af årsagerne: “Det havde været skide 
rart hvis man havde fået nogle italienskkurser. Det er 
en ice-breaker at sige et par gloser, men det var svært 
at fortsætte samtalen.” 
(Michael 16/9-15 13:40)

Herudover var de italienske kolleger fra Trevi meget 
loyale overfor deres firma. Giuseppe peger på at 
italienerne i Trevi ikke kunne organiseres, fordi mange 
af kollegerne har været meget længe i firmaet, og 
forventer at de skal blive i firmaet længe efter Cityrin-
gen.
(Giuseppe 15/9-15 35:31 og 55:55)

Andre tidligere Trevi-arbejdere forklarer også at, Tre-
vi fungerer som en familie, der holder arbejdskraft-
en meget tæt til firmaet. Man kan få uddannelse og 
endda bolig gennem firmaet. Jeg har selv oplevet, at 
Trevis chefer drak fyraftensøl med os efter en lang ar-
bejdsdag, og at tonen var meget familiær.  Samtidig 
var Trevis holdning til 3F ret fjendtlig, og det gjorde 
nok folk bange for at melde sig ind. Som en af de 
tidligere Trevi-arbejdere siger: “Folk er bange for at 
blive fyret, derfor foretrækker de at tie stille og arbe-
jde som en slave.”
(Anonym 15:20)

Giuseppe og Marco var de to eneste 3F-medlemmer 
blandt italienerne. De er begge helt nyansatte i Tre-
vi med bopæl i Danmark, og det er i begge tilfælde 
en dansk kone/ven der får dem til at melde sig ind. 
BJMF’s ansatte har lige siden 1. maj 2004 igen og igen 
gjort sig den erfaring, at det er nemmest at organ-
isere udenlandske arbejdere, der har en permanent 
tilknytning til Danmark. Denne sammenhæng kan 
man også se på Cityringen. 

De to italienske medlemmer var selvfølgelig en åb-
ning for BJMF til de andre italienere, men de var end-
nu ikke klar til at agere ambassadører for 3F. Michael 
og Elo ville ikke presse dem ud i noget de ikke var 
klar til, men beholdt kontakten, og langsomt blev de 
to klar til at træde ind i rollen. I SELI blev de to et 
uvurderlig aktiv for 3F.  
(Elo 24/9-15 10:00) (Michael 29/9-15 12:30)
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Kulturelle forskelle

Danskerne
De danske kollegaer i Trevi blev ikke kun rekrutteret 
fra byggebranchen. Gennem ManPower og via de 
ansøgninger, som Gitte fik ind i sin mailbox, blev Tre-
vis danske stab suppleret med ufaglært arbejdskraft 
fra en lang række brancher, heriblandt rengøring, res-
tauration, transport og handel. Jeg har ingen statistik 
på det, men jeg tror ikke, at der var mere end 25 pro-
cent erfarne bygningsarbejdere i Trevis danske stab. 
Det var måske en af hovedårsagerne til, at organisa-
tionsprocenten blandt danskerne forblev relativt lav, 
og at danskerne ikke altid fik så meget respekt af de 
mere erfarne italienere.

Italienerne 

Trevi rekrutterede sine italienske arbejdere primært 
fra Syditalien, Sicilien og Sardinien. Syditalienske 
arbejdere har historisk været dårligere organiseret 
end Norditalienerne. Det er også almindeligt i Trevi 
Italien, at du har mange familiemedlemmer ansat i 
firmaet. Det er jo meget hyggeligt, men også et vå-
ben for firmaet, der kan true dig med at dine han-
dlinger ikke bare vil få konsekvenser for dig, men 
også for din familie. Det er ret almindeligt i italienske 
firmaer, og vi møder det igen i Cipa. Rekrutteringen i 
syd, og de familiemæssige bånd til firmaet var begge 
faktorer, der gjorde det meget svært for BJMF at få 
organiseret Trevis italienske kolleger.

Konklusion
Det havde jo været smukt, hvis organiseringen af 
Trevis danske kollegaer havde inspireret de italien-
ske kolleger, der sidenhen startede organiseringen af 
SELI, men så smukt passer tingene altså ikke sam-
men. Virkeligheden er, at organiseringen af dansk-
erne i Trevi tilsyneladende ikke havde nogen positiv 
påvirkning af organiseringen af de udenlandske ar-
bejdere, nærmest tværtimod. Spørgsmålet for BJMF 
og 3F må være; hvorfor danskerne ikke påvirkede de 
italienske kolleger? Spørgsmålet gælder ikke kun for-
holdet mellem danskere og italienere i Trevi, men, 
som vi vil se hele vejen gennem denne rapport, så er 
der ret vandtætte skodder mellem alle de forskellige 
nationale grupper på Cityringen. Hvordan vi bryder de 
nationale mure ned, der tilsyneladende adskiller os 
fra hinanden, det er 100.000 kr.-spørgsmålet.

Organisationsprocentens 
udvikling i Trevi
På næste side ses to grafer, der viser organisations-
graden i Trevi. Det er vigtigt at lægge mærke til, at 
stort set alle de organiserede i Trevi var danskere, og 
at Trevis italienske medarbejdere formentligt først 
blev registreret i pensionsindbetalingerne fra februar 
2013. 
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Udvikling i ansatte:

Organisationsprocent:
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Grundlæggende oplysninger om virksomheden:
ADECCO
Adecco A/S
CVR: 12932375
http://www.adecco.dk

Adecco er et rekrutterings- og bemandingsbureau, der 
først og fremmest har leveret pladsfolkene på Cityrin-
gen. I 2015 begynder de også at levere betonarbejdere 
til arbejdet på stationsskakterne. 

Undersøgelsen af Adecco er baseret på 111 udfyldte 
spørgeskemaer, 4 interviews med ansatte i Adecco, 
et virksomhedsinterview med landedirektøren i Dan-
mark, Mickey Maymann, en række interviews med 
ansatte i 3F, samt en beregning af organiserings-
graden i virksomheden, der er fundet ved at sammen-
holde pensionsindbetalinger fra virksomhederne med 
3F’s medlemsdatabase.

Kronologi

2011
Adecco starter med at arbejde for CMT, før CMT 
begyndte arbejdet på Cityringen. 

Adecco Italien er samarbejdspartner til Salini og for-
midler kontakten mellem Adecco-Danmark og CMT i 
foråret 2011. Adecco DK rekrutterer og ansætter det 
første danske personale hos CMT. HR-chefen Ole 
Munck er for eksempel ansat i Adecco indtil CMT har 
etableret sig i Danmark. Efterfølgende bliver Adecco 
spurgt, om de kan levere pladsfolk til CMT´s første 
byggeplads; Nørrebroparken. Herefter leverer Adec-
co pladsfolk til samtlige byggepladser på Cityringen, 
efterhånden som de åbner. Adecco rekrutterer po-
lakkere til opgaven via Adecco PL. Et af hovedkravene 

til Adeccos pladsfolk, er at de kan tale engelsk. Løn-
nen ligger omkring 120-135 kr. i timen. 
(Interview med Mickey Maymann)(Elo og Michael 8/11-13 19:06) (Mail 
fra Mickey Maymann 18/12-15)(Ole Munch 21/1-16) 

Nov.: De første pladsfolk fra Adecco ankommer til 
Nørrebroparken.
(Mail fra Mickey Maymann 18/12-15)

BJMF’s har indledt sine organiseringsbesøg på 
Cityringen i oktober, og de første kollegaer, som 
BJMF møder på CMT’s byggepladser, er Adeccos pol-
ske pladsfolk. På trods af, at polakkerne ofte taler et 
udmærket engelsk, og at Adecco ikke er åbenlyst fag-
foreningsfjendske, så har BJMF meget svært ved at 
trænge igennem og få de polske kolleger organiseret.  
Elo forklare det således: “Vi har forsøgt at organisere 
dem flere gange, men de er meget besværlige at 
organisere. De bruger kun fagforeningen når de har 
problemer.” 
(Elo 24/9-15 19:33)

2012
1. maj: Første TR valgt i Trevi. Valget starter et større 
organiseringsarbejde blandt de danske ansatte i Trevi, 
og selvom det ikke direkte fremgår nogen steder, så 
er det klart, at BJMF fremover prioriterer organise-
ringsindsatsen i Trevi over en evt. indsats i Adecco.

11. dec.: Trevi-nyt nr. 5 udkommer med en tekst på 
polsk skrevet af Byggefagenes samvirkes polske or-
ganisator Robert Olejnik, specifikt henvendt til po-
lakkerne i Adecco. 

19. dec.: Betonarbejderne i Københavns Face-
book-side fortæller, at vikarfirmaet Adecco har fået 
et krav om efterbetaling af pension til de polske me-
darbejdere på metroen. Efterbetalingen af pension og 

ADECCO
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SH er på 350.000 kr. og 140.000 kr.  
(Elo og Michael 8/11-13 kopi  19:06)

2013
Jan.: 3F får sine første to medlemmer blandt Adeccos 
arbejdere. De har 50 ansatte. 3F organiserer altså fire 
procent.

Feb.: 2 medlemmer, 50 ansatte, fortsat fire procents 
organiseringsgrad.

Marts: 5 medlemmer, 64 ansatte, organiserings-
graden stiger til otte procent.

April: 2 medlemmer, 65 ansatte, nu nede på tre pro-
cent.

Maj: 10 medlemmer, 82 ansatte, organiseringsgrad 
på 12 procent.
Paulo fra Cinterex fortæller, at han hører om 3F fra 
polakkere i Adecco. Kommunikationen foregår på en-
gelsk.
(Paulo 15/11-15 32:14)

Juni: 6 medlemmer, 82 ansatte, organiseringsgrad på 
syv procent. 

Juli: 24 medlemmer, 167 ansatte, organisering på 14 
procent.

Aug.: 34 medlemmer, 183 ansatte, organiseringsgrad 
på 19 procent. 

Aug.: Stanislaw starter i Adecco på Metroen. Han 
bliver ansat som anhugger. Stanislaw er mangeårigt 
medlem af 3F, siden han og 3F vandt en sag på 
Kokkedal slot tilbage i 2007-2008. Stanislaw forsøger 
at rekruttere folk til 3F, men de fleste er nyankomne 
til Danmark og vil ikke med i 3F. Stanislaw mener, at 
prisen på kontingentet er en vigtig stopklods for folk.
(Stanislaw 7/10 00:49 & 11:34)

Sep.: 20 medlemmer, 106 ansatte, organiseringsgrad 
fortsat på 19 procent.

Okt.: 22 medlemmer, 124 ansatte, 18 procents organ-
iseringsgrad.

Nov.: 27 medlemmer, 136 ansatte og 20 procent or-
ganiseringsgrad.

Et udtræk viser, at 15 af 3F-medlemmerne står i 
BJMF, 6 står i 3F Vestegnen, resten står i andre 3F-af-
delinger.

8. nov.: Elo og Michael fortæller til et interview til 

bogen ”Kamppladser”, at de har forsøgt at organisere 
kollegerne i Adecco igennem 2013 og er moderate 
optimister. Der er blevet afholdt 5-6 møder ude på 
pladsen, og så er kollegerne i Adecco blevet inviteret 
med til den polske klub. 
(Elo og Michael 8/11-13 21:17)

Elo og Michael fortæller, at nogle af kollegerne 
i Adecco har været med i Bygnas i Sverige, andre 
har været hos NCC. Det er dem, der kender fagbev-
ægelsen i forvejen, som fører an blandt polakkerne. 
Elo fortæller: “Der er som om, der er to slags po-
lakkere. De nye og de gamle. For dem der kommer 
til Danmark første gang, så er fagbevægelsen noget 
farligt noget. Det er kun hvis de kender os og har 
gode erfaringer, at de melder sig ind.” 
(Elo og Michael 8/11-13 21:17)

Den positive stemning omkring Adecco bliver dog 
snart afløst af opgivenhed, da det helt store gennem-
brud udebliver, og fordi mange af kollegerne i Adecco 
melder sig ud af BJMF og ind i 3F Vestegnen. Mi-
chael Severinsen beskriver problemerne således: “Vi 
har besøgt dem masser af gange, ja faktisk hver gang 
vi er på pladsbesøg, møder vi også Adecco, men der 
har bare ikke rigtig været nogen blandt gutterne som 
vil hjælpe os med at organisere dem. Du hører ikke 
mig sige at polakkerne i Adecco ikke kan organiseres 
(..), men det kommer først til at rykke for alvor, når 
de selv vil.” 
(Mail fra Michael d.25/1-16)

Dec.: Adecco anmoder om at få lærepladser hos ud-
dannelsesudvalget, men får afslag, fordi de kun er et 
vikarfirma. 
(Mail fra Mickey Maymann d.18/12-15)

2014
Jan.: 27 medlemmer, 175 ansatte, 15 procent organ-
iseringsgrad.

Feb.: 33 medlemmer, 196 ansatte, 17 procent organ-
isering.

Marts: 28 medlemmer, 196 ansatte. 14 procent organ-
isering.

April: 39 medlemmer, 179 ansatte. 22 procent organ-
isering.

Maj: 44 medlemmer, 239 ansatte. 18 procent organ-
isering.

Marius fra Cipa hører fra polakkere i Adecco, at de får 
højere løn, når de arbejder om natten. Samtalerne 
med kollegerne i Adecco er med til at overbevise ham 



ADECCO

35

om, at han skal kontakte 3F. 
(Marius 2/10-15 26:58, 23:27)

Juni: 44 medlemmer 252 ansatte. 17 procent organ-
isering.

Juli: 50 medlemmer, 253 ansatte. 20 procent organ-
isering.

Aug.: 59 medlemmer, 308 ansatte. 19 procent organ-
isering.

Okt.: 72 medlemmer, 330 ansatte. 22 procent organ-
iseringsgrad.

Okt.: Krzysztof starter i Adecco på Metroen. Han bliv-
er ansat som anhugger og pladsmand. 

Krzysztof har mødt repræsentanter fra 3F tidligere i 
sit arbejdsliv i Danmark uden for Metroen, men han 
meldte sig ikke ind. Hans firma dengang var meget 
bange for 3F, og alle der meldte sig ind blev fyret. 
Han er af den opfattelse, at Adecco ikke er lige så 
negative overfor folk der melder sig ind i 3F, og at 
firmaet er i konstant kontakt med 3F. Det var fak-
tisk en af grundene til, at han skiftede til Adecco. De 
fleste af hans kollegaer er da også medlemmer af 
3F. På trods af alt dette, så er han ikke selv medlem 
af 3F, da vi interviewer ham i november 2015. Han 
siger selv, at det skyldes, at han ikke tror på, at 3F 
kan gøre en positiv forskel. Han forklarer: “Fagfore-
ningerne kan ikke hjælpe arbejderne, fordi firmaerne 
er stærkere. Firmaerne har råd til at ansætte bedre 
advokater. “
(Krzysztof Z 16/11-15 23:23) 

Nov.: 82 medlemmer, 371 ansatte, 22 procent organ-
isering.

2015
Jan.: 90 medlemmer, 417 ansatte. 22 procent organ-
isering.

Feb.: 90 medlemmer, 417 ansatte, 22 procent organ-
isering fortsat.

Marts: 92 medlemmer, 379 ansatte. 24 procent or-
ganisering.

April: 101 medlemmer, 436 ansatte, 23 procent organ-
isering.

Adecco får til opgave at levere betonarbejdere til ar-
bejdet i stationsskaktene på Cityringen.
(Mail fra Mickey Maymann 7/1-16)

Maj: 101 medlemmer, 419 ansatte. 24 procent organ-
iseringsgrad.

4.-10. maj: Tredje 3F-kursus. Der er deltagere fra 
Cipa, SELI, Megaflex og en fra Adecco. Hans navn 
er Rafal, og han er medlem af 3F Vestegnen. Mange 
af polakkerne står som sagt i 3F Vestegnen og ikke 
i BJMF. 

Juni: 101 medlemmer, 431 ansatte, 24 procent organ-
isering.

Adam, der er tidligere Atlanco-medarbejder på 
Cityringen, starter i Adecco også på Cityringen. Han 
bliver ansat til arbejdet på stationsskaktene. Adam 
har i november 2015 endnu ikke mødt en repræsent-
ant for BJMF, og den eneste kollega han kender, der 
har erfaring med 3F, har ikke noget positivt at sige om 
fagforeningen. Adam er ellers positiv over for fagbev-
ægelsen som idé. Han siger selv: “Det er vigtigt, for 
de er modvægt til arbejdsgivernes magt. Specielt de 
kollektive aftaler.” Adam siger selv, at han endnu ikke 
er blevet medlem af 3F, fordi han ikke har en perma-
nent kontrakt. Efter eget udsagn har han kun kontrakt 
indtil december 2015. 
(Adam 18/11-15: 27:10) 

 
Juli: 108 medlemmer, 427 ansatte. 25 procent organ-
isering.

Aug.: 103 medlemmer, 431 ansatte. 24 procent organ-
isering.

Sep.: 101 medlemmer, 411 ansatte, 25 procent organ-
isering. 

Okt.: 108 medlemmer, 456 ansatte, 24 procent or-
ganisering. 

Andrzej, der er tidligere Atlanco medarbejdere på 
Cityringen, starter i Adecco, også på Cityringen. Han 
bliver ansat til arbejdet på stationsskaktene. An-
drzej mødte 3F første gang i foråret 2015, hvor Byg-
gefagenes polske organisator Robert melder ham ind. 
Tre måneder efter melder han sig ud igen, fordi hans 
venner anbefalede ham at vælge Krifa, der var billig-
ere end 3F. Da vi interviewer ham i november 2015, 
er han ked af den beslutning og vil gerne skifte til 3F 
igen. Han siger selv, at det er fordi ”det er svært at få 
hjælp af Krifa. Jeg bruger dem slet ikke”. De fleste af 
Andrzejs kollegaer er, ifølge ham selv, ikke medlem-
mer af 3F. Men det er fordi de lige er startet i Adecco, 
og de er på korte kontrakter. 
(Andrzej 16/11-15)

Nov.: 121 medlemmer, 465 ansatte. 26 procent organ-
isering.
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Et udtræk viser, at 67 procent af 3F-medlemmerne 
står i BJMF, 34 procent er fejlorganiseret i andre afde-
linger end BJMF, 16,5 procent alene i 3F Vestegnen. 
Til sammenligning står alle SELI’s 3F-medlemmer i 
BJMF. 

Dec.: 125 medlemmer, 462 ansatte, 27 procent or-
ganisering.

Analyse af kronologi

Firmaet

Adecco er verdens største vikar- og rekrutteringsbu-
reau, der er børsnoteret i Schweiz. På globalt plan 
lejer de hver eneste dag mere end 750.000 menne-
sker ud til godt 100.000 virksomheder. De har mere 
end 33.000 interne medarbejdere fordelt på ca. 5.500 
afdelinger i 60 lande, og i 2011 omsatte de for 20,5 
mia. euro. Adecco-Danmark startede op i 2001 og har 
leveret mandskab til blandt andet industri, kontor og 
kantine. Adecco har også leveret folk til byggeriet i 
mange år, specielt på små projekter, men da krisen 
satte ind i 2008 blev det svært for de små mestre at 
betale regningerne, og byggeafdelingen i Adecco-DK 
blev sat lidt på stand by. Levering af pladsfolk til 
Cityringen var altså en ny begyndelse for byg-afde-
lingen af Adecco.

Integrationen af  
Virksomheden
Adecco Danmark har haft en række lortesager uden 
for Cityringen og uden for byg, men på Cityringen har 
Adecco et rimeligt godt rygte. De har valgt AMR, 
betaler en rimelig høj løn, de overholder tilsynela-
dende overenskomsten, og de har ansøgt om at få 
lærlinge. Når det er sagt, så er Adecco langt fra fuldt 
ud integreret i danske model. Da 2015 slutter, har de 
fortsat en lav organisationsprocent, ingen TR og in-
gen lokalaftaler. Adecco er heller ikke med i  forsøg-
sordningen med CMT, men det har tilsyneladende sat 
gang i organiseringen af kollegerne i Adecco, og d. 
31/1-16 valgte 43 kollegaer Lukasz L. til den første TR 
i Adecco på Cityringen.

Kollegerne
111 kollegaer fra Adecco har udfyldt vores spørgeske-
ma. 98 procent af skemaer er udfyldt i forbindelse 
med vores besøg på byggepladserne, 2 procent er 
udfyldt i Campen. De 111 kollegaer udgør 23,9 pro-
cent af Adeccos arbejdsstyrke på det tidspunkt på 
Cityringen. 18 procent af respondenterne siger, at de 
er medlemmer af 3F, hvilket er et godt stykke under 

vores beregninger af organiseringsprocenten for hele 
firmaet, som i november 2015 lå på 26 procent. 
Jeg har meget svært ved at forklare denne store for-
skel med andet end et statistisk udsving.

Nationalitet

94 procent af respondenterne er fra Polen, resten er 
en blandet skare fra Italien, Rumænien mm. 
(1,3 for Adecco)

Erfaring og uddannelse

Kollegerne i Adecco er tilsyneladende ikke specielt 
erfarne bygningsarbejdere. Ifølge vores undersøgelse 
har 70 procent af respondenterne under seks års er-
faring med den type arbejde de udfører. Det er en 
meget mindre erfaren arbejdsstyrke end alle de andre 
virksomheder, vi ellers har kigget på. For eksempel 
er det kun 30 procent af arbejdsstyrken i Megaflex, 
som har under 6 års erfaring. (3,2 for Adecco og gen-
nemsnittet)

79 procent af respondenterne i Adecco har godt nok 
en uddannelse i deres arbejde, men de fleste af dem, 
88 procent, har kun modtaget uddannelse i under 
et år. Jeg vil gætte på, at der er tale om et anhug-
gerkursus, da ganske mange af Adeccos pladsfolk har 
anhuggerbevis. (3,3, 3,4 og 3,5 for Adecco og gen-
nemsnittet)

Til gengæld er respondenterne i Adecco blandt de ar-
bejdere, der har været længst tid på Cityringen. Hele 
26 procent har arbejdet på projektet i mere end 2 år. 
Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 13 procent.
(3,1 for Adecco og gennemsnittet)

Tilknytningen til firmaet

Adeccos folk på Cityringen er tilsyneladende ikke 
faste folk i firmaet. For eksempel svarer hele 77 pro-
cent af respondenterne, at de kun har arbejdet for 
Adecco i 2 år eller mindre, og kun 1 procent har mere 
end 4 års anciennitet i firmaet. Det billede passer 
jo meget godt sammen med, at Cityringen er Adec-
co-Danmarks første store byggeprojekt. 
(1,5 Adecco)

Tilknytning til Danmark

Kun 22 procent af kollegerne i Adecco er meget inter-
esserede i at blive i Danmark efter projektet, men hele 
52 procent af respondenterne fra Adecco har konkrete 
planer om at blive I Danmark. Det er jo meget mær-
keligt, at der er mange af dem, der har planer om at 
blive i landet, som tilsyneladende ikke vil svare, at de 
er meget interesseret i at bliver her. Det er også fuld-
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stændigt unikt for kollegerne fra Adecco. Noget tyder 
altså på, at de føler sig tvunget til at bosætte sig her. 
(3,6 og 3,7 for Adecco og gennemsnittet)

Hvorfor kom de til Danmark?

Kollegerne i Adecco er tydeligvis ikke kommet til 
Cityringen på grund af deres tilknytning til Adecco 
eller på grund af, at de var arbejdsløse hjemme i Po-
len. Til gengæld har lønnen og det spændende arbe-
jde på Cityringen spillet en rolle. Lønnen i Adecco er 
da også et pænt stykke over gennemsnittet for sådan 
noget arbejde i Polen, og det må være spændende for 
sådan nogle relativt unge og uerfarne gutter at få ar-
bejde på et af Europas største infrastrukturprojekter. 
Men det mest slående ved kollegaerne fra Adeccos 
svar, er, at de ikke besvarer nogle af de fire “Kom 
du til Metroen fordi ...?” spørgsmål, med et overvæl-
dende ”Helt rigtigt”. Måske har vores fire spørgsmål 
ikke ramt plet, eller er Adecco-gutterne måske bare 
mindre entusiastiske over at være på Cityringen og i 
Danmark? Jeg ved det ikke. (2,3, 2,4, 2,5 og 2,6 for 
Adecco og gennemsnittet)

Organisering af kollegerne
Lige siden jeg selv arbejdede på Cityringen i 2012, har 
jeg tænkt, at Adecco-arbejderne var et oplagt sted 
for 3F at lave en ekstra organiseringsindsats. For det 
første fordi Adecco krævede af deres folk at de kunne 
engelsk, så de var nemmere at tale med, og fordi 
pladsfolk notorisk kender og taler med alle andre på 
pladsen. Fik man først fat i de polske pladsfolk, havde 
man en kanal ind til alle andre grupper på Cityringen. 
Elo anerkender da også, at Adecco kan virke som 
en åbenlys mulighed, men han mener ikke, det har 
været en reel mulighed. Elo forklarer: “Vi syntes ikke, 
at Adecco folkene var nemme at få fat i. Vi kan ikke 
få dem til at organisere sig selv, og mange af dem 
er kun interesserede i deres egne problemer. Nogle 
er loyale nok, men mange er illoyale og umulige at 
komme i nærheden af.” 
(Elo 27/10-15 82:01) (Elo 24/9-15 19:33)

Elo er langt fra alene om denne negative vurdering 
af kollegerne i Adecco, den er vidt udbredt i BJMF. 
Det er på en måde mærkeligt at stemningen omkring 
Adecco er så negativ i BJMF, alene set ud fra organ-
isationsprocenten blandt kollegerne i Adecco, som i 
december 2015 var på 27 procent. Organisationspro-
centen har faktisk været i støt vækst, siden 3F fik 
sit første medlem i marts 2013. Kigger man derimod 
på svarene i vores spørgeskemaundersøgelse, så vis-
er det sig tydeligt, at kollegerne i Adecco faktisk er 
meget længere væk fra 3F end gennemsnittet.

Mens kun 18 procent af respondenterne fra Adecco 

siger, de er medlem af 3F, så siger hele 20 procent, at 
de er medlem af en anden fagforening end 3F. Det er 
langt over gennemsnittet for hele undersøgelsen, der 
ligger på 8 procent. En optælling blandt de respon-
denter, der er medlem af en anden fagforening end 
3F, viser, at 67 procent af dem er medlem af Krifa, 
og at 13 procent er medlem af Det Faglige Hus. Det 
indikerer, at Krifa er tæt på at være lige så store som 
3F i Adecco. (4,3 for Adecco og for gennemsnittet) 
(4,4 for Adecco) 

Ifølge vores spørgeskemaundersøgelse har kollegerne 
i Adecco også fået langt færre besøg af BJMF end 
kollegerne i de andre virksomheder, vi undersøger 
på Cityringen. Kun 20 procent af kollegerne i Adec-
co har fået besøg af BJMF, hvorimod gennemsnittet 
for undersøgelsen er 35 procent. Der er også langt 
færre af kollegerne i Adecco, der har været på besøg i 
fagforeningen. Kun 14 procent mod et gennemsnit for 
undersøgelsen på 30 procent. Ikke en af de 102 Re-
spondenter fra Adecco har besøgt BJMF’s skurvogne 
ude på pladserne. (4,5, 4,6 og 4,7 for Adecco)

Der er selvfølgelig en uforklaret statistisk usikkerhed, 
der viser sig ved, at vi har beregnet organisation-
sprocenten i Adecco til 26 procent, mens spørgeske-
maundersøgelsen kun viser en organisationsprocent 
på 18 procent. Men alle interviewede kilder er enige 
om, at der er en kløft mellem BJMF og kollegerne i 
Adecco.

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor det står så sløjt 
til i Adecco. Jeg vil pege på tre oplagte årsager: 

 1.  Arbejderne i Adecco har i det store hele fået 
overenskomstmæssig løn, og selvom der har 
været problemer med pension, SH og køre-
penge i begyndelsen, så har firmaet hurtigt 
rettet ind. Det gør det svært for BJMF at skaffe 
synlige forbedringer hjem til kollegerne. Even-
tuelle lønstigninger skal forhandles hjem via 
eventuelle tillidsfolk, og det kræver en langt 
større indsats af kollegaerne ude på pladsen. 
Som Elo udtrykker det: “Hvis du får hvad du 
skal have, så kommer du ikke ind til os.”

 (Elo_27/10-15 82:01)

   Jeg kigger nærmere på denne dynamik i ka-
pitlerne om Megaflex, SELI og i den ende-
lige Analyse af organiseringsindsatsen under 
afsnittet Mobilisering vs. organisering.

 2.  De vil aldrig selv indrømme det, men jeg synes, 
det virker som om, at BJMF mistede troen på, 
at det kunnet lade sig gøre at organisere kol-
legerne i Adecco og nedprioriteret dem til for-
del for andre kollegaer. Det er selvindlysende, 
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at man ikke kan organisere nogen, som man på 
forhånd har opgivet.

 3.  Endelig er der den kulturelle faktor. Det kigger 
vi nærmere på i det kommende afsnit.

Kulturelle forskelle
Adecco benyttede sig næsten udelukkende af po-
lakkere. Det er tydeligt, at mange af BJMF’s ansatte 
opfatter polakkere som notorisk illoyale over for 3F, og 
det er ikke uden grund. Den manglende loyalitet over 
for 3F viser sig også i Adecco, hvor ekstremt mange 
af kollegerne er medlemmer af gule fagforeninger, og 
hvor mange af 3F’s medlemmer er fejlorganiseret i 
andre afdelinger end BJMF. Spørgsmålet er bare, om 
BJMF har gjort nok for at knytte polakkerne i Adecco 
til fagforeningen. Polakkerne er den eneste gruppe af 
udenlandske arbejdere på Metroen, der har en faglig 
klub i form af Byggefagenes samvirkes polske klub, 
men selvom de polske Adecco-folk indimellem blev 
inviteret til klubben, så udviklede BJMF aldrig noget 
tæt samarbejde med den polske klub. Robert Ole-
jnik siger selv, at han ikke føler sig involveret i or-
ganiseringsindsatsen af Adecco, og at man glemmer 
polakkerne på Metroen.
(Robert 7/10-15 06:04)

Det eneste jeg vil tilføje i dette kapitel om Adecco 
er, at kollegerne i Adecco har langt mindre erfaringer 
med fagforeninger før de kom til Danmark end gen-
nemsnittet i undersøgelsen. Kun 10 procent har været 
medlem af en fagforening før de kom til Danmark. 
Dette er helt normalt blandt polakkerne på Cityrin-
gen, hvor kun 9 procent har været medlem af en fag-
forening før de kom til Danmark. Til sammenligning 

har hele 54 procent af italienerne været medlem af 
en fagforening før de kom til Danmark.
(5,2 for Adecco)

Vi vil få lejlighed til at beskæftige os yderligere med 
organiseringen af polakkere i kapitlet om Megaflex, 
og i den endelige Analyse af den faglige indsats under 
afsnittet Kulturelle forskelle, side 112.

Konklusion
Jeg mener, at det havde været oplagt at lave et tak-
tisk samarbejde med den polske klub i Byggefagenes 
samvirke om at organisere kollegerne i Adecco på et 
tidligt tidspunkt i byggeriet. Det skete ikke. Måske 
fordi BJMF ikke var klar til at tage den type tak-
tiske beslutninger i de første år af projektet. BJMF 
bar tydeligt præg af røde tal på bundlinjen og en ud-
brændt ledelse, helt frem til ledelsesskiftet i BJMF i 
oktober-november 2013. Da der endelig kom ro på de 
indre linjer og større fokus på organiseringsindsatsen, 
så valgte Elo og Michael at prioritere SELI, som jo 
også var et oplagt valg. 

Organisationsprocentens udvikling i 
Adecco.

På næste side ses to grafer, der viser organisations-
graden i Adecco. Det er vigtigt at lægge mærke til, 
at Adeccos ansatte først bliver registreret, når der 
er 3F-medlemmer, og derfor ser det ud som om, at 
der er medlemmer i Adecco fra start af, men det er 
jo ikke rigtigt. Man skal forestille sig, at den orange 
kurve fortsætter i et blødt fald tilbage mod K4 2011.
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Udvikling i ansatte:

Organisationsprocent:
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Grundlæggende oplysninger om virksomheden:
Cinterex DK Aps
CVR: 34733783
http://www.cinterex.pt

Cinterex var underentreprenør for CMT og leverede 
betonarbejdere til betonarbejdet i stationsskaktene. 

Undersøgelsen af Cinterex er baseret på interviews 
med fire tidligere Cinterex medarbejdere, et firma-in-
terview med en anonym, tidligere ledelsesansat, og 
en række interviews med 3F-ansatte.

Kronologi

2012
14. juni: Cinterex ankommer med portugisere, rumæ-
nere og afrikanere fra tidligere portugisisk koloni 
Guinea Bissau. Efter anbefalinger fra CMT melder de 
sig ind i DB og køber rådgivning hos PWH. 

En anonym ledelses kilde i Cinterex fortæller, at man 
var bagud for tidsplanen fra begyndelsen, fordi der var 
voldsomme design- og organisationsproblemer, og at 
forholdet mellem Cinterex og CMT var en konstant 
krig, hvor “CMT var en elefant og Cinterex en myre”. 
Cinterex er underentreprenør, der bliver betalt på 
baggrund af en form for akkordering af mængden af 
stål og beton, de producerer. Hvis der opstår uforud-
sete problemer undervejs, er det op til debat hvem 
der skal betale udgiften, som vi kender det fra ak-
korderne. Den anonyme kilde kalder møder mellem 
CMT og Cinterex for råbe-møder og indrømmer, at 
presset påvirkede arbejdsklimaet nede på jorden. 
(Anonym kilde 17/11-15)

Udover at der jo altid er problemer med tegningerne i 

starten af et projekt, så har det muligvis også påvirket 
samarbejdet, at Cityringen bliver bygget som et De-
sign & Build-projekt. Ifølge CMT er sådan et projekt 
ikke altid egnet til underentreprenørarbejde, fordi der 
er brug for mere fleksibilitet. Sigurd Nissen-Peters-
en fra CMT fortæller: “Hvis vi vælger at arbejde på 
akkord (med en underentreprenør), hvilket vi gør på 
dele af projektet, skal vi være sikre på, at alt er på 
plads, og at der ikke sker afbrydelser i løbet af den tid 
akkorden løber. Især i forbindelse med skaktarbejdet 
kan det være svært at sikre den stabilitet, da mange 
uventede situationer opstår, med så mange forskel-
lige opgaver udført i skakterne på samme tid.” 
(Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

Senere i projektet benytter CMT sig mere af man-
powerselskaber for at få den ønskede fleksibilitet i 
produktionen. 

Om forholdet til 3F fortæller kilden, at firmaerne på 
Metroen advarede Cinterex mod 3F. De sagde: “Hvis 
3F får medlemmer i jeres firma, så er I fucked.” Cin-
terex’s holdning var derfor fra begyndelsen af, at 3F 
skulle man holde sig så langt fra sig som muligt. 
Den anonyme kilde mener, at det var den generelle 
fornemmelse på Cityringen i 2012-13. “DB var måske de 
eneste, der advarede os om, at 3F ikke kunne undgås”.
(Anonym kilde 17/11-15)

Ole Munck fra CMT benægter godt nok, at det var 
stemningen, men på den anden side kan man jo 
dårligt overse, at forholdet mellem 3F og selskaberne 
på projektet var ret anstrengt i 2012. Cinterex kommer 
jo til Cityringen omtrent samtidig med, at 3F rejste et 
krav mod Trevi på 7 mio. kr.   

På et tidspunkt i 2012 kommer Paulo første gang med 
Cinterex til Metroen. Paulo er i slutningen af 30’erne 
med 21 års erfaring som ufaglært jernbinder. Han 

Cinterex
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hører lige fra start af om 3F fra polakkere i Adecco, 
men han melder sig ikke ind. Han har aldrig været 
medlem af en fagforening i sit liv, og han siger, at 
hans holdning til fagbevægelsen før han kom til Dan-
mark var, at den kæmpede mere for arbejdsgiverne 
end for arbejderne. 

Kommunikationen med Adecco-drengene foregår i 
øvrigt på engelsk. 
(Paulo 15/11-15 32:14)

Nov.: Boubacar kommer første gang med Cinterex til 
Metroen. Hen er i 40’erne, oprindeligt fra Guinea Bis-
sau, og har været jernbinder siden 2005, hvor arbe-
jdsløshedskassen i Portugal betalte for 6  måneders 
praktik. Boubacar har stået i fagforening i Portugal og 
Frankrig. Han siger selv: “Jeg melder mig altid i fag-
forening for at beskytte mig selv.” I Danmark bliver 
han et tidligt medlem af 3F, men han er ikke nogen 
firstmover for 3F i Cinterex. 
(Boubacar 26/9-15)

2013
7. jan.: Cinterex flytter sine aktiviteter i Danmark fra 
deres portugisiske moderfirma til Cinterex Aps. Dette 
træk gør det meget nemt for Cinterex at løbe fra alle 
regningerne, da lokummet senere på året begynder 
at brænde. 

For at få kontakt til de ansatte i Cinterex tager BJMF 
kontakt til Unicon-chaufførerne og beder dem om at 
give BJMF-visitkort til Cinterex-arbejdere og andre in-
teresserede, når de møder dem.
(Elo og Michael 8/11-13 59:00)

Der bliver aldrig lavet materialer på portugisisk til 
Cinterex-folkene. Der bliver heller ikke hyret tolke 
til at tage med på pladsbesøg eller besøg i campen. 
BJMF forventer ikke, at det er muligt at organisere 
dem, og derfor prioriteres det ikke. 
(Elo og Michael 8/11-13 59:58)

Michael forklarer: “Portugiserne fra Afrika tør ikke en-
gang kigge på os. Jeg skulle sige hej til den samme 
person flere gange, før han turde sige hej igen. De 
ryger hjem hvis der er problemer!” 
(Michael 16/9-15 35:22)

13 Marts: Famora starter i Cinterex. Famora er i 
40’erne og oprindeligt fra Guinea Bissau. Han arbejd-
ede for Cinterex, før han kom til Danmark, og han tog 
med til Danmark, fordi Cinterex bad ham om det, og 
fordi der ikke var arbejde I Portugal. Famora har et 3 
ugers kursus som  jernbinder og 17 års erfaring med 
arbejdet. Han har tidligere i sit liv taget en universi-
tetsuddannelse, men blev ikke færdig. Famora hører 

første gang om 3F fra Boubacar, men melder sig ikke 
ind. Han fortæller, at han ikke rigtigt lide fagfore-
ningerne så meget, fordi de ikke hjælper arbejderne, 
og så er han bange for at miste sit arbejde. 
(Famora 26/9-15)

12. april: Overenskomststridig blokade af Cinterex’s 
støbning af bundpladen i Nørrebroparken. 
(Kilde Kamppladser)

Danske bygningsarbejdere laver to overenskomststri-
dige blokader mod Cinterex uden BJMF’s viden eller 
accept. Begge blokader er planlagt som afstraffelse 
og skal stoppe en stor støbning midt i. Blokaderne 
bliver dog opløst af politiet, før støbningen bliver 
ødelagt. Til trods for, at aktivisterne omdeler løbes-
edler til arbejderne på Metroen, der på portugisisk 
forklarer, hvorfor blokaden finder sted, så er det langt 
fra alle kollegaerne fra Cinterex, der opfatter, hvad 
det er der foregår eller hvorfor. 

Paulo var ikke på pladsen, men han hørte om 
blokaden og troede, at det var danskere, der var imod 
metroen. Firmaet sagde ikke noget til dem. 
(Paulo 15/11-15 10:58)

28. april: Trevis medarbejder klub udgiver klubbladet 
Metro News, som indeholder en artikel om blokaden 
på portugisisk. 

13. maj: Fagbladet afslører, at Cinterex’s arbejdere bor 
ulovligt på et nedlagt hospital. 
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/05e1211835 
6c428aa96675e84740ca99-20130530-metro-arbej-
dere-bor-ulovligt-paa-nedlagt-hospital)

4 juli: Cinterex i pensionsforlig med 3F. De skal betale 
en bod på 375.000 kroner.
( h t t p : / / w w w . f a g b l a d e t 3 f . d k / n y h e d e r / f a g l i g t / 
4706355e60a14d0c94016b7921ddf9b6-20130704-portugisere-under-
betalt-paa-metroen)

16. juli: Boubacar melder sig ind i 3F. En afrikansk 
ven, der ikke arbejder på Cityringen, anbefaler 3F til 
ham. Boubacar fortæller, at han altid melder sig i fag-
forening og siger selv: “Jeg ved, at det er vigtigt at 
være medlem af en fagforening for alle arbejdere. Vi 
er nød til at beskytte os selv, kende vores pligter og 
vores rettigheder.“ 
(Boubacar 26/9-15 39:00)

Anledningen til, at besøget hos 3F kommer nu, var at 
Cinterex havde sendt arbejderne på ferie, men ikke 
ville betale dem feriepenge. Boubacar gav lønsedler 
med mere til Silas, men han tør ikke starte en sag, 
fordi han bor hos Cinterex.
(Boubacar 26/9-15  23:45) (Elo 24/9-15 25:49)
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Boubacar fortæller om 3F til de kollegaer, som han stol-
er på. Blandt andre til Famora. Boubacar fortalte dem 
om reglerne i Danmark, men der var ingen, der turde 
melde sig i 3F eller hjælpe 3F med at rejse en sag. 
(Famora 26/9-15 Cipa 26:37) (Boubacar 26/9-15 41:15)

Famora forklarer hvorfor således: “Første gang vidste 
jeg jo ikke, at Cinterex var på vej ned, og alle vidste, 
at hvis de vidste, at jeg var med i 3F, ville de fyre 
mig.  Hvis man spurgte om sin kontrakt og lønseddel 
hos Cinterex, så ville de spørge hvad skal du bruge 
det til? Vi fik først kontrakter og lønsedler i november 
(2013).”
(Famora 26/9-15 26:30)

Aug.: Daniel kommer til Danmark sammen med Cin-
terex efter at have arbejdet for dem igennem flere år 
i Italien. Daniel er i 40’erne og fra Rumænien. Han 
har aldrig været medlem af en fagforening. Det inter-
esserede han sig ikke for. Han drømte, med sine egne 
ord: “bare om at flytte land og få et godt liv”. Alligevel 
bliver Daniel en firstmover for 3F i Cinterex.

16.aug.: Anden overenskomststridig blokade af Cin-
terex’s støbning af bundpladen på Nørrebro runddel. 
(Kilde Kamppladser) 

Paulo er på pladsen denne gang og tror stadig, at det 
er danskere der er imod metroen. Firmaet siger ikke 
noget til dem. Han opdager aldrig, at blokaderne var 
rettet mod hans firma på trods af, at aktivisterne om-
deler løbesedler på portugisisk. 
(Paulo 15/11-15 10:58)

Daniel er heller ikke på pladsen, men han forstår, at 
arbejdet bliver blokeret, fordi Cinterex ikke betaler så 
meget til folkene. Han synes, at blokaden er interes-
sant, og det er første gang i hans liv, at han oplevede 
sådan noget. Men han er bange for, at Cinterex skulle 
ryge ud, så han bliver arbejdsløs.  
(Daniel 21/9-15 02:57)

Aktionerne gentager sig ikke og forbliver en parentes 
i historien om Cityringen. 

Sep.: Cornel fra SELI begynder at tale med Daniel og 
de andre rumænere om deres forhold og om 3F. Dan-
iel siger selv, at han fik ideen til at ringe til 3F ved at 
tale med Cornel 
(Daniel 21/9-15 12:26).

27. sep.: Første kontakt mellem BJMF og kollegaer fra 
Cinterex. Daniel skriver anonym mail til Michael Sev-
erinsen, fordi han er utilfreds med sin løn. Han skriver 
blandt andet: “Jeg får 46 kr./t”. Han er ikke utilfreds, 
fordi lønnen er mindre end han var vant til, men fordi 
han hører, hvad andre omkring ham tjener, blandt an-

det Cornel i SELI og polakkerne i Adecco. Den e-mail 
starter en mail- og sms-dialog mellem Michael Sev-
erinsen og Daniel. Daniel forklarer, at Michael ikke 
presser ham, men hver gang de to skriver eller sms’er 
sammen siger han; ”Jeg vil gerne mødes.” En dag 
beslutter Daniel sig for at mødes med BJMF, og de to 
aftaler at mødes d. 12.oktober. 
(Kilde mailen til Michael Severinsen) (Daniel 21/9 21:55)

1. okt.: Cinterex’s andet forlig, om brud på varierende 
ugentlig arbejdstidsbestemmelserne  Bod på 650.000 
kr.
(Kilde Kamppladser s.262) 

En anonym ledelsesrepræsentant fortæller, at Cinter-
ex ingen idé havde om, hvad reglerne var. Der var 
ingen ordentlig plan for afspadsering, men der var en 
idé om at de skulle afspadsere ned til 37 timer på 
et tidspunkt. Da de opdagede, at planen skulle være 
super detaljeret, faldt det hele sammen.
(Anonym kilde 17/11) 

12. okt.: Første møde mellem Daniel og BJMF. 
(Kilde Michael 16/9  41:04) 

Michael henter Daniel ude i nærheden af hans arbe-
jdsplads på Nørrebros Runddel, og de tager sammen 
ud til BJMF, hvor de mødes med formandens kone, 
som kan portugisisk. Det kan Daniel også. Michael 
fortæller om overenskomst, og hvad han kan vinde, 
hvis 3F kører en sag. 

Daniel tager hjem og overtaler de andre rumænere til 
at deltage i et nyt møde. 
(Michael Severinsen 16/9 41:04)

Daniel forklarer selv sine bevæggrunde med, at han 
er træt af at arbejde for Cinterex. Han ved godt, 
at han kan blive fyret, men han vil alligevel gerne 
stoppe i Cinterex. På denne måde kan han måske få 
nogle penge ud af det.
(Daniel 21/9 32:44)

13. okt.: Møde med 9 rumænere i BJMF. Det er 
næsten alle rumænere i Cinterex, som deltager, kun 
to er ikke med. Én, som de andre mener er stikker, og 
en anden der er syg. 

BJMF arrangerer, at de 9 bliver hentet af to taxa-
busser, og de har hyret en rumænsk tolk til mødet. 
De 9 rumænere melder sig ind i 3F og indvilliger i at 
kører en sag og bliver derved 3F’s første udenlandske 
firstmovers i Cinterex og på hele Cityringen.  
Efter mødet indkalder BJMF til et nyt 48 timers-møde 
og involverer Fagbladet i processen.
(Daniel 21/9-15 24:54) (Michael 16/9-15 48:30)
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2. nov.: Første møde mellem rumænerne og Klaus 
Buster Jensen fra Fagbladet. Klaus har taget en 
rumænsk journalist Doru Cobuz med, og de to jour-
nalister udreder sammen hele sagen, men indtil 
videre bliver det ikke til en artikel. Klaus forklarer: 
“Rumænerne diskuterede stolpe op og stolpe ned 
om, hvorvidt de ville have historien ud, og hvornår 
de ville have historien ud. Jeg siger til dem, at de 
kan risikere, at Cinterex bliver fyret, men det er de 
indforstået med. De taler om muligheden for at, det 
kunne komme i start-december, måske fordi de ven-
ter på en forsinket månedsløn”.
(Klaus 4/11-15)

Klaus fortæller endvidere, at han og Doru var driv-
ende i benarbejdet med at kopiere papirer, indsam-
let timeregistreringer, snakke om de kunne udvide 
kredsen til andre kollegaer osv., fordi BJMF ikke selv 
havde en rumænsk talende tolk, og fordi de to havde 
tiden til det. 
(Mail fra Klaus 14/2-16)

Nov.: Rumænerne vælger Daniel til TR. Med anme-
ldelsen af Daniel til TR, fortæller BJMF Cinterex at 3F 
har medlemmer i firmaet. 
(Elo og Michael interview nov-2013)

17. nov.: Nyt møde med Fagbladet, rumænerne og 
nogle afrikanske-portugisiske arbejdere. Det står ikke 
klart, om det er rumænerne, der formidler kontakten 
til portugiserne, eller om det er Boubacar, der er kom-
met med på vognen. 
(Klaus 4/11-15)

Nov.: Fagbladet arbejder på at bringe historien om 
Cinterex i et temanummer, som skal udkomme 13. 
december. Fagbladet tager fat i Cinterex og CMT og 
Henrik Plougmann fra Metroselskabet op til at de går i 
trykken for at høre deres kommentar til sagen. Denne 
kontakt giver Metroselskabet og CMT mulighed for at 
planlægge deres næste træk.

5 dec.: Metroselskabet meddeler, at de smider Cinterex 
ud af Cityringen. CMT, Frank Jensen og Pia Olsen Dyhr 
anbefaler også, at Cinterex smides ud. Denne udmeld-
ing presser Fagbladet3f.dk til at publicerer afsløringen 
af lønsnyd i Cinterex sammen med nyheden om, at 
Cinterex bliver smidt ud af Cityring projektet. 
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/5137f0e7e31a49e69fac-
0962ca285249-20131205-metro-firma-i-sag-om-loensnyd-for-10-
millioner)

Det er ret tydeligt, at Metroselskabet og CMT reager-
er på Fagbladets henvendelse, og at de finder det 
nemmest og måske også rigtigt at smide Cinterex ud. 
Men det kortslutter fuldstændigt den fagretslige sag 
og BJMF’s organiseringsforsøg. Michael Severinsen 

fortæller, at han også havde sine forbehold over for 
omtalen af Cinterex-sagen i Fagbladet. Han forklare 
sine forbehold således: “Der var fra Fagbladet lagt en 
meget stram deadline, ellers ville det jo ikke kunne 
nå at komme i trykken osv. På det tidspunkt var det 
hele meget skrøbeligt, og den pludselige presse-
omtale ved jeg ikke om gavnede. Jeg tror måske, at 
man havde fået mere ud af bare et par dages mere ro 
omkring forløbet.”
(Mail fra Michael d.3/2-16) ( Michael 16/9  52:50)

Klaus på sin side siger, at der var en løbende dialog 
op til med både 3F og BJMF, og at de har fået grønt 
lys alle steder fra. Michael anerkender da også, at 
det var klappet af i BJMF, men at det blev en smule 
forceret på grund af Fagbladets deadline for tryk.
(Klaus 4/11-15) (Mail fra Michael 3/2-16)

Jeg kigger nærmere på BJMF og 3F’s brug af pressen 
i deres arbejde på Cityringen i kapitlet om Medier og 
Politik. 

5. dec.: CMT lover samme dag, at folkene får 
mulighed for at fortsætte. 
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/4bccf1680c734cec-
8c29d2d9fc31a451-20131205-metro-firma-smidt-ud-efter-underbetaling)

17. dec.: Cinterex Aps meldes konkurs.
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/bebcb8ee994f-
41d495e7a5837a8be9c6-20131220-metro-firma-konkurs-efter-
afsloering-af-loensnyd)

18. dec.: BJMF får endeligt sit 48 timers-møde, og 
her dukker DB op og siger, at Cinterex Aps er gået 
konkurs. 
(Michael 16/9-15 53:06)

En situation, der vækker minder om S-Bud og Copen-
hagen Tower tilbage i 2008.

20. dec.: Mange portugiserne blev overført til Cipa 
via CMT. De når lige hjem, så bliver de kaldt til Dan-
mark igen allerede i december. Blandt dem er Famo-
ra, Boubacar og Paulo.
(Famora 26/9-15 05:33) (Boubacar 26/9-15 59:03) (Michael 29/1-15 
01:20)

Elo siger, at BJMF også lagde pres på CMT i Arbejds-
gruppen for at få dem til at skaffe kollegerne i Cinter-
ex nyt arbejde.
(Elo 20/1-16 59:30)

21. dec.: 11 rumænere fra Cinterex får lige inden jul 
arbejde i SELI. Daniel er ikke blandt dem, måske for-
di han var bannerfører og valgt TR. Michael kæmper 
dog videre for, at han får arbejde i SELI. 
(Michael 16/9-15 61:40 og 61:14) 



Gennembruddet

44

2014
Jan.-marts: Flere kollegaer fra Cinterex bliver medle-
mmer i 3F for at få kørt deres LG-sager. Der kommer 
nok ca. 28 kollegaer. 
(Michael 16/9-15 60:26)

13. jan.: Famora melder sig ind i 3F. 
(Famora 26/9-15 21:00)

Feb.: Daniel kommer endelig i arbejde i SELI. Måske 
nok fordi Michael er gået i brechen for ham.

Feb.: 18 tidligere ansatte i Cinterex bliver fyret fra 
Cipa, måske fordi nogle af dem er medlemmer, men 
efter eget udsagn, også fordi de er mere krævende 
belært af erfaringerne fra Cinterex. Blandt de fyre-
de er Boubacar og Paulo. Boubacar fungerer på dette 
tidspunkt som en form for kontaktperson til 3F for 
kollegerne fra Cinterex.
(Boubacar 26/9-15 09:26 og 31:30)(Paulo T 15/11-15 21:22 41:55)

26. aug.: Fagbladet rapporterer, at 25 Cinterexarbej-
dere får godt 100.000 kroner hver fra LG. 
( h t t p : / / w w w. fa g b l a d e t 3 f. d k / t e m a e r / m e t r o /0 0 9 e 93 57 
0732442184b8ced43cac6799-20140826-25-millioner-til-metroarbej-
dere-efter-lnsnyd)

Den dag i dag kører BJMF en sag på den skyldige 
løn fra Cinterex for at kunne hente pengene hjem via 
kædeansvar.

Analyse af Kronologien

Firmaet
Cinterex havde en kontrakt på et stykke arbejde som 
underentreprenør for CMT.

Ifølge Cinterex hjemmeside blev Cinterex blev grun-
dlagt i 1986 med hovedkontor i Lissabon, og i dag 
driver virksomheden projekter i USA, UK, Polen, Fin-
land, Spanien, Irland, Franske Antillerne og Italien. 
Det har været meget svært at finde informationer 
om Cinterex. Cinterex fortæller ikke meget om sig 
selv, de er ikke børsnoteret, og den eneste omtale af 
Cinterex vi fandt i den portugisisk presse er fra 2003 
og omhandler en artikel vedrørende en stor korrup-
tionsskandale ved universitetet Moderna i Lissabon. 
Cinterex er nævnt i forbindelse med sagen, og ved 
en politiundersøgelse i Cinterex’s lokaler blev der 
fundet hemmeligstemplede dokumenter vedrørende 
våbenhandel og et netværk af våben og prostitution-
shandel. 
(Correio da manhã, 03.01.2003) 

Jeg har ikke kunnet grave mere frem, men noget tyder 

altså på at ledelsen i Cinterex har omgåedes folk af 
tvivlsom moralsk karakter.

Integrationen af virksom-
heden
Cinterex nåede aldrig at blive integreret i den danske 
model. De betalte helt ned til 65 kr. i timen, havde 
ingen medlemmer, ingen TR, ingen AMR, ingen 
lokalaftaler og ingen lærlinge. Spørgsmålet er, om 
det kunne være lykkedes at integrere dem, hvis de 
havde fået mere tid i Danmark. Byggegruppeformand 
i BJMF Jens Kirkegaard fortæller, at selvom det er 
Metroselskabet, der tager beslutningen om at smide 
Cinterex ud, så har BJMF også været med til at bære 
til bålet. Men det viste sig, at det ikke var den bed-
ste model. Firmaet forsvinder, og det gør pengene 
dermed også. Det betyder jo også, at folkene mister 
deres arbejde, og man kunne være bange for, at an-
dre kollegaer ikke vil være så tilbøjelige til at gå til 
3F fremover. BJMF ændrer gradvist strategi, og da 
Cipa-sagen kommer, er man af den holdning, at Cipa 
bør blive på projektet. 
(Jens Kirkegaard 18/11-15 44:52)

Det er svært at afgøre, om BJMF havde fået mere 
ud af at have kæmpet for at beholde Cinterex. For 
det første var CMT tilsyneladende ret trætte af 
Cinterex og havde måske fyret dem under alle om-
stændigheder. For det andet fik BJMF i Cinterex et 
skræmmeeksempel på hvor galt det kan gå for en 
underentreprenør, der kommer på den gale side af 3F. 

Cinterex-oplevelsen var mest af alt en fiasko for CMT, 
der mistede en underentreprenør og fik en masse 
dårlig omtale i pressen. Årsagerne til fiaskoen er 
mange, men dårlig rådgivning er nok en af de væsent-
ligste årsager. For det første brugte Cinterex en dansk 
konsulent ved navn Torsten Davidsen, og han bliver 
kritiseret af flere parter for at være uduelig. 

For det andet tog CMT ikke ansvar for situationen. Min 
kilde i Cinterex fortæller, at hans fornemmelse var, 
at problemerne med fagforeningen kunne være ble-
vet løst, hvis CMT var gået ind i processen og havde 
sikret en kollektiv løsning, men på det tidspunkt var 
CMT ikke interesseret i tage den form for ansvar. 

Kollegerne
Vi har ingen data om kollegerne i Cinterex, da de var 
færdige med deres arbejde på Cityringen, da vi lavede 
denne undersøgelse.  
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Organisering af kollegerne
Organiseringen af rumænerne i Cinterex er en fan-
tastisk succeshistorie. Elo og Michael havde omdelt 
deres visitkort til alle, der ville tage imod dem, og 
det ser ud til, at det er et af disse kort, lander hos 
Cornel fra SELI, der giver det videre til Daniel. Da 
Daniel henvender sig, udfører BJMF en meget suc-
cesfuld indsats og får organiseret ikke bare ham, men 
9 andre rumænere. 

Når det er sagt, så bliver der aldrig lavet material-
er på portugisisk eller rumænsk til Cinterex-folkene. 
Der bliver heller ikke indkøbt tolke til at tage med på 
pladsbesøg eller besøg i campen. Det er altså ikke 
så meget BJMF’s opsøgende indsats som det er Cor-
nels indsats, der i sidste ende sparker døren åben til 
rumænerne i Cinterex. Cornel er rumæner og har tid-
ligere arbejdet for en underentreprenør til Züblin på 
Nordhavns forbindelsen. Her havde han problemer 
med sin polske arbejdsgiver. En dansk kranchauffør 
fortalte ham om 3F, og han melder sig ind. Han var 
meget imponeret over BJMF’s magt, og fortæller 
blandt andet, at en repræsentant fra BJMF bare 
kom og talte lidt med arbejdsgiveren, så løste prob-
lemerne sig umiddelbart bagefter. Det er på denne 
baggrund, at han fungerer som ambassadør for 3F 
på Cityringen, ikke bare over for Daniel, men overfor 
alle, der vil lytte. 

Det viser sig igen og igen på Cityringen, at medlem-
mer af 3F, der selv har haft en positiv oplevelse med 
BJMF, eller som har oplevet BJMF’s magt på nært 
hold, er de bedste ambassadører og organisatorer 
for BJMF, og de opvejer eventuelle mangler i BJMF’s 
opsøgende indsats mange gange. 

Hjælp med at finde nye jobs til med-
lemmerne

Det var CMT, der fandt jobs til langt de fleste af 
Cinterex’s folk i Cipa, og det var dermed CMT, der 
gav Cipa sine første organiserede kollegaer. Det skal 
de have deres del af æren for.  Når det er sagt, så 
pressede BJMF på for, at kollegerne i Cinterex skulle 
fortsætte på Cityringen, og så lavede BJMF et stort 
stykke arbejde for at finde nyt arbejde til rumænerne 
fra Cinterex. Jeg tror ikke, man kan overvurdere vær-
dien af dette for den langsigtede indsats. Hvis det 
først var blevet rygtet blandt kollegerne på Cityrin-
gen, at konsekvensen af at gå til 3F var en flybillet 
hjem, så tror jeg aldrig, at BJMF havde lykkedes med 
at organisere Metroarbejderne. 

Kulturelle forskelle
Det er værd at lægge mærke til, at både Daniel og 

Cornel er rumænere. Det er selvfølgelig fordi de for-
skellige ambassadører for 3F i hovedreglen kun organ-
iserer deres egne landsmænd, men det virker også 
som om, at rumænerne virker mere villige til at kon-
takte 3F og køre sager sammen med 3F på trods af, 
at rumænerne ofte er blandt de laveste i hierarkiet på 
Europas internationale byggepladser. Elo beskriver det 
således: “ De (rumænerne) bliver ellers betragtet som 
Europas bærme, men de er de første, der reagerer!” 
(Elo 24/9-15 56:58)

Boubacar fra Guinea Bissau er måske det første 
medlem blandt Cinterex folkene, men han er ikke vil-
lig til at starte en faglig sag. Først da Cinterex er gået 
konkurs kommer afrikanerne ind i BJMF, og mange af 
dem kommer endda for sent til LG-sagen. Men Elo 
karakteriserer dem som “trofaste, når de først melder 
sig ind.” 
(Elo 24/9-15 56:58)

Boubacar forklarer tilbageholdenheden således: 
“Mange er bange for at blive sendt hjem til Portugal, 
og mange af dem synes det er dyrt at betale fagforen-
ingskontingentet.” 
(Boubacar 26/9-15 41:15)

Jeg ser nærmere på kollegaerne fra Guinea Bissau i 
kapitlet om ICDS. 

Den sidste gruppe i Cinterex er de “hvide” por-
tugisere. De melder sig faktisk aldrig rigtigt ind i 
3F. Paulo forklarer det således: “Rumænerne holder 
mere sammen. Portugiserne stoler ikke på hinanden. 
Portugiserne tænker på sig selv og sin egen familie, 
rumænerne er mere kollektive.” 
(Paulo 15/11-15 18:41) 

Konklusion
Organiseringen af Daniel og hans rumænske kolle-
gaer følger et mønster, som BJMF og 3F kender til 
søvnløshed. En lille gruppe af kollegaer er så forband-
ede vrede på firmaet, at de beslutter sig for at slå til 
mod firmaet ved at kontakte 3F. Gruppen er nemme 
for firmaet at udgrænse og isolere fra de andre kol-
legaer, og organiseringen breder sig aldrig til resten 
af kollegerne. Det er set på Copenhagen Tower og 
på Navitas. Den store forskel er, at Pihl & Søn stod 
100 procent bag deres bemandingsbureau, det gjorde 
CMT ikke. Spørgsmålet for 3F må være, om det er 
den rigtige strategi at slå til så snart man har fat i 
sådan en gruppe firstmovers, eller om man bør vente, 
til man har fået bedre fat i andre kollegaer. Det er 
ikke et nemt spørgsmål at besvare, for firstmoverne 
forventer jo også handling af 3F, når de først har hen-
vendt sig. 
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Grundlæggende oplysninger om virksomheden:
SELI Spa 
CVR: 33748140
SELI TUNNELING DENMARK ApS
CVR: 34206023
http://www.selitunnel.com

SELI spa er oprindelig en del af konsortiet CMT, men 
må trække sig ud, og adskiller sig fra deres danske 
datterselskab SELI Aps. SELI Aps blev efterfølgen-
de opkøbt af Salini. SELI Aps står for udgravning og 
støbning af tunnellerne på Cityringen. 

Undersøgelsen er baseret på 65 udfyldte spørgeske-
maer, 7 interviews med ansatte i SELI, et interview 
med Direktør for SELI Tunneling Denmark Aps Valerio 
Violo, en række interviews med ansatte i 3F, samt en 
beregning af organiseringsgraden i virksomheden, der 
er fundet ved at sammenholde pensionsindbetalinger 
fra virksomhederne med 3F’s medlemsdatabase.  

Kronologi

2012
Juni: Direktør for SELI i Danmark, Valerio Violo, ringer 
til Elo og præsenterer sig selv og sit firma. Elo op-
fordrer ham til at tegne overenskomst, men Valerio 
undslår sig, da han ikke har nogen ansatte endnu. 
(Elo 27/10-15 70:10)

20. juni: Elo sender et overenskomstkrav til SELI, og 
de melder sig ind i DB. 

Valerio opfatter standardkravet om overenskomst fra 
BJMF som ret aggressivt og var ikke specielt glad for 
den lidt hårdhændede modtagelse. Men denne lidt 
akavede start ødelagde ikke forholdet til BJMF for be-

standigt. Valerio er overvejende positiv indstillet over 
for fagbevægelsen og den danske model. Han fork-
larer sin holdning således: “Det er i virkeligheden en 
europæisk model, hvor parterne samarbejder. Italien 
har et lignende system, hvor regeringen er med i 
forhandlingerne. Hvis der ikke er fagforeninger, så 
ville jeg være arbejdsløs. Jeg vil gerne betale folk en 
god løn, og hvis der kommer et andet firma og betaler 
en lavere løn, så bliver jeg jo udkonkurreret.”
(Valerio Violo 19/10-15 og en mail d. 5/1-16)

Michael Severinsen fra BJMF kan også nikke genk-
ende til Valerios ønske om at samarbejde med 3F og 
integrere sig i den danske model: “Violo har arbejdet 
i mange lande og har viden og interesse for fagfore-
ningerne og overenskomsterne. Han har ofte sat DB 
på plads og sagt, at det her vil vi godt deltage i.” 
(Michael S 16/9-15 77:59)

20. aug.: Den danske filialen af moderfirmaet SELI spa 
bliver slettet i CVR-registeret. Valerio forklarer, at der 
i stedet bliver lavet et selvstændigt dansk aps, fordi 
der er finansielle problemer hjemme i moderfirmaet. 
(Valerio Violo 19/10-15 og en mail d.5/1-16)

2013
22.maj: SELI´s første boremaskine ankommer, og de 
mander op, primært med italienere, men også med 
danskere, grækere, rumænere og mange andre na-
tionaliteter. Valerio forklarer, at de ansatte først og 
fremmest bliver fundet i et europæisk netværk af 
tunnelarbejde. Dernæst ansætter han folk med de 
rigtige evner, uden tunnelerfaring, lokalt såvel som 
internationalt.
(Valerio Violo 19/10-15 og en mail d.5/1-16)

Ansatte fra Trevi søger også over i SELI, efterhånden 
som arbejdet i Trevi lakker mod enden. Overløberne 

SELI
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får dog problemer med Trevi, der ikke er så glade for 
at miste deres folk, før de er færdige med arbejdet. 
Elo fortæller, at han rådgiver flere ikke-medlemmer 
om deres rettigheder i denne forbindelse. Jeg kigger 
nærmere på rådgivningen af ikke-medlemmer i kap-
itlet om ICDS og i den endelige Analyse af organise-
ringsindsatsen. 
(Elo 14/9-15 65:20)

Juni: BJMF kan så småt begynde at henvende sig til 
SELI’s ansatte efterhånden som de bliver ansat på 
projektet. Til at begynde med kommunikerer BJMF 
først og fremmest med de danske ansatte samt deler 
den gamle Trevi-pjece ud til SELI’s italienske ansatte.
(Michael S 16/9-15. 74:25)

1. juli: Giuseppe starter i SELI på Nørrebroparken. 
Han kommer fra Trevi og er medlem. For BJMF åbner 
Giuseppes ankomst til SELI døren til SELI´s italien-
ske arbejdere. Giuseppe kan engelsk og kan derfor 
oversætte mellem BJMF og italienerne. Giuseppe har 
ingen erfaringer med fagbevægelsen før han bliver 
medlem af 3F, og i Trevi er han ikke et specielt aktivt 
medlem, men i SELI bliver han senere en ambassadør 
for 3F og den første ikke-danske TR på Cityringen. 
(Giuseppe 15/9-15 39:14)

Juli: Marco starter i SELI. Han kommer også fra Trevi 
og er medlem i 3F. Marco har aldrig tidligere været 
medlem af en fagforening, og han er ikke specielt 
positivt indstillet over for italiensk fagbevægelse, 
men i SELI bliver han senere en ambassadør for 3F. 
(Marco 21/9-15 10:00)

Aug.: SELI får sit første medlem registeret, det er nok 
Giuseppe. De har 17 ansatte, så organisationsprocent-
en er 6 procent.

5. aug.: Bruno starter i SELI. Han kommer også fra 
Trevi.

Bruno er endnu ikke medlem af 3F, og han var 
bestemt ikke venligt stemt over for 3F, da han var i 
Trevi. På trods af sin negative indstilling mod BJMF 
får han rådgivning af Elo i BJMF om hans rettigheder, 
da han skifter firma, og han bliver senere en ambas-
sadør for 3F i SELI.
(Bruno 3/10-15 00:32) 

Aug.: Cornel begynder i SELI. Cornel er medlem af 3F 
efter han har oplevet, at 3F har hjulpet ham på et an-
det projekt uden for Cityringen. På Cityringen er Cor-
nel en ambassadør 3F. Daniel fra Cinterex fortæller, 
at han fik ideen til at kontakte 3F ved at tale med sin 
landsmand Cornel. 
(Daniel 21/9-15 12:26).

Aug.: Mozoni starter i SELI og melder sig med det 
samme ind i Krifa. Han er fagforeningsmedlem i 
Italien, og vil gerne stå i fagforening i DK, men han 
kender ikke systemet og vælger simpelthen den 
første den bedste.
(Mozoni 18/11-15) 

Sep.: 6 medlemmer, 32 ansatte. 19 procent organise-
ringsgrad. 
 
4. sep.: Michael Christiansen valgt til TR i SELI, 
primært af de få danske kollegaer i SELI. Der bliv-
er også valgt TR blandt smede og elektrikerne, igen 
stort set kun af danske ansatte. 

Historien om Michael C er en tragisk historie om en 
mand der bryder sammen. Jeg er ikke lykkedes at 
komme til bunds i årsagerne til sammenbruddet, da 
Michael C selv har nægtet at deltage i undersøgels-
en. Hvad end der er op og ned i denne historie, så lig-
ger to ting fast. 1) Michael C var en firstmover i SELI, 
der kæmpede en brav kamp. 2) Han brød sammen, 
og alle hans kraftanstrengelser var spildt.  

13. sep.: Berlingske Business rapporterer, at det 
italienske tunnel boreselskab SELI er i så store økon-
omiske problemer, at såvel selskabet selv som re-
visoren udtrykker usikkerhed om den fortsatte drift. 
SELI Tunneling Denmark ApS kører videre som et 
selvstændigt firma, da moderfirmaet SELI spa må 
trække sig ud af projektet.  
(http://www.business.dk/transport/usikker-fremtid-for-cityrin-
gens-tunnelborer)

Okt.: 10 medlemmer, 49 ansatte, 20 procent organ-
iseringsgrad.

1. okt.: Bruno bliver AMR hos SELI. Bruno fortæller 
selv, at Sikkerhedsorganisationen i SELI mere eller 
mindre udpegede ham til jobbet. 
(Bruno 3/10-15 34:02)

Nov.: 9 medlemmer, 58 ansatte. 16 procent organise-
ringsgrad. 

5. nov.: Bruno melder sig ind i 3F. Han fortæller, at 
det var Marco, som fik ham til at melde sig ind. Men 
han er også blevet rådgivet af Elo i forbindelse med, 
at han forlod Trevi. 
(Bruno 3/10-15 11:54)

5. dec.: Giuseppe bliver valgt til TR i SELI på en ny 
byggeplads, hvor SELI starter op.  

SELI’s ledelse var sandsynligvis positivt involveret i 
valget af Giuseppe til TR. Giuseppe fortæller selv, at 
han ikke vidste noget om, hvad en TR laver dengang, 
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og at han mere eller mindre blev udpeget til jobbet af 
site manageren/formanden i SELI. Valerio benægter 
godt nok, at firmaet var aktiv i processen, men in-
drømmer, at valget af Giuseppe blev modtaget meget 
positivt af firmaet. Michael Severinsen på sin side 
forsikrer, at der var tale om et reelt valg af Giuseppe. 
(Valerio 19/10-15 og mail d.5/1-16) (Giuseppe 15/9-15 42:30) (Michael 
S 16/9-15. 76:31) 

8. dec.: Lokalaftale om arbejdstiden for de tre skifte-
hold i SELI. 
(Kilde print af aftalen)

11. dec.: Lokalaftale bliver indgået mellem SELI og TR 
om transport fra byggepladsen og ud til boremaskin-
en TBM1 ude i tunnelen, og giver 100 kr. i kompensa-
tion pr. arbejdsdag frem til Frederiksberg Allé Station, 
hvor aftalen skal genforhandles.
(Kilde print af aftalen)

12. dec.: Tunnelboremaskinen Tria TBM2 er sat i gang 
fra Nørrebroparken.

20. dec.: 11 rumænere fra Cinterex får arbejde i SELI. 
Daniel får ikke arbejde i SELI, måske fordi han var 
bannerfører og valgt TR. Michael kæmper for, at han 
får arbejde i SELI.  
(Michael 16/9 61:40 og 61:14) 

2014
Jan.: 16 medlemmer, 106 ansatte. 12 procent organ-
iseringsgrad.

Jan.: Mozoni melder sig ind i 3F, fordi kollegaer 
fortæller ham, at 3F er den bedste fagforening og 
bedre end Krifa.

10. jan.: Federico valgt til AMR. 

17. jan.: Michael C sender en e-mail til Valerio, hvor 
han beklager sig over, at kollegaerne ikke får en høj 
nok kompensation for den stadigt stigende transport-
tid fra byggepladsen og ud til boremaskinen TBM1 i 
tunnelen, og han efterlyser en bedre aftale for TBM2, 
som er ved at komme i gang. Han aflyser samtidig 
alle lokalaftaler som reaktion på “manglende forhan-
dlingsvilje” hos ledelsen. Tilsyneladende på eget ini-
tiativ uden rygdækning hos sine kolleger. 
(Kilde mail fra Michael C til Valerio Violo) 

Valerio forklarer i det interview, som jeg har lavet 
med ham til denne undersøgelse, at valget af TR Mi-
chael C gav en del problemer for SELI, fordi Michael 
muligvis havde psykologiske problemer, og at han 
skadede forholdet mellem 3F og SELI. 
(Valerio Violo 19/10-15 og en mail d.5/1-16)

De ansatte i BJMF kan også nikke genkendende til 
beskrivelsen af Michael C som en mand, der var ude i 
tovene på dette tidspunkt. Jeg har desværre ikke kun-
net få Michael C´s egen udlægning af historien, da 
han ikke har villet udtale sig til denne undersøgelse. 

17. jan.: Generalforsamling i Metroklubben, hvor de 
danske Trevi-arbejdere overleverer klubben til de 
danske SELI-arbejdere. Michael C bliver valgt som 
klubformand. Jeg var selv med på mødet, og som jeg 
husker det, så kom der meget få SELI-medarbejdere 
til mødet, måske kun to-tre, ud over Michael C. 
(Kilde mail til mig fra Michael om generalforsamlingen) 

21-22. jan.: Michael Christiansen og Valerio forhandler 
videre om transporttiden ud til boremaskinerne i tun-
nellerne, men tilsyneladende uden at blive enige. 
(Kilde mails fra Michael Christiansen og fra Valerio) 

Jeg ved ikke, hvad der skete med Michael C hereft-
er, men han forsvinder ud af kildematerialet og har 
muligvis lagt sig syg.   
 
Feb.: 29 medlemmer, 139 ansatte, 21 procent organ-
iseringsgrad. 

Daniel kommer endelig i arbejde i SELI. Nok fordi Mi-
chael S er gået i brechen for ham hos SELI.
(Daniel 21/9-15)

 
20. feb.: Daniel bliver valgt til AMR.

20. feb.:  Fagbladet rapporterer, at tre virksomheder 
fra Cityringen topper listen over de firmaer i Danmark 
med flest straks-påbud, nemlig SELI, CMT og Trevi. 
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/cde0fa81a960497fa88a82
8728b42673-20140220-metroen-er-danmarks-farligste-arbejdsplads)

Marts: 29 medlemmer, 139 ansatte. 21 procent organ-
iseringsgrad.

April: 26 medlemmer, 131 ansatte. 20 procent organ-
iseringsgrad.  

Michael Severinsen har forbundsunderviserne Bo Ri-
is-Nielsen og Thorkil Jansen inde på besøg på Cityrin-
gen. De tre taler med Giuseppe om, hvorfor folk ikke 
melder sig ind, og Giuseppe siger, at de udenlandske 
kollegaer ikke forstår de danske regler og fagfore-
ninger. Efterfølgende får Michael og Bo så ideen til 
lave et kursus for de udenlandske arbejdere, hvor de 
koger G1&2 ned til kun rettighederne og pligterne. De 
spørger Giuseppe, om han er med ideen, og det er 
han. Herefter ansøger de forbundet om midlerne til 
to kurser. 
(Michael S16/9-15. 81:18) 
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Maj: 27 medlemmer, 192 ansatte. 14 procent organ-
iseringsgrad.

13. maj: Pasquale bliver valgt til AMR.

Juni: 27 medlemmer, 205 ansatte: 13 procent organ-
iseringsgrad.

10. juni: Lokalaftale om kompensation for transporten 
fra byggepladsen og ud til boremaskinerne TBM1 og 
TBM2 i tunnelen. 
(Kilde print af aftalen)

Denne aftale er Giuseppes første aftale med SALINI 
og afløser det tomrum, som Michael C’s opsigelse af 
alle lokalaftaler efterlod sig tilbage i januar samme 
år. 

Valerio forklarer, at efter Michael C havde aflyste 
lokalaftalerne, så overvejede de simpelthen at diktere 
en ny aftale, men valgte til sidst samarbejdslinjen, og 
det virkede rigtigt godt. Valerio siger, at han ikke vil 
lave om på systemet, han vil få det til at fungere. 
(Valerio Violo 19/10-15 og en mail d.5/1-16)

Jeg må indrømme, at jeg er usikker på, hvor meget 
Giuseppe var i stand til at være en ligeværdig 
forhandler med SELI’s ledelse på dette tidspunkt. Et 
af tegnene på, at denne aftale ikke er et produkt af 
egentlig forhandling, er, at der står i aftalen, at den 
ikke kan opsiges eller genforhandles. Det er bestemt 
en mulighed at Valerio i dette tilfælde har fået “sys-
temet til at fungere” til sin egen fordel. 

26. juni: Michael C skriver en mail til mig, hvor han 
fortæller, at han har opsagt sin stilling i SELI i protest 
mod forholdene i virksomheden. Omtrent samtidig 
forlader FTR Dan Jensen sit arbejde i Trevi i protest 
over forholde der, og derved afsluttes danskernes 
rolle i den faglige organisering på Metroen. 
(Kilde mail fra Michael C 26/6-14) 

Juli: 33 medlemmer, 211 ansatte. 16 procent organise-
ringsgrad.

3. juli: Brono og Marco bliver valgt til TR i SELI på 
Nørrebroparken. Bruno siger, at han bliver TR, fordi 
Marco overtaler ham. Marco siger, at han blev TR, 
fordi han vil integrere sig i Danmark.
(Marco 21/9-15: 22:01) (Bruno 3/10-15 35:37)

Marco går i dag med en vest på arbejdet, så folk kan 
se, at han er valgt til TR. Da jeg interviewer ham til 
denne undersøgelse, forklarer han sin indsats som TR 
således: “Jeg forsøgte at organisere de andre, fordi 
jeg ved, at des flere mennesker vi er, des mere kan 
vi gøre. De første måneder i Danmark var jeg alene, 

uden 3F, uden nogen, så er det er rart at vide, at der 
nogen der tænker på dig og dine problemer.“ 
(Marco 21/9-15 34:01) 

Aug.: 30 medlemmer, 226 ansatte. 13 procent organ-
iseringsgrad. 

Aug.: Forbundet har bevilget penge til kurset for SE-
LI’s arbejdere, og Giuseppe får til opgave at finde 12, 
der vil deltage i det første kursus for arbejderne på 
Cityringen. 

Giuseppe fortæller, at de lokale formænd i SELI er 
imod idéen, til at begynde med, for de vil ikke un-
dvære deres folk. Giuseppe går på kontoret og taler 
med Valerio og fortæller, at folk skal med på kursus, 
for så vil aviserne holde op med at skrive dårligt om 
Cityringen. Valerio er enig, og de laver en aftale om, 
at Giuseppe finder 12 medarbejdere, der godt kan un-
dværes, i produktionen.
(Giuseppe 18/11-15. 04:30)

12. aug.: Den sidste tunnelboremaskine er sat i gang. 
Nu graver alle fire tunnelboremaskiner. 

19. aug.: Elo og Michael deltager i 3F´s organiserings 
kursus på 1. modul.

Både Michael Severinsen og Elo er enige om, at or-
ganiseringskurset var et vendepunkt for deres indsats 
på Cityringen. Michael forklarer det således: “Til at 
starte med prøvede vi at organisere det hele på en 
gang, og der var der ikke så meget tid til omtanke, 
men på organiseringsuddannelse, der lærte vi at ud-
vælge en virksomhed, som vi så gik efter.” 
(Michael S 29/9-15  14:00)

De to vælger SELI, fordi det er en del af hovedkon-
sortiet, fordi de skal være i Danmark til Metroen var 
færdig, og fordi de havde deres egne folk ansatte, et 
par danskere og 3 TR.

1. sep.: Michael C. bliver officielt slettet som TR i 
SELI.

16. sep.: Giuseppe C valgt til AMR.

Okt.: 37 medlemmer, 222 ansatte, 17 procent organ-
iseringsgrad. 

6. okt. Roberto valgt til TR i SELI.

9. sep.: Lokalaftale med SELI om tillæg for vedlige-
holdelse af boremaskinens skærehoved.
(Kilde Print af aftalen) 

13.-19. okt.: Første kursus for SELI-medarbejdere. 
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Giuseppe, TR,  Roberto ,TR, Marco, TR, Marcello, 
kommende TR, og 8 flere deltager på kurset. 

Marco er glad for kurset og lærte meget. Han synes, 
at det er vigtigt, at folk, der ikke er fra landet, lærer 
at forstå systemet.
(Marco 21/9-15 12:00)

For Giuseppe er kurset er et vendepunkt. Han kom-
mer efter eget udsagn “til at elske fagforeningen”. 
Efter kurset føler Giuseppe sig ikke længere alene 
som ambassadør for 3F, og de andre hjælper ham 
meget mere. 
(Giuseppe 18/11-15. 10:52) (Giuseppe 15/9-15: 59:00)

Nov.: 53 medlemmer, 259 ansatte, 20 procent organ-
iseringsgrad.

3.-9. nov.:  Det andet kursus for SELI- og Atlan-
co-medarbejdere. Denne gang deltog Daniel, AMR, 
Federico, AMR, Gabriele, kommende TR,  og 9 andre 
i kurset fra SELI. 

4. dec.: Gabriele bliver valgt til TR. 

5. dec.: Marco bliver valgt til TR.

Valget af to ekstra tillidsfolk får endelig bægeret til 
at flyde over for Valerio, og han spørger, hvor mange 
TR’er skal I have? BJMF mente, at der principielt 
skulle vælges en TR for hvert skiftehold på hver plads. 
Det ville ifølge Valerio have resulteret i 20 TR’er for 
300 ansatte, og det syntes han var for mange. Der 
bliver indledt forhandlinger for at lave en aftale for 
antallet af TR.
(Valerio Violo 19/10-15 og en mail 5/1-16)

2015
Jan.: 92 medlemmer, 254 ansatte. Organiserings-
graden er nu oppe på 48 procent. Efter en langsom 
stigning er der et helt tydeligt et gennembrud her eft-
er årsskiftet. 

30. jan.: BJMF til mæglingsmødet med SELI, hvor 
man aftaler, at der skal være 6 TR i SELI på Cityringen.
(Kilde mail fra Jesper Weihe 15/12-15)

Feb.: 92 medlemmer, 254 ansatte, 36 procent organ-
iseringsgrad. 

Marts: 107 medlemmer, 248 ansatte, 43 procent or-
ganiseringsgrad.

1. marts: Mario bliver valgt til TR.

April: 109 medlemmer, 248 ansatte, 44 procent or-
ganiseringsgrad.  

Her topper medlemskurven. Herefter opstår der en 
afmatning, hvor flere kollegaer melder sig ud, og or-
ganisationsprocenten falder. Jeg analyserer årsagerne 
til dette fald i afsnittet Organisering af Kollegerne 
herunder. 

15. april: Politiken rapporterer, at SELI er det eneste 
undersøgte metrofirma i Deloitte-rapporten, som 
ikke har fejlhåndteret de ansattes løn. Valerio udtal-
er: “Jeg har arbejdet i langt mere komplicerede lande 
end Danmark, som en udlænding, der skal adminis-
trere et firma. Jeg oplever systemet som ganske effe-
ktivt, når man lærer det at kende.”
( h t t p : / / p o l i t i k e n . d k / o e k o n o m i / v i r k s o m h e d e r / E C E 2 6 
29121/metrochef-jeg-har-arbejdet-i-langt-mere-komplicerede-lande/)

Maj: 107 medlemmer, 245 ansatte, 44 procent organ-
iseringsgrad.

4.-10. maj: Tredje 3F-kursus. Der er deltagere fra 
Cipa, SELI, Megaflex og én fra Adecco.
Fra SELI deltager Bruno, TR, Mario, TR, og to mere. 

Juni: 107 medlemmer, 246 ansatte, 43 procent organ-
iseringsgrad.
Dansk SELI bliver købet af et hollandsk firma under 
Salini. 
(http://www.salini-impregilo.com/static/upload/tun/tunneltalk-ok.
pdf)

22. juni: Giuseppe bliver ansat i BJMF. 
(Giuseppe 18/11 28:14)

29. juni-5. juli: Fjerde 3F-kursus. SELI, Cipa og Meg-
aflex deltager.

Fra SELI deltager Bruno, TR, Marco S, TR, Marco I, 
TR, Gabriele, TR, Mario, TR, Federico, AMR, Daniel, 
AMR, og to til. 

Juli: 102 medlemmer, 243 ansatte, 42 procent organ-
iseringsgrad. 

10. juli: Marco S genvalgt til TR. Han har været af-
meldt som TR et stykke tid, fordi han har haft arbe-
jdsfunktioner oppe af tunnelen. 

Aug.: 97 medlemmer, 260 ansatte. 37 procent organ-
iseringsgrad.

13. aug.: Tunnelboremaskinen Minerva er gået i gang 
med at bore den tredje tunnelstrækning, der går fra 
Nørrebroparken til Øster Søgade.
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Sep.: 95 medlemmer, 255 ansatte, 37 procent organ-
iseringsgrad

Okt.: 90 medlemmer, 264 ansatte, 34 procent organ-
iseringsgrad. 

Michael S skaffede Aurelien og Emil job hos SELI. De 
to var afgørende for BJMF’s indsats overfor Cipa. 
(Aurelien & Emil 21/12- 13:40)

26. okt.: Borearbejdet på den sidste af de fire tunnel-
strækninger på Cityringen er begyndt. 

Nov.: 91 medlemmer, 257 ansatte. 35 procent organ-
iseringsgrad.

TR’ene i SELI forsøger at forhandle en ny aftale om 
kompensation for transporttiden fra byggepladsen og 
ud i tunnelen til boremaskinen. Michael S forklarer, 
at han gerne ville have krævet fuld løn under trans-
porten via det fagretslige system, men at TR’ene 
helst ikke ville sætte hårdt mod hårdt, og hellere ville 
finde en forhandlet løsning. 
(Tlf. samtale med Michael Severinsen 16/11-15)

Dec.: 91 medlemmer, 272 ansatte, 33 procent organ-
iseringsgrad. 

16. dec.: Metrotunnelen er halvt færdigt. 15,5 kilome-
ter ud af 31 kilometer tunnel er boret.

Analyse af Kronologien

Firmaet
SELI blev stiftet i 1950 med speciale inden for ud-
gravninger under jorden. Firmaet udviklede sig til at 
være ledende på markedet og producerer selv sit ud-
styr. Alle fire boremaskiner, som borede Cityringen, 
er bygget i SELI’s fabrik i Aprilla, i Italien. SELI spa, 
med hovedsæde i Rom, er oprindeligt med i konsorti-
et CMT, men måtte trække sig ud, da det får økono-
miske vanskeligheder i 2013. SELI Aps fortsætter med 
sit arbejde og bliver i juni 2015 købt af et firma under 
Salini med adresse i Holland. 

Integration af virksomheden
SELI er nok den virksomhed på Cityringen, der er ble-
vet bedst integreret i den danske model. 

 •  Lønningerne i SELI ligger for manges vedkom-
mende et pænt stykke over mindstelønnen.

 •  Der er blevet valgt 8 udenlandske TR’er under 

BJMF’s overenskomst, flere end i nogen anden 
virksomhed på Cityringen, ja måske endda i 
hele Danmark. 

 • Der er blevet valgt 6 udenlandske AMR’er. 

 •  Der er lavet flere lokalaftaler mellem TR’erne 
og firmaet, 

 •  På sit højeste var hele 44 procent af kollegerne 
i SELI medlem af 3F.  

 • Der er 3-4 elektrikerlærlinge.

BJMF´s indsat skal ikke undervurderes, men Valerio 
skal også have sin del af æren for at det gik så godt, 
som det gjorde. Det er ikke til at sige, hvordan det var 
gået, hvis Valerio havde været lige så hård en mod-
stander som mange andre af de virksomhedsledere, 
BJMF har været oppe imod. Giuseppe var i hvert fald 
ikke blevet valg, så tidligt i forløbet. Valerio var og er 
ingen engel, men han havde et oprigtigt ønske om at 
integrere sig i den danske model. Han forklarer det 
selv således: “Det første vi skal forstå er: Der er tale 
om globale firmaer, ikke nationale firmaer. Jeg har 
så godt som aldrig arbejdet i Italien, så alle steder 
jeg arbejder er jeg udlænding. Jeg bringer en special-
iseret viden med mig, men jeg skal passe ind i et nyt 
system, i hvert nyt land jeg kommer til.” Hvis man 
skal koge det ned, så var Valerios holdning ”Tilpas 
dig værtslandet”, hvorimod et firma som for eksem-
pel Trevi repræsenterede holdningen ”Lav Italien alle 
steder!” 

Kollegerne
65 kollegaer fra SELI har udfyldt vores spørgeskema. 
Det er 25 procent af alle kollegerne i SELI. 34 procent 
af skemaerne er udfyldt i forbindelse med vores besøg 
på byggepladserne, 66 procent er udfyldt i Campen. 
31 procent af respondenterne fra SELI er medlem af 
3F, vores beregninger siger, at organisationsprocent-
en er på 33 procent, så det passer jo meget godt. (4,2 
for SELI) 

Nationalitet

65 procent af respondenterne er fra Italien, 17 procent 
fra Polen, og resten er en blandet skare fra Danmark, 
Tyskland, Rumænien mm. 
(1,3 for SELI)

Erfaring og Uddannelse
Kollegerne i SELI er tilsyneladende ikke specielt 
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erfarne tunnelborer arbejdere. Ifølge vores un-
dersøgelse, så har 54 procent af respondenterne un-
der seks års erfaring med den type arbejde de ud-
fører. Det er en mindre erfaren arbejdsstyrke end 
gennemsnittet for hele undersøgelsen, hvor kun 40 
procent har under 6 års erfaring. Men på den anden 
side er den type arbejde, som SELI udfører, jo også 
ret ualmindeligt, så de fleste har aldrig haft mulighed 
for at stifte bekendtskab med det. SELI har en til 
gengæld lille kerne på 17 procent af respondenterne, 
som har mere end 15 års erfaring. (3,2 for SELI og 
gennemsnittet)

72 procent af respondenterne i SELI har heller ikke en 
uddannelse i deres arbejde, og 73 procent af dem, der 
har en uddannelse, har kun modtaget uddannelse i 
under et år. (3,3, 3,4 og 3,5 for SELI og gennemsnittet)

Gennemsnitligt er respondenterne fra SELI dem, der 
har arbejdet længst tid på Cityringen; 30 procent har 
arbejdet på projektet mere end to år. Gennemsnittet 
for hele undersøgelsen er, at kun 13 procent har ar-
bejdet mere end 2 år på Cityringen. (3,1 for SELI og 
gennemsnittet)

Tilknytningen til firmaet

SELI’s folk på Cityringen er i vidt omfang ikke faste 
folk i firmaet. Hele 85 procent af respondenterne 
svarer, at de kun har arbejdet for SELI i mindre end 
4 år og altså er blevet mandet op på dette projekt. 
En lille gruppe på 8 procent af respondenterne er dog 
erfarne SELI-gutter med mere end 6 års anciennitet i 
firmaet. (1,5 og 2,3 for SELI og gennemsnittet)

Tilknytning til Danmark

23 procent af respondenterne fra SELI har konkrete 
planer om at blive I Danmark efter deres arbejde på 
Cityringen. Det er et godt stykke under gennemsnittet 
for hele undersøgelsen, som ligger på 42 procent. Der 
er også en del færre SELI-respondenter, der har et øn-
ske om at blive i Danmark i forhold til gennemsnittet 
for hele undersøgelsen. En stor gruppe af kollegerne i 
SELI er altså typen, der rejser fra stort projekt til stort 
projekt. (3,6 og 3,7 for SELI og gennemsnittet)

Hvorfor kom de til Danmark?

Kollegerne i SELI er tydeligvis ikke kommet til Cityrin-
gen på grund af lønnen, til gengæld svarer 62 pro-
cent ”Helt rigtigt” eller ”Rigtigt” til, at de er kommet 
til Cityringen, fordi de var arbejdsløse i deres hjem-
land. Det skyldes måske, at så mange af de ansatte 
i SELI er italienere. Italienerne er den etniske gruppe 
på Cityringen, som oftest nævner arbejdsløshed som 
årsag til, at de er kommet til Cityringen. 62 pro-

cent af italienerne svarer, at de er rejst til Cityrin-
gen, fordi de var arbejdsløse. Det er et stykke over 
gennemsnittet for alle nationaliteterne, hvor kun 39 
procent svarer, at de er kommet til Cityringen på gr-
und af arbejdsløshed. (2,3, 2,4, 2,5 og 2,6 for SELI og 
gennemsnittet) (2,6 for italienere og gennemsnittet) 

Organisering af kollegerne
SELI er uden sammenligning den virksomhed på 
Cityringen, der har haft det mest positive organise-
ringsforløb med en stor medlemsstigning og valg af 
TR i 2014. Jeg tror, at der er flere grunde til denne 
succes:

 1.  Der været engelsktalende medlemmer blandt 
mandskabet fra start af. Specielt Giuseppe og 
Marco fra Trevi var uvurderlige for BJMF’s tid-
lige organiseringsindsats. De viste sig begge 
at være tillidsvækkende personligheder, der 
kunne tiltrække andre omkring sig og til 3F. 
Giuseppe forklarer sin organiseringsindsats 
blandt sine kollegaer således: “Når jeg fortæller 
om fagforeningen, så fortæller jeg også om mine 
værdier. (..) Jeg fortalte venner, de fortalte deres 
venner. Deres venner sagde, vi vil godt tale med 
Giuseppe.” (Giuseppe 15/9-15 63:58 & 72:32)

 2.  Ledelsen i SELI har helt klart været inter-
esseret i at integrerer sig i den danske model. 
Valerio Violo har, i modsætning til så mange 
andre ledere på Metroen, helt fra begyndels-
en accepteret 3F’s tilstedeværelse blandt sine 
ansatte, og endda skubbet på for at få valgt TR 
i firmaet. Det var en tiltrængt forandring.

 3.  BJMF har prioriteret organiseringen af SELI 
meget højt. Elo og Michael fortæller selv, at 
3F’s organiseringskursus i august 2014 fik dem 
til at fokusere deres indsats på SELI, men ud-
viklingen af forbunds-kurset i den danske mod-
el i foråret 2014 viser, at BJMF allerede var 
meget fokuserede på SELI. Michael og Elo har 
hele vejen genne Cityringen haft øjnene stift 
rettet mod de firmaer, hvor der åbnede sig 
muligheder for at få en fod inden for. Valget af 
Giuseppe til TR i december 2013,var sådan en 
mulighe.

 4.  Kurset i den danske model til kollegerne i SELI 
var selvfølgelig en genistreg, men som Mi-
chael Severinsen så rigtigt siger, så kunne man 
nok ikke have lavet et lignende kursus for de 
italienske kolleger i Trevi. De ville simpelthen 
ikke have tilmeldt sig. Kurset kunne først blive 
en succes, når BJMF havde respekterede uden-
landske TR’er, som de kunne hænge rekrut-
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teringen til kurset op på. Specielt Giuseppe var 
uundværlig for kursets succes.

 5.  En femte forklaring kan være, at kollegerne fra 
SELI uden sammenligning er den gruppe af kol-
legaer, der har haft den største tilknytning til 
fagbevægelsen, før de kom til Danmark. Hele 
54 procent har været medlem af en fagforening 
før de kom til Danmark. Det er langt flere end 
gennemsnittet for undersøgelsen, hvor det kun 
er 21 procent. (5,2 for SELI og gennemsnittet) 

Hvad årsagen end måtte være, så var BJMF’s indsats 
i SELI en succes. Det viser sig også i vores spørgeske-
maundersøgelse, hvor man tydeligt kan se, at SELI’s 
ansatte har et meget nært forhold til 3F:

 •  62 procent af respondenterne fra SELI kender 
3F, det er et stykke over gennemsnittet på 54 
procent. (4,1 for SELI og gennemsnittet)

 •  35 procent har været på besøg i BJMF, gen-
nemsnittet for undersøgelsen er 30 procent.  
(4,6 for SELI og gennemsnittet)

 •  21 procent af respondenterne fra SELI har 
besøgt fagforeningens skurvogn på pladserne, 
gennemsnittet for undersøgelsen er 12 procent. 
(4,7 for SELI og gennemsnittet)

Til trods for den åbenlyse succes, så har der også 
været problemer undervejs, og der lurer mørke skyer 
forude. 

For at tage det første først, så er det klart, at be-
givenhederne omkring Michael C rent ud sagt var en 
katastrofe. Hvad der end er op og ned i historien, så 
viser historien med al tydelighed, at TR-systemet er 
sårbart, når der ikke er en stor gruppe af aktive kol-
leger, der bakker op om og kontrollerer deres TR. Når 
medlemsgruppen er meget lille i forhold til gruppen af 
ikke-medlemmerne, så risikerer man, at TR’en reelt 
ikke kommer til at repræsentere ret mange andre end 
sig selv. Der var en lignende problemstilling i Trevi, 
hvor de danske TR’er aldrig kom til at repræsentere 
de italienske arbejdere. Det er en vigtig lektie fra 
SELI, at valget af en TR også kan skabe problemer 
for organiseringen, hvis det er den forkerte mand, der 
bliver valgt.

Så til fremtiden. Det er helt tydeligt, at organisation-
sprocenten i SELI har været aftagende siden maj 2015. 
Fra at have været ledende er SELI nu en gennemsnit-
lig virksomhed, hvad angår organisationsprocenten. 
 •  31 procent af respondenterne fra SELI er 

medlem 3F; det er meget tæt på gennemsnittet 
på 30 procent.  (4,2 for SELI og gennemsnittet)

 •  7 procent af respondenterne fra SELI er 
medlem af en anden fagforening end 3F; det er 
meget tæt på gennemsnittet på 8procent. (4,3 
for SELI og gennemsnittet)

I løbet af mine besøg på Cityringens byggepladser og 
i campen i Sydhavnen talte jeg med mange SELI-me-
darbejdere, der fortalte, at de følte sig ladt i stikken 
af 3F. En fornemmelse, som kan bakkes delvist op af 
vores spørgeskemaundersøgelse. 

 •  Kun 28 procent af respondenterne fra SELI 
svarer, at de har fået besøg af BJMF på bygge-
pladsen; gennemsnittet for hele undersøgelsen 
er 35procent.  (4,5 for SELI, gennemsnittet)

Man kan med rette argumentere for, at det ikke burde 
være nødvendig for BJMF at besøge kollegerne i SELI 
så ofte, når de nu har deres egne TR’er. Men vores 
undersøgelse viser desværre, at mange af kollegerne 
slet ikke ved, at de har en TR, eller for den sags skyld 
en overenskomst.

På spørgsmålet ”Er der valgt en TR i dit firma?” er det 
kun 31 procent af respondenterne fra SELI, som svarer 
ja til, at de har en TR. Til sammenligning svarer 69 
procent ja til, at de har en AMR.
(8,4 og 7,3 for SELI)

På spørgsmålet ”Har dit firma har en overenskomst?” 
er det kun 25 procent af respondenterne fra SELI, der 
svarer ja. 16 procent svarer nej, og 59 procent svarer 
”Ved ikke”. 

Det er godt nok langt bedre end gennemsnittet for 
hele undersøgelsen, hvor kun 17 procent svarer ja, 
men det er trods alt ikke specielt imponerende.  (8,1 
for SELI og gennemsnittet) 

Der er altså en akut mangel på information og 
forståelse af den danske model blandt kollegerne 
i SELI til trods for, at de har mange TR’er, at flere 
af kollegaerne har deltaget i kurserne, og at de har 
været rimeligt godt organiseret i et par år nu.

For at dykke yderligere ned i dette paradoks har jeg 
interviewet en anonym medarbejder i SELI om, hvor 
han synes, at skoen trykker i forholdet til 3F. Kolle-
gaen er en erfaren italiensk bygningsarbejder, der har 
arbejdet i SELI siden midt 2013. Han er mangeårig 
medlem af CGIL i Italien og medlem af 3F. Den anon-
yme bygningsarbejder fortæller:   

  “Jeg kender ikke min TR, okay, jeg kender en af 
dem, men jeg synes ikke, han hjælper så meget. 
Vi stiger ikke i løn” 
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  “Vi kan ikke gå til vores TR, for vi har ikke tid til 
det i arbejdstiden, og efter arbejde er han der ikke. 
BJMF og TR’ene skulle besøge campen noget 
mere.” 

  “Jeg føler, at jeg betaler 600 kr. til ingenting. Jeg 
troede, at fagforeningen ville starte strejker og 
aktioner, men det gør de ikke. CGIL laver store 
demonstrationer, det gør 3F ikke.” 

  “Der er sikkerhedsproblemer på arbejdet, men 
hvor er arbejdspolitiet fra regeringen? italienske 
fagforeninger plejer at ringe efter dem. Hvor er 
de?”

  “3F hjælper ikke med problemerne uden for selve 
arbejdet. Jeg kender ikke det danske system så 
godt og vil gerne have hjælp.” 

Michael Severinsen fortæller, at han kan genkende 
disse udsagn fra kollegaen. Han fortæller, at han 
oplever en stor del af de ansatte i SELI som meget 
krævende, forstået på den måde, at BJMF skal vise 
resultater, før de vil tale med fagforeningen. 
(Mail fra Michael d.25/1)

Når jeg hører den anonyme SELI-medarbejder 
beklage sig over, at hans TR og BJMF ikke kan lev-
ere flere resultater og ikke servicerer ham bedre, så 
er det lidt som at høre mine egne danske kollegaer 
brokke sig over 3F. Jeg tror også, at årsagen til den 
negative kritik er den samme. Når først 3F har sikret, 
at overenskomsten bliver overholdt, så er alle de lavt 
hængende frugter plukket, og det er i meget høj grad 
op til kollegerne selv at plukke de højere hængende 
frugter. De skal selv forhandle sig til lønstigninger og 
forbedringer, udover hvad overenskomsten kræver, og 
de skal selv stable klubber på benene for derigennem 
at udvide fagforeningens virkefelt og styrke. 

Man kan sige, at når organiseringsindsatsen er 
lykkedes, så kommer man til en ny fase, hvor med-
lemmerne skal lære at opnå resultater ved egen kraft. 
Man kunne kalde denne fase for mobiliseringsfasen. 
For BJMF er det på en måde en helt ny problematik, 
da de aldrig tidligere har haft så mange organiserede 
udlændinge før, men det er også en gammel prob-
lematik, som hele 3F har kæmpet med i mange år 
blandt de danske arbejdere.

Da jeg forklarede den anonyme SELI-medarbejder, at 
det er op til ham og hans kollegaer at kæmpe sig til 
de forbedringer, han efterspørger, så replicerede han: 
“Hvorfor betaler jeg så 600 kr. om måneden til 3F?”
Jeg kigger nærmere på Mobiliseringsfasen i kapitlet 
om Megaflex og i den endelige Analyse af organiser-

ingsindsatsen under afsnittet Mobilisering vs. organ-
isering, side 118.

Hjælp med at finde nye jobs til 
3F-medlemmerne

SELI har fungeret som en form for reservejob for 
fyrede fagforeningsaktivister, godt hjulpet på vej af 
BJMF’s meget aktive indsats for at finde nye jobs til 
deres firstmovers. Daniel fra Cinterex, Aurelien og 
Emil fra Cipa er blandt de firstmovers, der har fået 
et nyt job hos SELI, efter at de er blevet fyret. Jeg 
tror ikke, at man kan overvurdere den positive betyd-
ning af dette. Ikke bare for dem, der er blevet fyret, 
men også for de kollegaer, der pludseligt møder deres 
fyrede kolleger igen på det selvsamme byggeri. Det 
fremviser 3F’s magt og vilje til at hjælpe deres med-
lemmer, og der er ingen tvivl om, at det har en enorm 
organiserende effekt. 

Kulturelle forskelle
65 procent af de respondenterne er fra SELI kom-
mer fra Italien, så det er naturligt, at italienerne 
også dominerer blandt TR og AMR. Men når det er 
sagt, så synes jeg, det er slående, at der kun er én 
ikke-italiener blandt AMR’er og TR’er, og det er Dan-
iel. Jeg har ikke hørt nogen ikke-italienere brokke sig 
over det, men der har været gnidninger mellem de 
nationale grupper i SELI. Michael Severinsen forklar-
er, at fordomme mellem nationaliteterne var et prob-
lem, som skulle overkommes, på kurset i den danske 
model. Han fortæller, at i den interne hakkeorden er 
italienerne øverst og rumænerne nederst. Det viser 
sig også i lønnen, hvor den højestlønnede på kurset er 
en italiener, der får 235 kr. i timen, og den lavtlønnede 
er en rumæner, der får 135 kr. i timen. Denne hakke-
orden går i øvrigt igen på hele Cityringen.
(Michael  S 16/9-15  85:48)

Italienerne i SELI virker til gengæld til at have været 
nemmere at organisere, end italienerne i Trevi var 
det. Udover de årsager til succesen, som jeg allerede 
har nævnt, så vil jeg pege på to kulturelle årsager, 
som nok også har spillet en rolle for organiseringen.
- For det første er kollegerne i SELI ikke så tæt for-
bundet til deres virksomhed, som de var i Trevi. Tre-
vi benyttede sig af et Toyota-lignende system, der 
bandt de ansatte tæt til firmaet. Det gør SELI ikke. 
- For det andet er flere af italienerne i SELI fra Nor-
ditalien, hvor fagbevægelsen traditionelt står stærk-
ere end i syd. Trevis ansatte var langt oftere fra Syd-
italien. Michael Severinsen fortæller, at det endnu 
ikke er lykkedes at organisere den del af kollegerne 
fra SELI, der kommer fra Calabrien ude i snuden af 
den italienske støvle. 
(Mail fra Michael 25/1-16) 
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Konklusion
I SELI lykkedes det BJMF at få en stor gruppe af 
udenlandske arbejdere til at organisere sig og vælge 
tillidsrepræsentanter. Jeg tror ikke, at der kan være 
nogen tvivl om, at Giuseppe og Marco er nøglep-
ersonerne i denne succes. De to fungerede som en 
form for murbrækkere mellem den danske fagbev-
ægelse og de italienske kolleger. Den kontakt, som 
var så svær at etablere mellem de danske faglige 
sekretærer og Trevis italienske mandskab, den eta-
blerede Marco og Giuseppe i SELI. Michael S og Elo 
udnyttede dygtigt mulighederne, som Giuseppe og 
Marco tilstedeværelse skabte, ved ganske langsomt 
at udbygge deres forhold til de to og klæde dem på 
til at blive ambassadører for 3F. Dygtigt og tålmodigt 
fagligt arbejde, der bar frugt.

Organisationsprocentens ud-
vikling i SELI

På næste side ses to grafer, der viser organisations-
graden i SELI. 
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Udvikling i ansatte:

Organisationsprocent:
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Grundlæggende oplysninger om virksomheden:
CIPA DENMARK ApS 
CVR: 35041095
http://cipaspa.it 

Cipa er primært underentreprenør på betonarbejdet, 
men de fungerer også som manpower-leverandør af 
betonarbejdere til arbejdet i stations skaktene. 

Undersøgelsen af Cipa er baseret på 11 interviews 
med Cipa-ansatte, et interview med ingeniør Car-
los Manique og medlem af Direktionen i CIPA Aps 
Bellone Margherita, 155 udfyldte spørgeskemaer, en 
række interviews med ansatte i 3F, samt en bereg-
ning af organiseringsgraden i virksomheden, der er 
fundet ved at sammenholde pensionsindbetalinger 
fra virksomhederne med 3F’s medlemsdatabase.  

Kronologi

2013
10. feb.: Det italiensk entreprenørfirma Cipa ankom-
mer til Danmark, og opretter et dansk Aps 
(http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/b35016e7d20c4dc0bcf8a29ac-
98cb584-20130529-endnu-et-italiensk-firma-loeber-med-stor-ordre-
paa-metroen)

Ligesom Cinterex, så er Cipa en underentreprenør for 
CMT, der bliver betalt på baggrund af mængden af 
stål og beton, de producerer. CMT står for den tekn-
iske viden og indleje af store maskiner, mens Cipa 
står for mandskabet og mindre værktøj. Systemet 
ligner meget  det danske akkordsystem. Cipa mander 
op med italiensk, rumænsk og polsk arbejdskraft. 

Efter anbefaling fra CMT, hyrer Cipa PWH og melder 

sig ind i DB. Ledelsen i Cipa fortæller, at ingen rådgav 
Cipa om at etablere en dialog med 3F. Fra forskellige 
kilder fortælles der, at stemningen blandt firmaerne 
på Cityringen var: ”Hold jer så langt væk fra fagfore-
ningerne som muligt.” 
(Interview med Carlos Manique og Bellone Margherita 6/10-15)(Mail 
fra Carlos 12/1)

10. april: BJMF sender første 48 timers-møde-
begæring til Cipa. 
(Silas 22/10-15 01:01)

13. juni: Marius ankommer til Cityringen for Cipa. 
Marius er fra Rumænien, og er i 30’erne. Han har 
aldrig været medlem af en fagforening. Han havde 
en lille idé om, at der er fagforeninger, der beskyt-
ter arbejdere i Danmark, men han regnede med, at 
han ville blive afvist af 3F, hvis han kontaktede dem. 
Måske fordi han var fra Rumænien, måske fordi hans 
sag var så lille og ubetydelig. Det skulle vise sig, at 
Marius ikke ville blive afvist, og at hans sag langt fra 
var lille og ubetydelig, men det kommer vi til. 
(Marius 2/10-15 00:45 og 15:40)

Juli: Brødrene Emil og Aurelien ankommer til Cityrin-
gen for Cipa.

De to brødre kommer fra den lille landsby Mircea Voda 
i Braila kommune i det østlige Rumænien. Fra denne 
lille landsby kommer omkring 50 af Cipas rumænske 
betonarbejdere på Cityringen. Det startede med, at 
en enkelt person fra landsbyen arbejdede for Cipa i 
Italien. Han rekrutterede så familie og venner i lands-
byen til Cipas nye projekt i København. 

Emil og Aurelien var blandt dem, der blev rekrut-
teret til Cityringen. De har aldrig før arbejdet på stort 
byggeri, men har haft forskellige jobs inden for byg-

CIPA
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gebranchen. De to brødre har aldrig tidligere været 
medlem af en fagforening, og deres opfattelse af fag-
bevægelsen i Rumænien er, at den er korrupt, men 
i Danmark bliver de to brødre de første af en række 
firstmovers for 3F i Cipa. 
(Emil & Aurelien 21/12-15 00:00 og 47:25) 

1. sep.: 48 timers-møder med Cipa ender med et 
forlig på 80.000, fordi deres arbejdstidsaftale ikke 
hænger sammen. 
(Silas 22/10-15 03:36)

Cipas ledelse siger selv, at dette møde er første 
gang de møder repræsentanter for 3F. De fortæller, 
at de ikke sad i det samme rum og ikke måtte tale 
direkte med 3F. DB gik frem og tilbage imellem de 
to rum. Der var ikke noget møde på et lavere niveau 
før denne pludselige eskalering. Derudover var der 
et dårligt samarbejdsklima mellem DB og 3F. I en 
mail til mig fortæller Carlos Manique: “It was for us a 
strange environment and procedure to which we were 
not used to and did not understand how and why it 
was like that.” 
(Mail fra Carlos 12/1-16)

Jeg kigger nærmere på den måde BJMF henvender 
sig til virksomhederne under den endelige Analyse af 
organiseringsindsatsen under afsnittet Integration af 
virksomheden. 

Nov.: Nogen fra 3F er på besøg på byggepladsen TGV 
på Otto Busses Vej med 3F-brochurer på italiensk. 
Det har nok været de gamle pjecer fra Trevi, der er 
blevet genoptrykt, men jeg har ikke kunnet finde ud 
af, hvem der omdelte pjecerne. Emil og Aurelien var 
på pladsen og så de ansatte fra 3F, men ledelsen 
på pladsen tillod ikke, at brødrene talte med dem. 
Brødrene fortæller i mit interview med dem, at de 
opfattede 3F som stærke, fordi de fik lov til at komme 
ind på pladsen, og fordi cheferne virkede bange for 
dem. Senere på dagen fik de fat i en af pjecerne og 
gemte den. 
(Emil & Aurelien 21/12-15 23:50 og 49:22) 

18. nov.: Vito og Pasquale ankommer til Metroen for 
Cipa. De to er i 40’erne, fra Italien og erfarne bygn-
ingsarbejder med 20 års erfaring. De hører med det 
samme om 3F på grund af balladen med Cinterex. De 
har begge to været medlem af  FILCA CISL, der er 
forbundet med Kristendemokraterne i Italien, og vil 
egentligt gerne være medlem af en fagforening, men 
de tør endnu ikke melder sig ind.
(Vito 2/11-15 0:57 & 18:50) (Pasquale 6/10-15 & 2/11-15)

5. dec.: Giuseppe bliver valgt til TR i SELI. TR’en i 
SELI vil senere komme til at spille en rolle i organise-
ringen af de italienske kolleger i Cipa. 

20. dec.: 30-40 kollegaer fra Cinterex kommer til 
Cipa. Kollegaerne er blevet arbejdsløse, da Cinterex 
går konkurs, og de når lige hjem, så bliver de kaldt til 
Danmark igen. CMT arrangerer, at Cipa kan overtage 
arbejderne fra Cinterex, fordi de gerne vil have, at 
arbejdet fortsætter i dagene mellem jul og nytår. 
Blandt dem der, kommer med over i Cipa, er Famora, 
Boubacar og Paulo. 

(Michael 16/9-15 61:40 og 61:14)(Famora 26/9-15 05:33)(Boubacar 
26/9-15 59:03)(Michael 29/1 01:20)(Paulo 15/11-15 22.07)

Der er et møde på Hotel Bel Air i Kastrup for Cipa-ar-
bejderne, hvor projektchef i Cipa, Ferdinando de An-
geles, truer folk til ikke at melde sig i fagforening. 
Mødet blev afholdt i direkte forbindelse med, at Cin-
terex går konkurs. Pasquale, Emil, Aurelien og Marius 
er blandt de kolleger i Cipa, som hører truslerne fra 
Fernando. 
(Marius 2/10-15 32:47) (Emil & Aurelien 21/12-15 37:07) (Pasquale 2/10-
15:  31:30)

Marius husker truslerne således: “Den store Boss Fer-
dinando siger, at han har vores adresse, og hvis du 
går til fagforeninger, så finder han dig.” Marius ville 
gerne have gjort modstand, men som han selv siger: 
“Vi var totalt ukendte med systemet her i Danmark, 
hvordan finder man en lejlighed? Hvad er prisen? Vi 
arbejdede, spiste, tog et bad og sov. Det var historien 
hver dag. Vi havde ikke tid til at finde informationer 
om vores rettigheder, for vi arbejder 7 dage om ugen 
fra kl. 7 til 19. Hver dag.” 
(Marius 2/10-15 34:00)

Pasquale fortæller også, at folk blev bange og under-
lagde sig. Det tager et år, før han selv er klar til at 
melde sig ind i 3F. 
(Pasquale 2/10-15:  31:30)

2014
13. jan.: Famora melder sig ind i 3F. Han fortæller, 
at han gerne vil bo og arbejde i Danmark og melder 
sig ind i fagforeningen for at få hjælp med breve og 
lignende. 
(Famora 26/9-15 21:00)

Feb.: 18 tidligere ansatte i Cinterex bliver fyret fra 
Cipa, måske fordi nogle af dem er 3F-medlemmer, 
men efter eget udsagn også fordi, at de er mere 
krævende belært af erfaringerne fra Cinterex. Blandt 
de fyrede er Boubacar og Paulo. Famora bliver i Cipa.
(Boubacar 26/9 09:26 og 31:30)(Paulo 15/11 21:22 41:55)

Alt tyder på, at fyringerne er en organisationsfjendt-
lig handling, og Elo indrømmer, at fagforeningen nok 
burde have gjort mere i denne sag, men portugiserne 
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var ikke så meddelsomme, så det var svært at rejse 
en sag, før det var for sent, og folk var spredt for alle 
vinde. 
(Elo 5/10-15 35:51)

 
12. feb.: Paulo melder sig ind i 3F i forbindelse med, 
at han bliver fyret fra Cipa. Han fortæller, at det er 
Boubacar, der fortæller ham om 3F, og at Boubacar 
på dette tidspunkt fungerer som en form for kontakt-
person til 3F for kollegerne fra Cinterex.
(Paulo T 15/11 21:22 41:55)

Marts: I 3F’s register figurerer de første 17 medlem-
mer i 3F her. Det må være kollegerne fra Cinterex, 
som man kan se. Der er 72 ansatte. Så det giver en 
organisationsprocent på 24 procent. 

April: 16 medlemmer, 71 ansatte. 23 procent organ-
iseringsgrad.

Foråret: Aurelien har fået en flybillet hjem uden en 
retur billet. Af erfaring ved han, at det er en fyresed-
del. I mit interview med de to brødre Aurelien og 
Emil forklarer de, at Aurelien nok blev fyret, fordi han 
nægtede at arbejde søndage. Kollegerne i Cipa ar-
bejdede 12-14 timer om dagen, 6-7 dage om ugen. 
De seks dage stod i deres kontrakt, den syvende dag 
var i princippet valgfrit, men de to brødre forklarer, 
at firmaet ikke så med milde øjne på, at folk undslog 
sig. De to brødre havde jo fået en pjece fra BJMF 
tilbage i november 2013, og nu besluttede de sig for 
at kontakte fagforeningen. De forklarer, at det var 
oplevelsen med pjecen, samt nogle danske BMS-
kranchauffører, der anbefalede 3F, der tilsammen 
overbeviste dem om at kontakte BJMF. De to ringer 
til BJMF, og Elo henter dem med det samme og kører 
dem til BJMF. På mødet med BJMF fortæller de to 
brødre alt om deres arbejdssituation og melder sig 
ind i 3F. De to betaler dog aldrig kontingent. Aftalen 
er, at kontingentet vil blive betalt ud af en eventuelt 
kommende bod. Hvis der ikke kommer en bod, så 
skal de ikke betale kontingent.
(Emil & Aurelien 21/12-15 28:41 & 15:40 & 40:31 & 27:46)

Denne aftale er en BJMF-opfindelse, som fagforenin-
gen bruger for at kunne køre principielle sager. Elo 
forklarer bevæggrunden bag aftalen således: “Der er 
jo en politisk beslutning om, at man ikke kan køre 
sager bagudrettet, men de her sager er jo så vigtige 
for forsvaret af den danske model, at vi er nødt til at 
hive dem ind, og så lave nogle fiksfakserier”. 
(Elo 20/1-16 28:38)

Michael Severinsen henvender sig efterfølgende til 
Klaus fra Fagbladet og involverer dem i sagen. Klaus 
tager den dansk/rumænske journalist Doru med på 
opgaven. 

To uger efter rejser de to brødre hjem, men kontakten 
til 3F og Fagbladet bliver vedligeholdt. Klaus og Doru 
tager endda derned og besøger dem for at finde stof 
til et temanummer om Cityringen til juliudgivelsen. 
Fagbladets rolle i processen er selvfølgelig at påvirke 
den politiske dagsorden, men Doru og Klaus er også 
med til at grave informationer frem til den fagretslige 
sag og at opretholde kontakten med de fyrede kol-
leger. Der er ingen tvivl om, at BJMF havde fordel 
af deres tætte samarbejde med Fagbladet, men der 
opstår stor uenighed internt i BJMF, og mellem BJMF, 
Fagbladet og 3F-Byggergruppe om, hvorvidt man skal 
bringe historien i Fagbladet. 3F Byggegruppe og dele 
af BJMF er bange for, at presseomtalen vil skade den 
fagretslige behandling, som det tidligere er set i Cin-
terex-sagen og på Navitas i Aarhus. Andre i BJMF og 
på Fagbladet har derimod af den opfattelse, at histo-
rien skulle ud. 
(Klaus Buster 4/11-15 & 14/4-16 og en mail d.14/2-16)  (Jens Kirkegård 
18/11-15 63:15) (Michael 29/9-15 19:54) (Elo 5/10-15 18:36) (Silas 22/10-
15 73:01)

Jens forklarer sin holdning således: “Vi havde en ret 
klar idé om, at de her uhyrligheder (..) har offent-
ligheden behov for at vide. (..) Det var en forargelse 
og afmagt over at sådanne ting kan ske i Danmark, og 
det ville vi ikke ligge inde med.”
(Jens Kirkegård 18/11-15 63:15)

Silas tilføjer, at BJMF frygtede, at firmaet vil presse 
vidnerne, og at mediepresset måske kunne modar-
bejde det. Hvis arbejdsgiverne føler, at alle kigger på 
dem, så vil de blive bange for at lave numre.  
(Silas 22/10-15 73:01)

Diskussionen ender med, at Aureliens historie kom-
mer med i temanummeret d. 4. juli, men BJMF 
forsøger at påvirke måden, sagen bliver fremstillet i 
pressen på, for at undgå, at omtalen skal opfattes 
som et angreb fra BJMF mod Cipa. Jens forklarer 
strategien således: 

“Vi var meget bevidste om, at det var metroarbe-
jderne, der skulle stå forrest i pressedækningen. Der 
var ikke nogen TV-hold der kom her ud og filmede 
fagforenings kontorer, eller røde faner. Det var met-
roarbejdere foran et grønt hegn man så.” 
(Jens Kirkegård 18/11-15 63:15)

Jeg kigger nærmere på konflikterne mellem hensynet 
til medierne og hensynet til den fagretslige behan-
dling i kapitlet Medier og politik.  

Maj: 4 medlemmer, og 57 ansatte og syv procent or-
ganiseringsgrad. 
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Adrian starter i Cipa. Adrian er i 20’erne og kommer 
fra en lille by 60 km uden for Krakow i Polen. Han er 
oprindelig udlært elektriker, men da der ikke var ar-
bejde i det fag, slog han sig på betonarbejdet. Adrian 
har aldrig været medlem af en fagforening, og han 
har aldrig skænket det en tanke, før han mødte BJMF 
på Cityringen.    

Juni: 4 medlemmer, og 57 ansatte. 7procent organ-
iseringsgrad.

8.juni: Møde mellem BJMF og fire nye rumænere fra 
Cipa. 

Tre familiemedlemmer til brødrene Emil & Aurelien 
har været i telefonisk kontakt med brødrene og er 
blevet overbevist om at gå til 3F. De tager Marius 
med. Marius er blevet overbevist om at tage med de 
andre af en dansk kranchauffør, der anbefaler 3F, og 
fordi han har talt med nogle polakkere, nok fra Adec-
co, om, at de får et tillæg for natarbejde, som han 
ikke får. 
(Michael 29/9-15 20:48) ( Marius 2/10-15 14:25)

Marius og de andre melder sig ind i fagforeningen da 
mødet er slut, og danmarkshistoriens største sag om 
social dumping er sat i gang. 

Juli: 4 medlemmer, og 127 ansatte. 3 procent organ-
iseringsgrad.

4. juli: Fagbladet udkommer med et temanummer 
om Cityringen. 

Fagbladet hævder at have talt med 14 rumænske ar-
bejdere, der fortæller om brud på overenskomsten 
hos Cipa, men det er kun Aurelien, der bliver brugt 
som et “godt” eksempel, med navns nævnelse.
(http://www.e-pages.dk/3f/1438/) (http://www.fagbla

det3f.dk/temaer/metro/07bfb5162b0447b8b3a51ea6

e9a1aebc-20140708-metrofirma-snd-aurelian-kan-ikke-forsrge-fami-
lien)

I jule afholdes desuden 48 timers-møde, hvor DB 
beder om navnene på dem, der står bag klagen mod 
Cipa. BJMF viser dem navnet på Marius. DB suspen-
derer mødet i en kort pause og så begynder telefo-
nen at ringe. Firmaet er begyndt at true Marius, hans 
familie og hans naboer.  
(Michael 29/9-15 22:16) (Marius 2/10-15 16:00) (Elo 5/10-15 28:00 )

Her spiller det ind, at Cipa ofte ansætter folk fra 
samme familie og landsby til firmaet. Marius familie 
og naboer bliver vrede på Marius over at han er gået 
til fagforeningen, og de forsøger at overtale ham til 
at droppe sagen. Marius forklarer: “Da firmaet havde 
set mit navn, begyndte de at ringe til min bror, som 

også arbejder for Cipa. De truede ham med fyring, 
hvis jeg ikke trak min klage tilbage. Min bror bad mig 
om at sige op, og trække klagerne tilbage. Han er 
sur på mig, helt frem til i dag. Han kom ikke til mit 
bryllup. Vi er ikke tætte længere. Min mor var også 
bange, men hun forstod mig. Hun var den eneste i 
familien, der forstod mig.” 

Marius fortæller også, at specielt de rumænske kol-
legaer var sure på ham, tilsyneladende fordi firmaet 
truede med, at de ville fyre alle rumænerne. Firmaet 
forsøgte også at stresse Marius, men de turde åben-
bart ikke fyre ham endnu. Han fortæller selv: “De 
satte mig ned i arbejdstid, og flyttede mig fra en byg-
geplads til en anden. De forsøgte at skjule, at de var 
sure, men det var tydeligt.“
(Marius 2/10-15 - 16:00, 18:30, 19:03, 19:32) (Elo 20/1-16 33:32)

15. juli: Fagbladet afslører, at to ansatte i Cipa fik sve-
jserøjne, da de blev sat til at svejse uden sikkerheds-
briller. I stedet for at blive sendt på hospitalet blev de 
to fyret og sendt til Rumænien med to dages varsel. 
Cipa indberettede aldrig ulykkerne.
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/c1be6a9f6a44411785587d-
8bc05c0737-20140715-metrofirma-skjuler-ulykker-gabi-blev-sendt-
ud-af-landet)

24. juli: Marius bliver valgt til TR af de fire andre 
rumænere, der stod frem, men Cipa vil ikke an-
erkende valget. 
(Michael 29/9-15 24:00) (Marius 2/10-15 38:37)

31. juli: Marius og de andre rumænere, der er stået 
frem, bliver fyret af Cipa. 
(Marius 2/10-15: 28:10) (http://www.tv2lorry.dk/artikel/226513?auto-
play=1&video_id=93554)

Herefter beslutter ledelsen i BJMF igen at skærpe to-
nen omkring Cityringen i pressen og sætte alt ind på 
Cipa-sagen. For det første fordi der er hul igennem, 
for det andet fordi BJMF vurderer, at Cipa er så vigtige 
for CMT, at de ikke bare kan skiftes ud, og for det 
tredje fordi forholdene i Cipa simpelthen er for grove. 
Byggegruppeformand i BJMF, Jens Kirkegaard, havde 
tidligere oplevet, at sagerne led under tidspresset på 
BJMF’s ansatte. Derfor bliver der taget en ledelses-
beslutning om, at alle andre ting nedprioriteres, og 
at alle sejl sættes til på denne ene sag. Silas Grage 
kommer også med på holdet og tilfører sin store vi-
den om 48 timers-systemet. BJMF stiller med sit 
stærkeste hold i en indsats, som internt kommer til 
at hedde Braveheart-strategien. 
(Jens Kirkegaard 18/11-15 57:53) (Elo 5/10-15 43:56)

Aug.: 8 medlemmer, 137 ansatte. 6 procent organise-
ringsgrad. 
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1. aug.: Fagbladet rapporterer om fyringen. Her ud-
taler HR-chef hos Metroselskabet, Peter Mandrup 
Knudsen: “Hvis medarbejderne er fyret, fordi de in-
dgår i en faglig sag, er det her alvorligt.” “Organisa-
tionsfjendtlig handling er noget, vi ser meget alvorligt 
på. Hvis det er rigtigt, vil vi ikke sidde det overhørigt.” 
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/3072e7883fb34d749f-
c32ddc747ee866-20140801-whistleblower-fyret-fra-metroen)

1. aug.: Samme dag, som Fagbladet bringer artiklen, 
skriver Cipa til Elo. 

“We had made a mistake, giving the unemployment 
letter, we must recall or delete the unemployment of 
Marius. And we offer to him bring back to the work 
from Monday. We are trying to inform Marius of this, 
but he don’t answer his phone from nobody of my 
company, and we don’t have any his e-mail. If you 
have any information to give us the possibility to keep 
in contact with him. Anyway i try to send also rec-
ommended letter to his address in Rumania. We ask 
you if is possible for you to inform Marius that he can 
start monday.”
(Kilde e-mailen til Elo)

4. august: Fagbladet rapporterer, at Cipa nu har truk-
ket fyringen af TR Marius tilbage. De tre andre er 
stadig fyret. 
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/0ae75e6c409543f-
9b1493a3ba55a4bbc-20140804-metro-firma-traekker-fyring-af-
tillidsmand-tilbage)

BJMF har rejst en sag om fyring af tillidsmand, or-
ganisationsfjendtlig handling og uberettiget afskedi-
gelse. Men de fire vil ikke genansættes af frygt for 
en “ulykke” på arbejdet, og BJMF beslutter at sætte 
sagerne i bero indtil videre. De dropper dem ikke med 
det samme for at bruge den som pressionsmiddel 
over for Cipa. 
(Elo 20/1-16 36:21)

Sep.: Folkene i Cipa begynder at betale for mad og 
bosted og flyrejser i Cipa, samtidig med at deres 
grundløn stiger fra omkring 67 kr. i timen til mind-
stelønnen. Formodentlig som en respons på den 
faglige sag, der er på vej. 
(Vito 2/11-15 32:14)

24. sep.: Polske kollegaer fra Atlanco/Rimec bliver 
fyret og får hjælp af Robert Olejnik med at finde ar-
bejde i Cipa. En af dem er Krzysztof. Krzysztof møder 
Adrian i Cipa og anbefaler ham at melde sig ind i 3F. 
(Krzystof 18/10-15 15:57 & 44:35 & 49:20) (Adrian 8/11-15 20:22)

Okt.: 10 medlemmer, 129 ansatte. 8 procent organ-
iseringsgrad.

Dragos fra Rumænien starter i Cipa. Han er i 20’erne 
og har ingen erfaring med byggebranchen eller fag-
foreninger. Næsten lige da de ankom, hører han om 
3F. Dragos fortæller: “En kollega talte om 3F. Han 
fortalte, at det var farligt at kontakte 3F. Sådan var 
stemningen.”
(Dragos 7/10-15 9:12)

Nov.: 7 medlemmer, 144 ansatte. 5 procent organise-
ringsgrad.

24.nov.: Et af de første møder mellem polakkere fra 
CIPA og BJMF. Polakkerne i Cipa begynder at dukke 
op i fagforeningen og forstærker BJMF’s billede af, 
hvad der foregår. 
(Silas 28/11-15 06:17)

Adrian var blandt dem, der var med til mødet. Adrian 
fortæller selv, at det var Krzysztof, der er kommet 
fra Atlanco, der fik dem til at kontakte 3F. Adrian og 
de andre polakkere melder sig ind i fagforeningen på 
mødet, og BJMF får en stor gruppe medlemmer, som 
stadig arbejder i Cipa.
(Robert 16/9-15 22:34) (Adrian 8/11-15 20:22)

4. dec.: Tre polakkere bliver fyret af Cipa og kommer 
også ind i BJMF. 
(Silas 28/11-15 07:30)

2015
Jan.: 26 medlemmer, 250 ansatte, 10 procent organ-
iseringsgrad. Det er tydeligt, at der sker et gennem-
brud her.  

1. jan.: Krzysztof H bliver registreret som medlem af 
3F. 

Jan.: Pasquale, Vito og Luigi fra Cipa er utilfredse med 
den lave løn, samt at Cipa lyver overfor dem om bør-
necheck, lønforhold, arbejdstiden osv. De tre italien-
ske betonarbejdere spørger en arbejdsleder i Cipa, 
Pino, om han kender noget til dansk fagbevægelse. 
De tre kolleger spørger Pino, fordi de følte, at han 
var en okay fyr, og fordi han var gift med en dansk-
er, så han vidste måske noget om de danske forhold. 
Pino er tilfældigvis ven med den dansk/italienske tolk 
Carina Graversen, og han sætter de tre i forbindelse 
med Carina. 
(Vito 2/11-15 22:26) (Pasquale 2/11-15 12:34)

6. jan.: Carina tager Pasquale, Vito og Luigi med ind 
i BJMF, hvor hun fungerer som tolk, ikke bare over for 
de tre, men for alle de italienere, der siden dukker op 
i BJMF. Inde i fagforeningen hører italienerne om sa-
gen mod Cipa og vælger med det samme at gå med 
i sagen. Nu har BJMF vidner fra tre nationale grupper 
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i Cipa med i sagen.
(Elo 20/1-15 38:28) (Vito 2/11-15 22:26) (Pasquale 2/11-15 12:34)

15. jan.: BJMF afleverer klageskrift på Cipa-sagen med 
et historisk stort krav på 47 mio. kr.  BJMF fører sag 
på vegne af 39 medlemmer; 18 polakkere, italienere 
og 9 rumænere samt Famora fra Guinea Bissau. 18 af 
kollegerne er stadig ansat i Cipa. Det er lidt specielt, 
for sager om løndumping i udenlandske firmaer plejer 
at blive rejst på baggrund af fyrede kollegaer. Sådan 
starter denne sag også med brødrene, og efterfølgen-
de blev alle de rumænere, som stod frem, også fyret. 
Italienerne og polakkerne er ikke blevet fyret. Belært 
af bitter erfaring røbede BJMF først navnene på kolle-
gaerne i Cipa i replikken en uge før voldgiften på trods 
af, at Dansk Byggeri klagede over det.
(Elo 20/1-16 40:21)

Feb.: 26 medlemmer, 250 ansatte, 10 procent organ-
iseringsgrad.

2. feb.: Fagbladet rapporterer, at Cipa mander op fra 
150 til 430 ansatte.
( h t t p : / / w w w. f a g b l a d e t 3 f . d k / t e m a e r / m e t r o / c e 3 a -
99c054a544e7a82008c4e3ffe798-20150202-metro-top-giver-nye-
store-ordrer-til-skandalefirma)

2. feb.: Strejke hos Cipa på Otto Busses vej. 80 mand 
nedlægger arbejdet på grund af for lidt løn. Strejken 
bliver dækket i TV2 nyhederne.
(http://nyheder.tv2.dk/2015-02-04-koebenhavn-metroarbejdere-ned-
laegger-arbejdet)

De strejkende er ikke medlemmer, og det er to 
ukendte folk, set fra 3F’s synspunkt, der startede 
det hele. De to er Corado fra Italien og Marian fra 
Rumænien. Silas og Elo tager derud for at tale med 
folkene, og omkring 80 mand melder sig ind den dag, 
men langt de fleste betaler aldrig. Både Corado og 
Mariam ender med at forlade Cipa, men BJMF skaffer 
sidenhen Corado arbejde i SELI. 
(Elo 5/10-15 35:25 & 52:20) (Vito 2/11-15 30:51)

En anonym deltager i strejken fortæller om hans 
oplevelse af BJMF’s indsats: “På dette tidspunkt 
håbede vi, at 3F kunne hjælpe, men det skete ikke. 
De skaffede os ikke pengene, og vi skulle gå i arbejde 
igen. De meldte os ind under strejken, men vi vidste 
ikke lige, hvordan man skulle betale. Vi synes ikke, 
at 3F hjalp os. Alt forblev det samme efter strejken.”
(Anonym kilde 16:44)

Efterfølgende bliver BJMF og 3F indkaldt til has-
temøde af DB, der påstår, at det er fagforeningsmed-
lemmer, der har nedlagt arbejdet på BJMF’s foranled-
ning. Sagen bliver dog hurtigt droppet igen.
(Elo 21/1 44:14)

2. feb.: Paskale, Vito og Luigi fra Cipa bliver regis-
treret som indmeldte i 3F. Deres indmeldingsblanket 
har formodentlig ligget i skuffen og ventet på, at der 
blev tid til at kikke på dem, og så er de kommet med 
i samme pulje som de 80 strejkende. De deltog ikke 
selv i strejken, men hørte om den. 

11. feb.: Daniele Cascianelli og Sigurd Nissen-Pe-
tersen afløser Marco Faggiani og Jens Munch i CMT. 
Denne udskiftning i CMT’s topledelse bliver uden tvivl 
afgørende for det kommende forløb omkring Cipa. 

13. feb.: Cipa bliver beskyldt for at snyde i skat af 
fagbladet og Politiken. 
(http://politiken.dk/oekonomi/ECE2546661/metrofirma-har-ikke-ind-
berettet-ansattes-skat/)

20. feb.: Voldgiften i Cipa-sagen. 
(Elo 20/1-16 46:50)

Marts: 26 medlemmer, 316 ansatte. 8 procent organ-
iseringsgrad.

10. marts: Cipa bliver idømt en bod på 22 mio.kr.   
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/5ac2545edf6f40ce-
ba9ac0911e8fc286-20150310-metrofirma-idoemt-historisk-bod-for-lo-
ensnyd)

BJMF’s byggegruppeformand Jens Kirkegaard tror ikke 
på, at Cipa kan betale boden, og han meddeler der-
for CMT, at hvis Cipa ikke kan betale, så vil BJMF 
blokerer Metroen på baggrund af skyldig løn. BJMF 
har selvfølgelig nogle få medlemmer, man kunne 
bede om at sætte sig ned, men derudover vil BJMF 
blokere pladserne med aktivister. Denne trussel og 
CMT’s store afhængighed af Cipa giver CMT er stort 
incitament til at holde på Cipa og hjælpe dem med 
at betale deres bod. Det er lidt af et nybrud, at BJMF 
ikke kræver Cipa smidt ud, men BJMF er blevet klo-
gere af de bitre erfaringer med Cinterex og Atlanco. 
Jens fortæller, at BJMF havde erfaret fra de tidlig-
ere sager, at der var flere uheldige bivirkninger ved 
at smide virksomhederne ud: Kollegerne mister deres 
arbejde, firmaet blev ikke opdraget, og kolleger fra 
andre firmaer bliver bange for at komme til fagfore-
ningen. 
(Jens Kirkegaard 18/11-15 46:47) (Silas 22/10-15 53:30)

I Metroselskabet har den relativt nyansatte vicedi-
rektør Louise Høst samme indgangsvinkel til prob-
lemet. Louise Høst fortæller i mit interview med hen-
de til denne undersøgelse, at hun oplevede, at det 
var en automatreaktion hos 3F generelt, at firmae-
rne skulle smides ud, en reaktion, hun var uenig i. 
Pressen spørger igen og igen Metroselskabet, hvorfor 
Cipa ikke bliver smidt ud, men Louise Høst slår fast: 
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“Målet er i stedet at få virksomheden til at rette ind”.
(http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2586565/inter-
view-metroselskab-vil-have-betaendte-sager-op-i-lyset/) (Interview 
med Louise og Peder 14/1-16)

Sammen presser Metroselskabet og BJMF CMT til at 
behold Cipa og hjælpe dem med at betale deres bod.

24. marts: Det lykkes at lave en aftale om en afdrag-
sordning med Cipa og CMT i sidste øjeblik før den 
deadline, der er blevet sat på forhandlingerne. Ifølge 
Silas forhandler BJMF stort set kun med CMT. Cipa 
har meldt ud, at de ikke kan betale boden.
(Silas 28/10-5 24:49 & 26:53)

På baggrund af forhandlingsforløbet, og de rygter 
som er i omløb på Cityringen, er det oplagt at konklu-
dere, at CMT simpelthen har betalt boden for Cipa, 
men det benægter parterne. Cipa forklare selv, at 
CMT hjalp ved:” Allowing us to have some advanced 
payments”.
(Mail fra Carlos 12/1-16)

Sigurd Nissen-Petersen fra CMT forklarer, at “Der er 
fundet en løsning for betalingen af boden, hvor det er 
Cipa, der betaler pengene tilbage.”
(Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

Om CMT betalte Cipas bod eller ej, er måske hel-
ler ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at CMT involverer 
sig aktivt og positivt i processen med at få underen-
treprenørerne på Cityringen integreret i den danske 
model. Ansættelsen af Daniele Cascianelli og Sigurd 
Nissen-Petersen i februar var et tydeligt tegn på, at 
CMT havde skiftet hest, og dette blev understreget i 
forløbet omkring Cipa. Jeg kigger nærmere på dette 
skifte i CMT i den endelige Analyse af organisering-
sindsatsen i afsnittet Integration af virksomhederne. 

Efter aftalen om pengene er på plads, tager BJMF en 
beslutning om, at kollegerne i Cipa kan melde sig ind 
med tilbagevirkende kraft og få del i de 22 mio.

Stort set hele Byggegruppen råder daglig ledelse 
til at dele pengene ud til kollegerne i Cipa, og det 
besluttes, at kollegerne i Cipa bare skal melde sig ind 
inden 1. juli for at få del i boden. Selvfølgelig betinget 
af, at de betler deres kontingent bagudrettet. 
(Jens Kirkegaard 19/11-15 34:03) (Elo 5/10-15 64:01 og 78:11)

April: 66 medlemmer, 435 ansatte, 15 procent organ-
iseringsgrad. 

Maj: 58 medlemmer, 397 ansatte, 15 procent organ-
iseringsgrad. 

Jeg tror, at medlemstilbagegangen her stammer fra 

fyringerne af rumænerne i Cipa. Man skal huske på, 
at tallene er lidt forsinkede i forhold til virkeligheden.

4.-10. maj: Tredje 3F-kursus i den danske model af-
holdes. Denne gang deltager der også 15 kollegaer fra 
Cipa, blandt andre Krzystof, Pino, Pasquale, Vito og 
Luigi. 

Vito fortæller, at han var glad for kurset, det var 
meget informativt, og at det har hjulpet ham meget. 
(Vito 2/11-15 59:54)

21. maj: En gruppe på fem af de oprindelige deltagere 
i Cipa-sagen skriver til BJMF og brokker sig over, at 
alle skal have del i pengene. 
(Kilde brevet) 

En af de kolleger, der var med i sagen, forklarer 
anonymt til mig i et interview til denne rapport, at 
han følte, at han ikke fik penge nok ud af sagen. Han 
havde nok regnet med, at de 22 mio. skulle fordeles 
til de 30, der havde stået frem. Han opdagede først, 
at de kun ville få en lille del af pengene, da sagen 
var færdig. Han føler sig ikke godt nok informeret. 
Han forklarer, at nogen blev mere skuffet end andre. 
Blandt andet fordi de fik meget forskellige beløb ud-
betalt. Efterfølgende gik han til 3F for at få en forklar-
ing, men han følte ikke, at den var så god.

Det generede ham, at folk kunne melde sig ind efter 
sagen og få del i pengene. Han kan godt se en del af 
ideen i det, men det irriterede ham. Både han og de 
andre han kender der blev lidt sure. Men de er dog 
stadig medlemmer i 3F.
(Anonym kollega 52:39)

Problemerne, der er fulgt med BJMF’s beslutning 
om at dele penge fra bod og forlig ud til kollegaer, 
der melder sig i fagforening efterfølgende, kigger jeg 
nærmere på i den endelige Analyse af organisering-
sindsatsen i afsnittet Organisering af kollegerne.

Juni: 58 medlemmer, 416 ansatte, 14 procent organ-
iseringsgrad.

5. juni: Vito og Luigi bliver valgt til TR i Cipa.
Vito forklarer, at han stillede op til TR på grund af den 
viden han fik på kurset, fordi han gerne vil hjælpe, 
og fordi hans ven Pasquale overbeviste ham om det. 
(Vito 2/11 67:55)

Det er selvfølgelig et kæmpe fremskridt, at Vito og 
Luigi er blevet valgt til TR, men mine interviews med 
Cipa-ansatte har vist, at det er et problem, at det 
kun er italienere, der er blevet valgt, fordi de forskel-
lige nationale grupper ikke har så meget kontakt ind-
byrdes. Hverken Vito eller Luigi er specielt gode til 
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engelsk, så det er svært for dem at række ud til andre 
nationaliteter. En polsk kollega fra Cipa fortæller, at 
han ikke regner de italienske TR’er som hans TR. En 
rumænsk kollega har det på samme måde. Han siger: 
“Vi vil have en rumænsk tillidsmand. De italienske 
TR’er og ansatte hjælper kun italienere.” 
(Anonym kollega 18:30) (Anonym kollega 73:56)

Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at blandt 130 
respondenter fra Cipa er det kun 12 procent, der svarer 
ja til, at de har en TR, 21 procent svarer nej, og de 
resterende 66 procent svarer Ved ikke. (8,4 for Cipa) 

Juni:  Efter sit valg til TR bestiller Vito et møde med 
ledelsen og beder dem om lønforhandlinger for at få 
alle kollegaer hævet op på samme lønniveau. Ledels-
en afslår dog at forhandle med ham, efter eget udsa-
gn fordi de ikke forstår, eller er blevet informeret om, 
at han er valgt til TR. De fortæller, at de ikke kendte 
ikke til TR-systemet eller til lokalaftaler.
(Vito 2/11-15 69:40)(Interview med Cipas ledelse 6/10-15 og Mail fra 
Carlos 12/1-16)

22 juni: Giuseppe fra SELI bliver ansat i 3F. Med Gi-
useppe får de italienske kolleger og TR’er i Cipa en 
fast og stærk forbindelse til 3F.  
(Giuseppe 18/11-15 28:14)

29.-5. juni-juli: Fjerde 3F-kursus i den danske model 
afholdes. Fra Cipa deltager 6 kollegaer, blandt andre 
Krzystof, Pino, Pasquale, Luigi og Vito. 

Metro-klubben, som lukkede tilbage juni 2014, bliver 
genstiftet, og Pasquale fra Cipa bliver valgt til klub-
formand. Pasquale fortæller, at han stillede op til 
formand, fordi han blev udpeget til formand af kol-
legerne. På spørgsmålet om, hvad han har af planer 
for klubben, svarer han, at vil arbejde for at få flere 
medlemmer i klubben, men han har ingen konkrete 
planer for, hvordan det skal lykkedes. Tværtimod var 
han lidt pessimistisk, da jeg møder ham d. 2. novem-
ber 2015. Han flytter arbejdsplads igen og igen og kan 
ikke komme til at tale med alle dem, han gerne vil 
fortælle om klubben. Han regner heller ikke med, at 
folk vil deltage i eventuelle sociale aktiviteter eller 
møder for metroarbejderne. Jeg kigger nærmere på 
Klubben i Organiseringskronologien, og i den endelige 
Analyse af organiseringsindsatsen. 
(Pasquale 6/10 og 2/11-15 43:35)

Juli: 42 medlemmer, 396 ansatte. 11 procent organ-
iseringsgrad.

1. juli: Deadline for at melde sig ind i 3F for kollegaer 
i Cipa, der vil have del i boden på de 22 mio.

20. juli: Politiken og Fagbladet afslører Cipa i skat-

tesnyd. Kommunikationschef Sigurd Nissen-Petersen 
fra CMT udtaler: “Det bekræfter vores billede af, at 
Cipa i en lang periode ikke havde styr på noget som 
helst.”
(http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2764849/aarsregn-
skab-viser-at-metrofirma-snoed-i-skat/)

26. juli: Fagbladet rapporterer, at Cipa skal betale syv 
millioner kroner for stadig ikke at have styr på deres 
arbejdstidsaftaler. 
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/e3ad393cf82942f6863f-
4b5c68e8fe92-20150726-loensnyd-for-7-millioner-hos-omstridt-met-
rofirma)

BJMF beslutter igen, at kollegerne kan melde sig ind 
inden 1. oktober og få del i pengene. 

Det er dette forlig, der danner baggrund for den kom-
mende Forsøgsordning. 

Aug.: 99 medlemmer, 439 ansatte, 23 procent organ-
iseringsgrad. 

Her kommer der endelig et medlemsgennembrud i 
3F’s database. De nye medlemmer er nok kommet 
ind før deadline d. 1 juli, men har ligget i skuffen lidt 
tid. Elo fortæller i hvert fald, at han oplever, at kolle-
gaer fra Cipa “vælter ind af døren” efter dommen på 
de 22 mio. 
(Elo 5/10-15 80:00)

Pasquale beskriver chokket blandt hans kolleger over 
sejren således: “De var bange for at miste deres ar-
bejde, og det ændrede sig først, da de så, at de seks 
italienere, der var med til at lave anmeldelsen, ikke 
blev fyret. Da de så oveni købet vandt sagen, så 
sagde de: “Vi kunne jo også have vundet!?” Men han 
er også bange for, at folk kun melder sig ind for at få 
del i pengene, og så vil melde sig ud igen bagefter. 
(Pasquale 6/10-15 og 2/11-15 39:49 & 47:00)

Spørgsmålet er selvfølgelig, om det kun var pengene 
der trak, men det kigger jeg nærmere på i analysen af 
den faglige indsats i afsnittet Organiseringen af Kol-
legerne, side 108.

Sep.:  109 medlemmer, 439 ansatte, 25 procent or-
ganiseringsgrad

1. okt.: Deadline for at melde sig ind i 3F for kollegaer 
i Cipa, der vil have del i forliget på 7 mio. fra d. 26. 
juli. 

Okt.: 146 medlemmer, 353 ansatte, 41 procent organ-
iseringsgrad.
Ledelsen i Cipa ringer til Vito og siger, at fra den 10. 
november vil der komme en lønforhøjelse, men at 
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lønforskellene mellem folk vil blive bibeholdt. Vito 
siger til dem, at de skal ringe til Michael Severinsen 
og forklare ham det. Han føler ikke selv, at han kan 
overskue spørgsmålet.  
(Vito 2/11-15 69:40)

Nov.: 149 medlemmer, 475 ansatte, 31 procent organ-
iseringsgrad.

11. nov.: En lille gruppe italienske kolleger, heriblandt 
Pasquale og Vito er de første 3F-medlemmer fra 
Cityringen, der deltager i BJMF’s generalforsamling. 

1. dec.: Krzysztof H bliver valgt til TR på Frederiksberg 
station. Det er i vidt omfang polakkerne, der står bag 
valget af ham. 

Dec.: 147 medlemmer, 477 ansatte, 31 procent organ-
iseringsgrad. 

Cipas ledelse begynder at mødes med TR’ene hver 
uge. 
(Mail Carlos 12/1-15)(Mail fra Giuseppe 13/1-16)

Analyse af Kronologien 

Firmaet
Cipa Spa er grundlagt i 1986. Firmaet har speciale i 
udførelse af arbejder under jorden, men de udfører 
alle typer af anlægsarbejde, især i armeret beton. 

Selskabet er aktivt i hele Italien, og efterhånden også 
i udlandet. I 2012 oversteg oversøisk arbejde 30 pro-
cent af den samlede omsætning i firmaet. Firmaet 
er i vækst, og i 2013 kom Cipa Spa ind i rækken af   
Italiens top-100 byggefirmaer. På Cityringen bliver de 
godt nok mest af alt brugt som mandskabsbureau på 
linje med Atlanco og Cinterex før dem, men Cipa er 
tydeligvis også en rigtig entreprenørvirksomhed med 
egne maskiner og teknisk mandskab. I mit interview 
med Cipas ledelse til denne rapport fortæller de, at 
Cipa har et stærkt ønske om at blive på det danske og 
det nordiske markeder.

Integrationen af virksom-
heden
Cipa var en af de firmaer, som var mindst villig til 
at integrere sig i den danske model, da de begyndte 
deres arbejde på Cityringen. De truede deres ansatte 
til ikke at melde sig i fagforening, betalte 65 kr. i 
timen til flere af deres ansatte og krævede langt over 
37 timer om ugen uden overarbejdsbetaling eller or-
dentlige arbejdstidsaftaler. 

Da denne rapport bliver skrevet i december 2015 er 
Cipa langsomt ved at integrere sig i den danske mod-
el, selvom der stadig er lang vej endnu. De har fået 
valgt tre TR’er,  men de har stadig ingen lokalaftaler, 
ingen lærlinge, og jeg er ikke sikker på, at de har fået 
valgt AMR. Den store forskel imellem Cipa og Cinter-
ex før dem, er uden tvivl, at Cipa fik lov til at blive på 
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projektet, efter at de var blevet fanget med fingrene 
i kagedåsen. Det er for mig at se den vigtigste lektie 
fra Cipa-sagen. Det er langt bedre at tvinge de uden-
landske underentreprenører til at blive på projektet 
end at tvinge dem ud. Det giver 3F mulighed for og 
tiden til at opdrage på arbejdsgiveren og organisere de 
udenlandske kollegaer. Det er den bedste strategi på 
den lange bane, selvom det helt sikkert bliver svært 
at forklare de danske kollegaer, hvorfor 3F kæmper 
for, at svindelfirmaerne skal blive på projekterne. His-
torien viser bare meget tydeligt, at det ikke er danske 
svende, der overtager arbejdet, når svindel-firmaerne 
ryger ud, arbejdet bliver stort set altid overtaget af 
endnu et udenlandsk bemandingsfirma. 

Når først det er slået fast, at Cipa bliver på pladsen, 
så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan får man dem 
til at integrere sig. Der er jo altid to muligheder, stok 
og gulerod, men det er helt klart, at i Cipas tilfælde 
har stokken været hovedværktøjet. Kigger vi nærmere 
på, hvilke pressionsmidler BJMF bruger overfor Cipa, 
så det er faktisk et skoleeksempel på samspillet mel-
lem de forskellige pressionsmidler, som byggefag-
bevægelsen almindeligvis benytter sig af i sager om 
social dumping. Groft sagt så kan man sige, at der 
er fem adskilte, men tæt forbundne pressionsmidler. 
1) Det fagretslige 2) Bygherren 3) Hovedentreprenøren 
4) Offentligheden 5) Kollegerne.

Disse er eksemplificeret ved de røde pile på 
foregående side.

I Cipa sagen udøver BJMF deres indflydelse på alle 
fem områder til noget nær perfektion. 
I grove træk kan man beskrive processen således:

 1. BJMF organiserede nogle kollegaer.

 2.  Kollegerne gav ammunitionen til de fagretslige 
sager.

 3.  De fagretslige sager, og ikke mindst kol-
legernes udtalelser til medierne, gav stoffet til 
den negative omtale i offentligheden.

 4.  Omtalen i offentligheden pressede bygherren, 
hvilket pressede hovedentreprenøren til at 
blande sig.

 5. Hovedentreprenøren pressede Cipa.

 6.  Cipa undlod at fyre 3F’s medlemmer, betalte 
sin bod og ændrede opførsel ude på pladsen på 
grund af dette pres.

 7.  Cipas ændrede opførsel sikrede, at endnu flere 
kollegaer tilsluttede sig 3F, og der blev valg TR. 

Jeg kigger nærmere på samspillet imellem de fem 
professionsområder i kapitlet Medier og Politik, men 
det er værd at lægge mærke til, at både Cipa og CMT 
har et udtalt ønske om at udbygge deres position på 
det nordiske marked. De er derfor ekstra ømtålelige 
over for negativ omtale i pressen. Cipas ledelse peger 
selv på dette ømme punkt i mit interview med dem til 
denne undersøgelse: “Aviserne og mennesker sagde, 
at vi ville lukke. Alle var bange. Nyhederne var meget 
hårde ved os, og det var meget tæt på at firmaet var 
røget på gulvet. Oven i dette måtte vi ikke svare på 
grund af vores kontrakt med CMT.”
(Interview med Cipas ledelse 6/10-15)

BJMF’s indsats over for Cipa var alt i alt en overvæl-
dende succes og er kendetegnet af nytænkning på en 
række områder:

 1.  Aftalen er, at kontingentet vil blive betalt ud af 
en eventuelt kommende bod.

 2. Det tætte samarbejde med pressen/Fagbladet.

 3.  Truslen om blokade af pladserne på baggrund 
af skyldig løn.

 4.  Det tætte samarbejde med hovedentre-
prenøren i processen efter dommen.

 5.  Udbetaling af penge fra en bod til kollegaer der 
melder sig ind efter dommen/forliget. 

Kollegerne
155 ansatte i Cipa har udfyldt vores spørgeskema, og 
alle er udfyldt i forbindelse med vores besøg ude på 
pladserne. Det er 33 procent af de ansatte i Cipa. 35 
procent af respondenterne for Cipa svarer, at de er 
medlem af 3F. Vores beregninger viser en organisa-
tionsprocent for Cipa på 31 procent, så det passer jo 
meget godt. (4,2 for Cipa)

Nationalitet

70 procent af respondenterne er fra Rumænien, 22 
procent  er fra Italien, 3 procent fra Portugal, 3 pro-
cent fra Polen, 1 procent er fra Guinea-Bissau og den 
sidste ene procent er fra “Andet”. (1,3 for Cipa)

Erfaring og uddannelse

Kollegerne i Cipa er ret præcist lige så erfarne bygn-
ingsarbejdere som gennemsnittet for undersøgelsen. 
Ifølge vores undersøgelse har 39 procent af respond-
enterne under seks års erfaring med den type arbe-
jde, de udfører. Gennemsnittet for hele undersøgels-
en er 40 procent. 28 procent af kollegerne i Cipa har 
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mere end 15 års erfaring, gennemsnittet for hele 
undersøgelsen er 27 procent. (3,2 for Cipa og gen-
nemsnittet)

Til gengæld er kollegerne i Cipa blandt de bedst ud-
dannede bygningsarbejdere på Cityringen. Det er ikke 
fordi, der er så mange af dem, der har en uddannelse. 
Kun 59 procent af respondenterne fra Cipa svarer, at 
de har taget en uddannelse for at lære deres arbejde 
på Cityringen. Gennemsnittet for hele undersøgelsen 
er 61 procent. Men flere af kollegaerne fra Cipa, der 
svarer ja til at de har taget en uddannelse i deres 
arbejde, har taget en rigtig uddannelse, og ikke bare 
et kort kursus. 33 procent af de kolleger, der svarer, 
at de har en uddannelse, svarer, at deres uddannelse 
har taget 1-2 år, og 20 procent svarer, at deres uddan-
nelse har taget mere end 2 år. Gennemsnittet for hele 
undersøgelsen er, at 19 procent har taget en uddan-
nelse, der har taget mere end 1 år, og at 10 procent 
har taget en uddannelse der har taget mere end 2 år.  
De kolleger i Cipa, der har taget en uddannelse, har 
også langt oftere gået i skole i løbet af uddannelsen. 
Hele 62 procent af dem, mens gennemsnittet for hele 
undersøgelsen kun er 37 procent. (3,3, 3,4 og 3,5 for 
Cipa og gennemsnittet)

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvilken etnisk gruppe i 
Cipa, der trækker gennemsnittet op. Overraskende 
nok tyder undersøgelsen på, at det er rumænerne. 
Ifølge vores undersøgelse har rumænerne taget læn-
gere uddannelser og gået mere i skole end både po-
lakkerne, portugiserne og italienerne. (3,3, 3,4 og 3,5 
for rumænere og gennemsnittet)

Tilknytningen til firmaet

Kollegerne i Cipa på Cityringen er langt fra faste folk 
i firmaet. Hele 92 procent af respondenterne svarer, 
at de kun har arbejdet for Cipa i 0-2 år, og de er altså 
blevet mandet op på dette projekt. En lille gruppe på 
3 procent af respondenterne er dog erfarne Cipa-gut-
ter med mere end 6 års anciennitet i firmaet. (1,5 for 
Cipa og gennemsnittet)

Tilknytning til Danmark

Kollegerne i Cipa er stort set alle sammen inter-
esseret i at blive i Danmark efter Cityringen.  

91 procent af respondenterne fra Cipa har svaret, at 
de gerne eller meget gerne vil blive i Danmark.

59 procent af respondenterne fra Cipa har endda 
konkrete planer om at blive I Danmark efter deres 
arbejde på Cityringen. Det er et godt stykke over gen-
nemsnittet for hele undersøgelsen, som ligger på 42 
procent. Noget tyder altså på, at investeringer i at 

få Cipa-gutterne integreret i 3F vil betale sig tilbage 
i mange år fremover. (3,6 og 3,7 for Cipa og gen-
nemsnittet)

Hvorfor kom de til Danmark?

Det er svært at svare noget entydigt på, hvorfor kol-
legerne i Cipa er kommet til Cityringen. De svarer 
rimeligt ens og rimelig bekræftende på alle de fire 
“Kom du til metroen fordi”-spørgsmål, som vi stiller 
dem. Deres svar ligner i øvrigt gennemsnitsvarene 
for hele undersøgelsen. Højere løn, arbejdsløshed 
hjemme, firmaets ønske om, at de skal rejse til 
Cityringen og det spændende arbejde er alle årsager 
til, at kollegerne i Cipa er rejst til Danmark. (2,3, 2,4, 
2,5 og 2,6 for Cipa og gennemsnittet)

Organisering af kollegerne
Gennembruddet i Cipa kommer i tre bølger. Første 
bølge kommer i foråret 2014 og består af brødrene 
Emil og Aurelien, deres fætre og Marius. Anden 
bølge kommer i slutningen af 2014 og består af de po-
lakkere og italienere, der springer på den faglige sag. 
Tredje bølge kommer i sommeren 2015 og cementerer 
3F’s tilstedeværelse i firmaet. Det store spørgsmål er 
derfor, hvorfor kommer de tre bølger. 

Første bølge er i virkeligheden en klassiker, som er set 
igen og igen, siden EU-udvidelsen i 2004. Nogle kol-
legaer bliver fyret, og idet de ikke har noget at tabe, 
så henvender de sig til 3F. De to brødre trækker deres 
nærmeste venner og familie med, men det store fler-
tal af de ansatte forbliver loyale mod firmaet. 

Anden bølge er lidt mere alvorlig for firmaet. Den 
består af polakkere og italienere, der stadig  arbejder 
i firmaet, og i virkeligheden har alt at miste. De er 
kommer til 3F, fordi de er utilfredse med forholdene 
i Cipa og vil have hjælp til at forbedre deres forhold. 
Jeg tror, at årsagerne til utilfredsheden skal findes i de 
ændringer i løn- og arbejdsforholdene, som Cipa gen-
nemføre i september 2014. Disse ændringer kommer 
formodentlig som en respons på den faglige sag, som 
rumænerne har startet. 

At en stor gruppe af kolleger dukker op i fagforenin-
gen, ikke for at straffe en tidligere arbejdsgiver, men 
for at bruge fagforeningen til at forbedre deres for-
hold, det er i virkeligheden ret unikt i historien om 
udenlandsk arbejdskraft i Danmarks byggebranche. 
Jeg tror, at vi skal finde årsagen til denne unikke situ-
ation I, at Cityringen efterhånden består af så mange 
udenlandske arbejdere, der efterhånden har så lang 
en historie med 3F, at de er begyndt at anbefale 3F 
til andre udenlandske arbejdere. Italienerne i Cipa 
havde italienerne i SELI som forbillede. Der var om-
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kring 100 3F-medlemmer i SELI, da de første italien-
ske kolleger fra Cipa dukkede op i BJMF. Polakkerne 
havde Krzysztof H og måske også polakkerne i Adec-
co som forbillede. Jeg har ikke kunnet finde klare bev-
iser på, at Adeccos kollegaer har spillet en rolle, men 
da polakkerne i Cipa begynder at dukke op i BJMF, 
er der omkring 90 3F-medlemmer i Adecco. Jeg tror, 
at denne kontakt fra kollega til kollega har været al-
tafgørende for organiseringsindsatsen. Jeg vil kigge 
nærmere på denne dynamik i den afsluttende Ana-
lyse af organiseringsindsatsen. 

Tredje bølge skaber det endelige gennembrud, og or-
ganisationsprocenten topper med 41 procent i okto-
ber 2015. Det er selvindlysende, at uddeling af penge 
fra boden og forliget til nye medlemmer er en vigtig 
årsag til den tredje bølge, men er det nu også hele 
historien? 

Medlemstilstrømningen i Cipa passer nogenlunde 
sammen med deadline for boden d. 1 juli 2015 og 
forliget d. 1.oktober 2015, hvis man tager højde for 
forsinkelsen i registreringen i registeret. Der er også 
mange af kollegaerne i Cipa, som ved, at der var 
en bod. I forbindelse med vores spørgeskemaun-
dersøgelse, spørger vi kollegerne, om de ved hvilket 
firma, der er blevet dømt en bod på 22 mio. kr. 61 
procent af kollegaerne i Cipa svarer rigtigt. Gen-
nemsnittet for hele undersøgelsen er kun på 34 pro-
cent. (8,3 for Cipa og gennemsnittet) 

Til gengæld svarer kollegerne i Cipa ikke helt entydigt 
på spørgsmålet om, hvorvidt de meldte sig ind i fag-
foreningen på grund af udsigten til at få del i boden. 
Af de 50 3F-medlemmer fra Cipa, der svarer på dette 
spørgsmål, så svarer 12 procent ”Helt rigtigt”, 18 pro-
cent ”Rigtigt”, 16 procent ”Lidt rigtigt”, og 34 procent 
”Slet ikke”. (10.5, for Cipa)  

Til sammenligning svarer 88 procent af responden-
terne fra Cipa ”Helt rigtigt” eller ”Rigtigt” på spørg-
smålet; ”Meldte du dig i fagforening, fordi du havde 
brug for rådgivning?” (10.3 for Cipa)

Jeg tror godt, at man kan konkludere, at uddelingen 
af penge fra bod og forlig har haft en stor betydning, 
men at gennembruddet nok også er kommet af andre 
årsager, nemlig alle de årsager vi kender i forvejen; 
hjælp til at få løst problemer, rådgivning, ønsket om 
at tryghed, osv. 

Efter tredje bølge er klinget af, så tror jeg godt, at man 
kan argumentere for, at BJMF’s indsats ændrer sig fra 
at være organiserende til at blive mobiliserende. Som 
nævnt i kapitlet om SELI, så er det på én måde et 
fuldstændigt jomfrueligt territorium for BJMF og på 
en anden måde sørgeligt velkendt. De lavt hængende 

frugter er plukket, og herefter bliver det besværligt. 
Det er simpelthen nemmere at håndhæve mindste-
satserne i overenskomsten end det er at hæve løn-
ningerne over mindstesatserne. Det er nemmere at 
løse problemerne for folk, end det er at få dem til at 
finde sammen og løse deres egne problemer. Der er 
da også masser af udfordringer for BJMF og TR’ene i 
Cipa, at tage fat på i 2016. 

På trods af de 22 mio. og valgte TR’er, så er det kun 
52 procent af respondenterne i Cipa, der kender 3F. 
(4,1 for Cipa)

Kun 14 procent af respondenterne i Cipa svarer ja til, 
at deres firma har overenskomst med 3F. 14 procent 
svare nej, og resten svarer Ved ikke. (8,1 for Cipa)

Kun 12 procent af respondenterne fra Cipa svarer ja 
til, at de har en TR, 21 procent svarer nej. Resten 
svarer ved ikke. (8,4 for Cipa)

Til sammenligning svarer 39 procent af respondent-
erne fra Cipa ja til, at de har en AMR. (7,3 for Cipa)

Der er altså et stykke vej endnu, men på den anden 
side er der også meget, der er lykkedes.
 
35 procent af respondenterne fra Cipa har været på 
besøg hos BJMF i Valby. Gennemsnittet for hele 
undersøgelsen er 30 procent. (4,6 for Cipa og gen-
nemsnittet)

20 procent af respondenterne fra Cipa har været på 
besøg i fagforeningsskurene ude på pladserne. Gen-
nemsnittet for hele undersøgelsen er kun på 12 pro-
cent. (4,7 for Cipa og gennemsnittet)

På spørgsmålet ”Er dit firmas ledelse kritisk over for 
at folk melder sig i 3F?” svarer 24 procent ”Ja meget 
kritisk”, 19 procent ”Noget”, 23 ”Lidt” og hele 35 pro-
cent ”Slet ikke”. (9,1 for Cipa)

Et ret flot resultat set i lyset af Fernandos trusler i 
december 2013. 

23 procent af respondenterne for Cipa svarer i øvrigt, 
at de har været medlem af en fagforening, før de kom 
til Danmark. BJMF har altså lykkedes med at organ-
isere 12 procentpoint af kollegerne i Cipa, der aldrig 
nogensinde før har stået i en fagforening. Det er da 
et bemærkelsesværdigt resultat. (4,2 og 5,2 for Cipa)

Hjælp med at finde nye jobs til 
3F-medlemmerne.

Cipa modtager 3F-medlemmer fra Cinterex og Atlan-
co. Tilstedeværelsen af portugiserne og afrikanerne 
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fra Cinterex synes ikke rigtigt at have påvirket organ-
iseringen af de andre nationaliteter i Cipa. Nogle af 
portugiserne og afrikanerne fra Cinterex flytter videre 
til ICDS, og blandt portugiserne og afrikanerne i ICDS 
bliver kollegaerne fra Cinterex uvurderlige ambas-
sadører for 3F, men det kommer vi til i kapitlet om 
ICDS.  Ankomsten af Krzysztof H og hans sjak af 
polakkere fra Atlanco er derimod et vendepunkt for 
organiseringen af polakkerne i Cipa. BJMF’s arbejde 
med at sikre de fyrede 3F-medlemmer fra Atlanco 
nye jobs på Cityringen bliver dermed afgørende for 
udviklingen i Cipa og understreger, hvor vigtig denne 
indsats er. Hele historien er i øvrigt endnu et glim-
rende eksempel på, at hver nationalitet stort set kun 
organiserer sine egne landsmænd.

Kulturelle forskelle
Der er store kulturelle spændinger inde i Cipa mel-
lem de tre største nationale grupper; italienerne, 
rumænerne og polakkerne. Jeg har oplevet spænding-
erne i diskussionen af de italienske tillidsvalgte. Spe-
cielt rumænerne følte ikke, at de kunne stole på de 
italienske TR’er og den ansatte italiener i BJMF. Det 
var ingen af de interviewede rumænere, der kunne 
pege på, hvad de italienske TR’er helt konkret havde 
gjort forkert. Deres mistillid baserede sig simpelthen 
på tidligere erfaringer med italienere, og på at fir-
maets ledelse er italiensk. Det er tydeligt, at der er 
en hakkeorden i Cipa, hvor rumænerne er nederst, 
både socialt og i lønniveau.

I denne forbindelse er det værd at bemærke, at 
rumænerne var de første, der henvendte sig til 3F, 
men at de også var den eneste nationale gruppe i den 
store faglige sag, hvor alle var blevet fyret, da sa-
gen blev afgjort. Det har helt sikkert sat rumænerne 
tilbage i deres kontakt med 3F. Ifølge vores spørg-
eskemaundersøgelse, så er rumænerne langt bedre 
organiseret end både italienerne og polakkere, men 
de har ingen valgte TR i nogen af firmaerne.  (4,2 for 
Rumænien, Polen og Italien)

Udviklingen i organiseringen af Cipa viser i øvrigt 
meget tydeligt, at de forskellige nationale grupper 
næsten ikke taler sammen eller organiserer hinanden. 
Rumænerne organiserer rumænere, italienere organ-
iserer italienere, og polakkere organiserer polakkere. 
BJMF har ikke arbejdet målrettet på at få valgt TR fra 
hver nationalitet, og det strider jo også imod almin-
delig visdom at splitte kollegerne op efter nationale 
skel, men jeg tror faktisk, at Cipa er et godt eksempel 
på, at hver nationale gruppe bør have deres egne TR 
og AMR.  

Som en ekstra bonus info kan jeg nævne, at en af 
Cipas italienske firstmovers for 3F, jævnligt deler fa-

scistisk og anti emigration materiale på sin facebook 
side. Tilsyneladende uanfægtet af, at han nu selv er 
migrant. Det bliver bestem en stor udfordring, for 3F, 
at skabe sammenhold mellem de forskellige nation-
ale grupper, på Cityringen, og alle andre steder.

Konklusion
Indtil polakkerne og senere italienerne dukker op i 
BJMF, så følger historien om Cipa den gammelkendte 
skabelon, som vi kender den fra Budomex og Cinter-
ex. Det er altså altafgørende for 3F at forstå, hvorfor 
disse to grupper pludseligt dukker op. Jeg tror som 
sagt, at anbefalingen af 3F fra kollega til kollega er 
altafgørende. Spørgsmålet for 3F må derfor være, 
hvordan man kan kopiere dette mønster på andre pro-
jekter? Man kan jo ikke forvente at have gode ambas-
sadører på alle nye pladser fremover. Spørgsmålet er 
for mig at se, om man kan springe over, hvor gærdet 
er lavest, og simpelthen facilitere kontakt mellem or-
ganiserede kollegaer og uorganiserede kolleger? Kan 
BJMF for eksempel bruge de organiserede polakkere 
i Megaflex til at organisere polakkerne i Budomex? 
Det er indtil videre et ubesvaret spørgsmål.

Organisationsprocentens ud-
vikling i CIPA
På næste side ses to grafer, der viser organisations-
graden i CIPA. Det er vigtigt at lægge mærke til, 
at Cipas ansatte først bliver registreret, når der er 
3F-medlemmer, og derfor ser det ud som om, at der 
er medlemmer i Cipa fra start af, men det er jo ikke 
rigtigt. Man skal forestille sig, at den orange kurve 
fortsætter i et blødt fald tilbage mod 1KV 2013.

Den relativt høje organisationsprocent i begyndels-
en skyldes de ansatte fra Cinterex, der udgør en stor 
gruppe af de relativt få ansatte i Cipa på dette tid-
spunkt.
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Udvikling i ansatte:

Organisationsprocent:
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Grundlæggende oplysninger om virksomheden:
Atlanco Rimec Group
Kingston Denmark ApS 
CVR: 33748205

Atlanco fungerede som bemandingsbureau på Cityrin-
gen, og de leverede betonarbejdere til arbejdet i sta-
tionsskaktene. 

Undersøgelsen af Atlanco er baseret på 49 udfyldte 
spørgeskemaer fra tidligere Atlanco ansatte, 7 inter-
views med tidligere Atlanco-medarbejdere, en række 
interviews med 3F-ansatte, samt en beregning af or-
ganiseringsgraden i virksomheden, der er fundet ved 
at sammenholde pensionsindbetalinger fra virksom-
hederne med 3F’s medlemsdatabase.   

Kronologi

2013
Marts: Så vidt vides starter Atlanco på Cityringen her 
i marts, og de benytter sig primært af polsk arbejdsk-
raft. De er muligvis kommet ind på Cityringen som 
bemandingsbureau for Cipa. Jeg har meget lidt viden 
om Atlanco, fordi firmaet er meget hemmeligheds-
fuldt, og fordi de senere bliver smidt ud af Cityringen. 
(Michael 29/9-15 18:18) (Elo og Michael 8/11-13 68:02)

BJMF forsøgte ikke at organisere kollegerne i Atlan-
co direkte på pladsen. Michael Severinsen forklarer 
hvorfor således: “Ses en Atlanco ansat i nærheden af 
en fagforeningsmand, bliver han fyret – det ved vi fra 
andre byggerier f.eks. Handicaphuset i Høje Tåstrup 
og fra kollegaer rundt om i Europa. Der er blevet ar-
bejdet meget i det skjulte, og derfor er det kun et 
begrænset antal medarbejdere, som har haft kontakt 

til os – men til deres egen beskyttelse. Det ville jo 
ikke se så godt ud, hvis alle som var i nærheden af 
os blev fyret.”
(Mail fra Michael d.25/1-16)

Okt.:  Adam er en af de interviewede Atlanco-me-
darbejdere, der starter i Atlanco på Metroen. Han ar-
bejder for Atlanco frem til afslutningen i december 
2014. Han hører første gang om 3F under strejken i 
september 2014, men han deltager ikke i strejken, og 
han melder sig ikke ind i 3F.
(Adam 18/11)

Nov.: Jeg har ikke nogen gode tal for, hvor mange 
der arbejder i Atlanco, da 3F ikke har medlemmer 
i firmaet, men Michael Severinsen vurderer, at At-
lanco har omkring 80 mand på Cityringen på dette 
tidspunkt.
(Elo og Michael nov-2013 33:15) 

Janusz, en af de interviewede Atlanco-medarbejdere, 
starter i Atlanco på Metroen. Han arbejder for Atlan-
co frem til afslutningen i december 2014, men han 
møder aldrig repræsentanter for BJMF eller hører 
nærmere om 3F.
(Janusz 25/11-15)

 
Nogle polske kollegaer fra Atlanco, der har arbejdet i 
Budomex, henvender sig til Robert og BJMF.
(Elo og Michael nov-2013 33:15) 

15. dec.: Fagbladet rapporterer, at to medarbejdere 
i Atlanco har forsøgt at få udbetalt et tillæg, de har 
krav på, via 3F, hvorefter Atlanco har forsøgt at forfal-
ske deres underskrifter. De to polakkere, Wladyslaw 
og Mariusz, er medlemmer af 3F, men arbejder ikke 
længere i Atlanco, da Fagbladet kører artiklen.
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/fa519da9f05f47b4b0eacd-

ATLANCO
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5fd8570650-20131215-metro-firma-snoed-polakker-med-falske-un-
derskrifter)

Det er sandsynligvis de samme gutter, som hen-
vender sig til BJMF i november samme år.

2014
Feb.: Wieclaw, en af de interviewede Atlanco-medar-
bejdere, starter i Atlanco på Metroen. Wieclaw hørte 
om 3F fra sine kollegaer under strejken i Atlanco se-
nere på året, men han var ikke selv med i strejken og 
meldte sig aldrig ind i 3F.
(Wieclaw 29/11-15)

Marts: Lukasz, en af de interviewede Atlanco-medar-
bejdere, starter i Atlanco på Metroen. Han arbejder 
for Atlanco frem til afslutningen i december 2014, 
men han møder aldrig repræsentanter for BJMF eller 
hører nærmere om 3F.
(Lukasz 29/11-15)

April: Jakub, en af de interviewede Atlanco-medar-
bejdere, starter i Atlanco på Metroen. Jakub er en 
ung mand på 27, ufaglært med ca. 7 års erfaring som 
betonarbejder. Han har aldrig været medlem af en 
fagforening. Første gang han møder 3F er til strejken 
den 17. september 2014. Han melder sig ind i den 
forbindelse og bliver en firstmover og ambassadør for 
3F, ikke i Atlanco, men senere i Megaflex. Han taler 
engelsk, og vil gerne bosætte sig i Danmark. 
(Jakub 28/10-15)

12. maj: Dokumentaren Østarbejdernes bagmænd 
vises på DR1.

Op til udsendelsen og i samarbejde med DR skriver 
Fagbladet om Atlancos sortlistning af fagforening-
smedlemmer. Fagbladet og DR er kommet i besid-
delse af en liste over medarbejdere, der er sortlistet 
i Atlanco. Otte personer på listen er sortlistet, efter 
de har arbejdet for Atlanco i Danmark. Det gælder 
blandt andre den Wladyslaw fra sagen om de forfal-
skede underskrifter i december 2013. Palle Bisgaard 
fra 3F udtaler i den forbindelse:  “Ovenpå sådan en 
afsløring kan jeg ikke forestille mig, at Metroselsk-
abet er interesseret i at have sådan et firma gående 
på et stort offentligt byggeri.” Men Atlanco bliver ikke 
smidt ud og fortsætter arbejdet på Cityringen.
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/1637d229a47c43ef-
887f177e34f3d3e3-20140512-metro-firma-bandlyser-systematisk-
polakker-i-fagforening)

Juli: 3F får et medlem i Atlanco, og vi kan se, at At-
lanco betaler pension for 165 ansatte på J&B overen-
skomsten. 

18. aug.: Krzysztof H, en af de interviewede Atlan-

co-medarbejdere starter i  Rimec/Atlanco på Metro-
en. Krzysztof er i 50’erne og er en stor stærk betonar-
bejder med 35 års erfaring. Han har aldrig tidligere 
været medlem af en fagforening og har intet kendsk-
ab til fagbevægelsen, før han møder 3F under stre-
jken, men han bliver hurtigt en firstmover i Atlanco 
og senere ambassadør for 3F i Cipa. 
(Krzystof H 18/10-15 21:32)

17. sep.: 50-100 polske arbejdere går i strejke på grund 
af for lidt og udebleven løn fra deres firma Atlanco. 
Så vidt jeg kan finde ud af startede strejken med, at 
de fik for lidt udbetalt, og da de brokker sig, siger 
virksomheden at de fremover, skal arbejde 12 timers 
vagter, frem for 10 timers vagter. En af de polske kol-
legaer kender tilfældigvis Byggefagenes Samvirkes 
polske organisator Roberts Olejniks telefonnummer 
og ringer til ham. Robert får arrangeret et møde i 
BJMF samme dag. 
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/7f1bb5516c634633afa-
4c3a5248fbc79-20140917-60-polske-metroarbejdere-i-strejke-over
-loensnyd) (Robert 16/9 02:12)

På mødet udleverer de ansatte i Atlanco deres kon-
trakter og lønsedler til fagforeningen. De vælger 3-4 
talspersoner som BJMF kan kontakte, og som har til 
opgave at indsamle lønsedler og kontrakter. Der bliver 
også underskrevet medlemsblanketter i lange baner.
Både Wieclaw, Adam og Jakub kendte til strejken, 
men var ikke selv med, da de ikke var på arbejde på 
det tidspunkt, hvor strejken fandt sted. Krzystof H 
derimod er en af lederne i strejken.
(Krzystof H 18/10-15 21:32) (Jakub 28/10-15 10:45)(Wieclaw 29/11-15)
(Adam 18/11 18:58)

18.sep.: Kollegerne i Atlanco genoptager arbejdet 
igen, og så vidt jeg kan høre falder sammenholdet 
hurtigt fra hinanden, da de strejkende kollegaer kom-
mer hjem fra fagforeningen. Firmaet bruger en ræk-
ke metoder til at opnå dette resultat. De truer folk 
og siger, at hvis polakkerne bliver for dyre, så finder 
firmaet bare andre billigere nationaliteter. Ledelsen 
kalder folk individuelt ind på kontoret og tvinger dem 
til at skrive under på forskellige dokumenter. Resul-
tatet er, at Atlancos ledelse ret hurtigt får genvundet 
kontrollen over deres folk. Måske kunne BJMF have 
undgået dette resultat, hvis BJMF havde op-prior-
iteret at holde sammen på folkene. Der er for eksem-
pel ikke nogen plan for, hvad folkene skal gøre efter 
mødet. Der er heller ikke nogen opfølgningsmøder 
eller -pladsbesøg dagen efter strejken. Robert siger 
selv om forløbet: “I Atlanco-sagen fokuserede man 
måske for meget på sagsforløbet, og glemte lidt at 
passe på folkene. Man skulle have afsat mandskab til 
at følge folkene tættere”. 
(Kilde Robert 16/9 14:46) (Krzystof H 18/10 39:37)
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18. sep.: BJMF har opdaget, at nogle af polakkerne i 
Atlanco er blevet ansat i et søsterselskab ved navn 
Rimec. Metroselskabet beder efterfølgende CMT om 
at smide Atlanco ud af metroen med den begrun-
delse, at Rimec ikke er medlem af DB, og at Met-
roselskabet ikke kendte til søsterfirmaet. Adminis-
trerende direktør i Metroselskabet Henrik Plougmann 
Olsen siger samme aften til TV2 Nyhederne, at de 
polske arbejdere vil få tilbudt nyt arbejde på Metroen. 
(http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-09-18-metro-arbej-
dere-forsvinder-i-mystisk-selskab)

Den lynhurtige politiske reaktion på nyheden om 
Rimec tyder på, at Metroselskabet og CMT i forvejen 
har ønsket sig at komme af med Atlanco og bruger 
Rimec som en undskyldning. Trevi blev i hvert fald 
ikke smidt ud, da de blev afsløret i præcis det samme 
i 2012.  

Endelig har der nok været et behov hos Metroselsk-
abet for at signalerer handlekraft, efter at Transport-
ministeren har været i samråd om Cityringen kun en 
uge tidligere. 

Sep.: Jakub melder sig ind i 3F. Han fortæller, at det 
er kollegerne, blandt andre Krzysztof, der overbeviser 
ham om, at han skal melde sig ind. Jakub har ald-
rig tidligere været medlem af en fagforening, og han 
kendte intet til fagbevægelsen, men folk han kendte 
sagde, at fagbevægelsen i Polen ikke rigtigt kunne 
hjælpe med noget. Alligevel tilslutter han sig 3F her 
i september 2014. Han forklarer selv hvorfor således: 
“Vi havde problemer med lønnen fra begyndelsen, vi 
kendte ikke reglerne i Danmark; hvor længe skal vi 
arbejde, hvad skal vi have i overtidsbetaling?”
(Jakub 28/10-15 09:28 og 10:45)

24. sep. Talsmand for nogle af kollegerne i Atlanco, 
Ryszard, udtaler til Fagbladet, at han er skuffet over, 
at der ikke var arbejde til dem på Cityringen alligev-
el. Ryszard var meget aktiv og var en af dem, der 
ringede til Robert under strejken, men ifølge Robert 
rager han og BJMF uklar i kaosset efter, at Atlanco 
bliver smidt ud. Dette forløb gentager sig med mange 
af kollegerne fra Atlanco. BJMF forsøger at hjælpe 
dem videre til f.eks. Megaflex, men mange af dem 
bliver i sidste ende hos Atlanco.
(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/d5b19b1575de4973bdc-
61376c0690b66-20140924-strejkende-polakker-bliver-fyret) (Kilde 
Robert 16/9-15 24:44) 

24. sep.: Polske kollegaer fra Rimec bliver bedt om 
at underskrive et papir, der overfører dem til Atlanco. 
På trods af, at BJMF har advaret dem mod at skrive 
under på noget som helst, så skriver næsten alle kol-
legerne fra Rimec under. Krzysztof forklarer, at der 
var 10-15, der var meget tætte på firmaet, og resten 

blev skræmt til at skrive under. Kun de 7 kollegaer i 
Krzystof´s sjak nægter og bliver fyret tre dage efter. 
Fyringen gør dem samtidigt hjemløse, og BJMF må 
handle hurtigt. De får CMT til at betale for, at to af 
dem kan bo i campen og de andre på hotel. Efterføl-
gende rejser to hjem. De fem der bliver her, og får 
hjælp af BJMF med at finde arbejde i Cipa, hvor de er 
med til organisere polakkerne i Cipa. 
(Krzystof 18/10-15 15:57 & 36:52 & 44:35 & 49:20) (Robert 16/9-15 
23:24) 

Okt.: 6 3F-medlemmer er registreret ud af en arbe-
jdsstyrke på 101 kollegaer. Herefter forsvinder alle 
spor af Atlanco i 3F’s register. 

25. okt.: Atlanco hiver Metroselskabet i Sø- og Han-
delsretten med anklager om, at deres opsigelse fra 
Cityringen var en “politiske fyring”. “Vi er blevet fuld-
stændig urimeligt behandlet. Vi har hele tiden været 
medlem af Dansk Byggeri og har aldrig haft proble-
mer med fagforeninger eller andre. Vi hører intet fra 
Metroselskabet, og pludselig læser vi en pressemed-
delelse om, at vi ikke længere må arbejde på Metro-
en. Metroselskabet skader vores arbejdere, som nu 
står tilbage og ikke ved, hvor længe de har arbejde og 
for hvem,” udtaler Michael O’Shea, direktør for Atlan-
co og søsterselskabet Rimec, i retten, hvor han også 
nåede at kalde Metroselskabet for et “cambodjansk 
diktatur”.
(http://www.jv.dk/artikel/1862955:Business--Metroselskabet-anklag-
es-for-politisk-fyring)

De vinder ikke sagen, men må få points for indsatsen. 

3.-9. nov.:  Andet 3F-kursus for udenlandske arbej-
dere afholdes. Denne gang er der Kollegaer med fra 
SELI og syv fra Atlanco. Der kommer dog ikke no-
get ud af det, og kun en af de syv arbejder stadig på 
Cityringen, nu for Megaflex. 
(Michael 29/9-15 03:41)

20. nov.: Omkring 90 medarbejdere fra det irske 
vikarbureau Atlanco demonstrerer foran Metrosel-
skabets hovedkontor på Amager. Med neonfarvede 
skilte med tekster som »MS you said you cared about 
us«, »Metroselskabet don’t send us home« og »We 
have done nothing wrong« og med sirener og meg-
afoner forlangte medarbejderne at tale med Henrik 
Plougmann Olsen. Louise Høst og Peder Mandrup 
fortæller, at Metroselskabet tog imod demonstrant-
erne med kaffe og the, og bad dem skrive sig op, 
så de kunne få arbejde hos Megaflex og Cipa. Peder 
Mandrup sendte efterfølgende en SMS til dem med 
kontaktoplysninger til Megaflex og Cipa. 
(interview Louise og Peder 14/1-16) (Berlingske Business 21/11-14) 

Atlanco har hyret Michael Ulvemans kommunikation 
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og rådgivningsfirma, og det er sandsynligvis ham, der 
arrangerer demonstrationen, men han vil ikke udtale 
sig om forløbet.
(Mail 14/1-16 fra Michael Ulveman)

1.dec.: I et interview i Berlingske forklarer HR-chef 
i Metroselskabet, Peder Mandrup, at Atlanco blev 
smidt ud af Cityringen, fordi de brugte et søstersel-
skab uden at oplyse om det. “Det er afgørende, at 
vi kan kontrollere de virksomheder, der arbejder på 
Metroen. Derfor kan vi ikke acceptere underlever-
andører, som ikke overholder den spilleregel.” Om 
folkene i Atlanco udtaler han:  “Selvfølgelig gør vi, 
hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Men vi kan ikke 
garantere det. Nogle af dem har arbejdet for Atlanco 
i ti år, og så må man formode, at Atlanco hurtigt kan 
finde et nyt job til dem.”
(http://www.business.dk/transport/atlanco-broed-en-afgoeren-
de-spilleregel)

Dec.: Atlancos kontrakt ophører, og Megaflex 
overtager en del af opgaverne, arbejdslederne og ar-
bejderne fra Atlanco. Jakub, Janusz, og Lukasz får alle 
arbejde i Megaflex. Adam får arbejde i Adecco. 

2015
6.feb.: BJMF etablerer et møde mellem direktør i 
Megaflex Kim Bang og udenlandske BJMF-medlem-
mer, der gerne vil starte på Metroen. Der kommer ca. 
100 til mødet fra alle mulige nationaliteter, deriblandt 
Jakub.
(Robert 7/10-15 16:40) 

BJMF forsøgte at fungere som arbejdsformidling for 
Megaflex, men uden BJMF’s viden havde Megaflex 
overtaget en stor del af arbejdsledelsen fra Atlanco. 
Denne arbejdsledelse rekrutterede deres egne folk og 
ignorerede BJMF’s folk. 
(Robert 16/9-15 29:54) (Interview med Kim Bang fra Megaflex 24/11-15)

Analyse af kronologien

Firmaet
Atlanco Rimec Group er ifølge eget udsagn ”ledende 
leverandør af arbejdskraft løsninger til mange af 
Europas største entreprenører.” Sidste offentlige 
tilgængelige tal for Atlanco viser, at de havde en 
omsætning i 2004 på 84 mio. og 134 ansatte. Ejeren 
af firmaet, Michael O’Shea, der er tidligere sportsst-
jerne i den irske sport hurling, har styret firmaet siden 
den spæde begyndelse i 1990’erne. Firmaet trækker 
spor af snyd og svindel over hele Europa. I Sverige er 
de dømt til at betale 11 millioner kroner til Skat, for-
di firmaet har snydt med de ansattes sygeforsikring. 

I Tyskland vakte det opsigt i medierne, da det kom 
frem, at Atlancos polakkere og rumænere fik ned til 
30 kroner i timen på Danish Crown-slagterier. 
(Kilde Anna Lena Norberg, journalist og medforfatter til bogen De 
Nya Trälarna.) 

Alt i alt er Atlanco blevet et ikon for alt, hvad der er 
galt med EU’s åbne grænser. At Cityringen skulle få 
besøg af dem virker på en eller anden måde som en 
logisk konklusion på alle de andre problemer, der har 
omgærdet det store projekt. 

Integrationen af virksom-
heden
Atlanco blev aldrig integreret. De betalte tilsynelad-
ende mindstelønnen, men ikke overtidsbetaling. Der 
var forsvindende få medlemmer blandt deres ansatte, 
ingen valg af TR og AMR, ingen lokalaftaler og ingen 
lærlinge. 

Kollegerne
49 tidligere kollegaer fra Atlanco har udfyldt vores 
spørgeskemaer. Det er jo en ret lille gruppe at konklu-
dere noget om Atlanco ud fra, men det kan da i hvert 
fald sige noget om, hvem der blev i Danmark. 48 af 
respondenterne er ansat i Megaflex i dag, en er ansat 
i SELI.

Nationalitet

Af de 49 tidligere ansatte i Atlanco er 48 polakkere, 
og en irer.

Erfaring og uddannelse

Respondenterne fra Atlanco er en rimelig erfaren flok. 
57,5 procent af dem har mere end 10 års erfaring med 
deres arbejde. Gennemsnittet for hele undersøgelsen 
er 44 procent. (3,2 for Atlanco) 

62 procent af respondenterne fra Atlanco har en ud-
dannelse, men langt de fleste, 74 procent, har kun 
modtaget uddannelse i under et år. Det passer meget 
godt sammen med det generelle billede blandt po-
lakkerne i denne undersøgelse. (3,4 for Atlanco: Un-
der et år: 20, 1-2 år: 3,  mere end 4 år: 1, ved ikke: 3) 

Tilknytning til firmaet

Vi ved jo ikke, hvor mange af de kollegerne fra Atlan-
co på Cityringen, der var faste folk i firmaet, men de 
kollegaer, der er blevet i Danmark er ikke just faste 
folk. 89 procent af respondenterne fra Atlanco har 
kun arbejdet i firmaet i mindre end 2 år. Det passer 
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meget godt sammen med, at Krzystof fortæller, at 
de faste folk blev i Atlanco. (1,8 for Atlanco: under et 
år: 29, 1-2 år: 14, 2-4 år: 4, 4-6 år 1, mere end 6 år:0.) 

Tilknytning til Danmark

59 procent af respondenterne fra Atlanco svarer, at 
de meget gerne eller i nogen grad vil blive i Danmark 
efter Cityringen, og det er passer meget fint sammen 
med det generelle billede blandt polakkerne i un-
dersøgelsen.  (3,6 for Atlanco: Meget: 4, Noget: 23, 
lidt: 13 slet ikke: 6) 

Der er til gengæld ikke så mange, der har konkrete 
planer om at blive i Danmark. Kun 19,5 procent. Gen-
nemsnittet for polakkerne i hele undersøgelsen er 38 
procent. (3,7 for Atlanco: Ja: 9, nej: 25, ved ikke: 12) 

Hvorfor kom de til Danmark?

Det er meget tydeligt, at respondenterne fra Atlan-
co kom til Danmark på grund af lønnen. 87 procent 
svarede ”Helt rigtigt” eller ”Rigtigt” på det spørgsmål. 
Til sammenligning svarede kun 10,8 procent ”Helt rig-
tigt” eller ”Rigtigt”, på spørgsmålet om det var på gr-
und af arbejdsløshed. (2,4 for Atlanco: Helt rigtigt: 
11, rigtigt:  30, lidt rigtigt: 3, slet ikke: 3, ved ikke: 0.)
(2,6 for Atlanco: Helt Rigtigt:1, rigtigt: 4, lidt rigtigt: 
5, slet ikke: 35, ved ikke: 1.) 

Organisering af kollegerne
BJMF forsøgte ikke at organisere kollegerne i Atlan-
co direkte på pladsen, fordi man regnede det som 
umuligt. Det var derfor på mange måder en appelsin, 
der faldt ned i BJMF’s turban, da Atlanco folkene gik 
i strejke d.17. september 2014, og oven i købet havde 
nummeret til Byggefagenes samvirkes polske organ-
isator Robert Olejnik. Robert fortæller selv, at han 
ikke var blevet bedt om at kigge nærmere på Atlanco 
af BJMF før strejken, så det er ikke på grund af BJMF’s 
indsat på Cityringen, at de havde hans nummer. Så 
vidt vides var det folk, der havde arbejdet i Danmark 
før på andre projekter og for andre arbejdsgivere, der 
i den forbindelse havde fået nummeret til Robert og 
fået et så positivt indtryk af 3F, at de godt turde ringe 
til dem, da strejken var en realitet.  

På trods af, at Atlanco hurtigt fik styr på strejken og 
fik smidt Krzystof H og hans sjak ud, så havde BJMF 
fået en hidtil uset adgang til kollegerne i Atlanco. 
BJMF var meget hurtige til at samle de strejkende 
kollegaer til et møde, og efterfølgende fik de oven i 
købet sendt syv af kollegerne på kursus i en uge, d. 
3.-9. november. Et arbejde, som på den lidt længere 
bane kunne have båret mere frugt, hvis ikke Atlanco 
var blevet smidt ud af Cityringen i december. 

Af de 49 respondenter, der tidligere har arbejdet i At-
lanco, var 31,25 procent medlem af 3F i november 
2015. Til sammenligning så svarede kun 22 procent 
af respondenterne fra Megaflex, at de var medlem af 
3F. 69 procent af respondenterne for Atlanco kendte 
til 3F, hvorimod gennemsnittet i Megaflex kun var på  
54 procent. Man skal passe på med at konkludere 
for meget på så små statistiske størrelser, men det 
kunne godt se ud som om, at Atlanco-folkene er mere 
tilbøjelige til at stå i 3F end gennemsnittet i Megaf-
lex, hvilket kunne tyde på, at oplevelserne i Atlan-
co har gjort dem mere fagforeningsvenlige. Det er i 
hvert fald tilfældet for både Jakub og Krzystof.  (4,1 for 
Atlanco: ja: 29, nej: 17, ved ikke: 2). (4,2 for Atlanco: 
Ja:15, nej: 33, ved ikke: 0).

Hjælp med at finde nye jobs til 
3F-medlemmerne

BJMF’s indsats for at sikre Krzystofs sjak nyt arbejde 
i Cipa viste sig at være medvirkende til gennembrud-
det hos Cipas ansatte. Senere forsøgte BJMF også 
at formidle kontakt mellem deres medlemmer fra 
Atlanco til Megaflex, men dette arbejde bar ikke på 
samme måde frugt, da Megaflex valgte at ansætte 
Atlancos tidligere ledere, og de tilsyneladende val-
gte de ansatte. Det kunne BJMF ikke vide noget om i 
februar 2015, og initiativet var med Roberts ord:  “En 
gode idé, der ikke lykkedes.” 
(Robert 16/9 29:54)

Kulturelle forskelle
Atlanco benyttede sig udelukkende af polakkere. Vi 
vil få lejlighed til at beskæftige os yderligere med 
organiseringen af polakkere i den endelige analyse, 
men det er tydeligt, at mange af BJMF’s ansatte 
opfatter polakkere som notorisk illoyale over for 3F. 
Denne manglende loyalitet over for 3F viser sig også i 
Atlanco, hvor kun et lille mindretal af polakkerne, der 
meldte sig i fagforening under mødet i BJMF, endte 
med at betale kontingent til 3F. Det er spekulativt, det 
ved jeg godt, men jeg tror, at det er meget muligt, at 
truslen om udsmidning af Atlanco fra Cityringen godt 
kan have skubbet polakkere væk fra 3F og tættere på 
deres firma. Der var jo ingen håndgribelige løfter om 
at finde arbejde til de mange Atlanco-folk fra 3F og 
metroselskabet. Derimod har Atlanco nok lovet sine 
ansatte, at de ville finde arbejde til dem andre steder 
i Europa, hvis de forblev loyale mod dem. Polakkerne 
har generelt ikke meget tillid til fagbevægelsen og 
næsten ingen erfaring med at stå i fagforening, så det 
er ikke svært at forestille sig, at de har vendt BJMF 
ryggen, da de hører, at nu bliver deres firma smidt 
ud af Cityringen på grund af BJMF’s udmeldinger til 
pressen.
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Konklusion
Udsmidningen af Atlanco havde en lang række neg-
ative konsekvenser, deriblandt at man ikke kunne 
fortsætte organiseringen af deres ansatte. På den an-
den side er Atlanco så berygtet, at deres blotte tilst-
edeværelse i Danmark på en måde var uacceptabelt. 
Det er muligt at Atlanco på baggrund af deres opfør-
sel ude i Europa bør tildeles en officiel status som 
uønsket i Danmark. Om ikke af andre årsager, så 
for at sende et tydeligt signal om, at der findes en 
europæiske arbejderbevægelse, som kun sjældent 
tilgiver og aldrig glemmer.
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Grundlæggende oplysninger om virksomheden:
ICDS
http://www.icds.ie
CVR 35661883

ICDS fungerer som bemandingsbureau på Cityringen, 
og de leverer betonarbejdere til arbejdet i stationss-
kaktene. 

Undersøgelsen af ICDS er baseret på 9 interviews 
med ICDS-ansatte, et interview med  Alan Englisch 
og Brian O´leary fra ledelsen i ICDS i Danmark, 176 
udfyldte spørgeskemaer, en række interviews med 
ansatte i 3F, samt en beregning af organiserings-
graden i virksomheden, der er fundet ved at sammen-
holde pensionsindbetalinger fra virksomhederne med 
3F’s medlemsdatabase. 

Kronologi

2014
8. jan.: Tom Jordan fra ledelsen af ICDS henvender 
sig til BJMF. Tom Jordan fortæller om firmaet og 
erkender, at ICDS har leveret mandskab til Sønder 
Boulevard i en kort periode i august 2013, og der bliv-
er indbetalt pension samme dag. Tom vil etablere et 
godt samarbejde og søger råd om overenskomsten 
og rådgivning generelt, men BJMF henviser ham til 
DB, og der kommer ikke noget godt samarbejde ud 
af mødet.
(Elo 27/10-15 34:33) (Telefoninterview og E-mail fra Tom Jordan 3/12-
15) 

30.jan.:  ICDS stifter en dansk filial af deres firma 
ICDS CONSTRUCTORS. 
I modsætning til stort set alle andre af de firmaer, 

som vi kigger på i denne undersøgelse, så vælger 
ICDS ikke at stifte et Aps, der kan lukkes, hvis det går 
galt. I en mail d.13/1-16, forklarer Brian O´leary årsag-
erne til, at de ikke laver et Aps således: “The reason 
we set up a branch rather than a Danish company is 
that ‘it had the benefit of being less costly to start, 
and it was a much simpler procedure’.”

Feb.: ICDS mander op på Cityringen med et mix af 
irere, portugisere og afrikanere fra Guinea-Bissau. 
BJMF’s indsats for at organisere kollegerne i ICDS 
bliver nedprioriteret lidt på grund af den enorme op-
mærksomhed som tilfalder Cipa efter at Aurelien 
og Emil henvender sig til BJMF i foråret 2014. Mi-
chael Severinsen ærgrer sig lidt over de forspildte 
muligheder, men anerkender, at ressourcerne ikke 
var til mere: “Cipa-sagen var lige knap overstået, da 
lignende sager var i gang med ICDS – vi havde ikke 
haft tid til at restituere, og det havde vores familier 
heller ikke.”
(Mail fra Michael 25/1-16) 

Feb.: 18 tidligere Cinterex-folk fra Guinea-Bissau bliv-
er fyret fra Cipa. En del af dem kommer efterfølgen-
de med i ICDS. Boubacar har fået telefonnummer til 
ICDS fra BJMF, og han er blandt dem, der kommer 
med. I ICDS bliver Boubacar en ambassadør for 3F, 
men han stopper dog hurtigt og rejser videre til Meg-
aflex, hvor han arbejdede, da jeg møder ham i sep-
tember 2015. 
(Elo 27/9-15 2:30) (Elo 5/10-15 35:51) (Boubacar 29/9-15 11:04)

7. april. Abel starter på Metroen for ICDS. Han er 
portugiser i slutningen af 40’erne, har 26 års erfaring 
i byggeriet og 12 års erfaring som formand. I ICDS er 
han ansat som formand med ansvar for tegningerne 
og at lede og fordele arbejdet i sit sjak. Abdel har 
aldrig været medlem af en fagforening. Som han si-

ICDS
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ger:  “Jeg synes ikke, jeg har brug for fagbevægelsen. 
Jeg finder mine egne veje alene”. Han er heller ikke 
medlem af 3F, da jeg interviewer ham. “Jeg har ikke 
haft brug for deres hjælp, så jeg er ikke medlem.” 
(Abel 19/11-15)

Juli: Michael starter på Metroen for ICDS. Han er irer, 
i 20’erne, og oprindelig uddannet tømrer med ca. 4 
års erfaring som betonarbejder. Han har tidligere ar-
bejdet med ICDS på Trianglen i Sverige. Michael har 
aldrig været medlem af en fagforening. Han synes 
ikke, at fagforeningerne i Irland er magtfulde nok, og 
det de kan gøre for dig er ikke værd alle de problemer, 
du får, når du melder dig ind. I Sverige var det sådan, 
at hvis du stod i fagforeningen, blev du generet og 
senere fyret. Det er altså ikke problemerne værd. 
Michael er heller ikke medlem af 3F, da jeg interview-
er ham i november 2015.
(Michael 6/11-15)

Paulo C starter også på Metroen for ICDS. Han er 
portugiser, i 40’erne, og har været håndværker siden 
1980. Han har aldrig tidligere været medlem af en 
fagforening, fordi han med sine egne ord “aldrig har 
haft brug for det”. 
(Paulo C 8/10-15)

Paulo T, tidligere ansat i Cinterex og i Cipa, starter nu 
på Cityringen for ICDS som formand. Paulo T bliver en 
ambassadør for 3F i ICDS og anbefaler 3F til sine kol-
legaer. Han fortæller selv, at han er blevet overbevist 
om nytten af 3F i forbindelse med sin fyring fra Cipa, 
hvor han også blev medlem. Med hans egne ord virk-
ede 3F “stærke, selvsikre og så kender de reglerne”.
(Paulo T 15/11-15 )

9. sep.: Rødovre Lokal Nyt rapporterer om forholdene 
for ICDS ansatte, som bor under kummerlige forhold i 
den gamle Tele Danmark-bygning på Rødovrevej. Det 
er en af beboerne, 40-årige Joao Santos fra Porto i 
Portugal, der inviterede Rødovre Lokal Nyt på besøg. 
Historien bliver taget op af de lokale medier og falder 
tilfældigvis sammen med at Transportminister Mag-
nus Heunicke (S) er blevet kaldt i samråd for at svare 
på spørgsmål om forholdene på Cityringen. Magnus 
Heunicke udtaler til pressen, at han har indkaldt Met-
roselskabet til et møde, hvor han forventer en grundig 
redegørelse for sagen.
(http://nyhederne.tv2.dk/2014-09-09-saadan-bor-metroarbejdere-
det-minder-om-en-faengselscelle)

10. sep.: ICDS bliver smidt ud af Tele Danmark-byg-
ningen. Ejerne af bygningen, advokat Franz Si-
gersted-Rasmussen, udtaler sig til TV 2: “Gårsdagens 
udvikling i medier betyder, at lejemålet med ICDS 
ophæves nu. Det indebærer, at ICDS skal tilbagele-
vere ejendomme øjeblikkeligt.”

(http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-09-10-efter-afsloeringer-
metro-arbejdere-smides-ud-af-bygning-paa-giftgrund)

Okt.: 3F får sit første registrerede medlem hos ICDS. 
Der er 106 ansatte, så organisationsprocenten er lige 
under 1 procent.

Nov.: 4 medlemmer, 156 ansatte, organiserings-
graden er på 3 procent. 

2015
Jan.: 10 medlemmer, 283 ansatte, organiseringsgrad 
på 4 procent. 

12. jan.: Alexandre starter på Metroen for ICDS. Han 
er portugiser, i 50’erne og har 38 års erfaring som 
jernbinder. Han har haft en dårlig erfaring med fag-
bevægelsen tilbage i 70’erne og har ikke været 
medlem af noget siden. Han er heller ikke medlem 
af 3F, da vi interviewer ham i november 2015 på trods 
af, at hans kollegaer og formand alle anbefaler ham 
at melde sig ind. 
(Alexandre 15/11-15)

26. jan.: Jose starter på Metroen for ICDS. Han er 
portugiser, i 50’erne og har arbejdet som forskaller 
siden 1989. Jose har arbejdet for ICDS i 15 år i mange 
forskellige lande, og han har aldrig meldt sig ind i 
fagforeningen i nogen af landene. Han kan ellers godt 
lide idéen bag fagforeninger. Han har været aktiv i 
murernes fagforening i Portugal for mange år siden, 
men han har aldrig haft brug for deres hjælp, og han 
har heller ikke kendt nogen af fagforeningerne i ud-
landet.
(Jose 16/11-15)

Feb.: 10 medlemmer, 283 ansatte, 4 procent organ-
iseringsgrad.

Marts: 11 medlemmer, 273 ansatte, 4 procent organ-
iseringsgrad.

10. marts: Cipa bliver idømt en bod på 22 mio.kr.  Al-
lerede før dommen begynder BJMF at tale med CMT 
og Metroselskabet om ICDS. Både CMT og Metrosel-
skabet er interesserede i at lukke en kommende ICDS-
sag ned, før den rammer forsiderne på aviserne, og 
de hiver derfor ICDS med ind til Cipa-forhandlingerne. 
(Silas 28/10-15 27:31)

24. marts: Samme dag, som BJMF, CMT og Cipa bliv-
er enige om en afdragsordning, indgår ICDS og BJMF 
et forlig om 4 mio. kr.  
Der er tilsyneladende ikke underbetaling i ICDS, så 
det er kun arbejdstidsbestemmelserne, der ikke er 
blevet overholdt. BJMF hører om brud på arbejdst-
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idsbestemmelserne fra deres få medlemmer, som 
alle er tidligere ansatte i Cinterex, men de vil ikke stå 
frem med navns nævnelse. Det ender med, at BJMF 
afslører svindel med underskrifterne i de arbejdstid-
saftaler, som ICDS udleverer til BJMF. 
(Elo 27/10-15 03:23 og 9:02) (Silas 28/10-15 26:53)

Efter ICDS er blevet knaldet opfordrer CMT sine un-
derentreprenører til at undgå at arbejde på varierende 
ugentlig arbejdstid. 
(Silas 28/10-15 76:26) (Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

April: 14 medlemmer, 412 ansatte, 3 procent organ-
iseringsgrad.

14. april: Andre starter på Metroen for ICDS. Han 
er portugiser, i 40’erne, og har 12 års erfaring som 
forskaller og jernbinder. Andre har arbejdet i mange 
forskellige lande, og han har været medlem af en fag-
forening i Uruguay og Tyskland, men han melder sig 
ikke ind i 3F før langt senere i forløbet. 
(Andre 1/10-15)

16. april:  Deloittes undersøgelse bliver offentliggjort, 
og samtidig rapporterer Fagbladet, at BJMF har rejst 
endnu et krav mod ICDS for brud på regler om for-
skudttid. 
( h t t p : / / w w w. f a g b l a d e t 3 f. d k / t e m a e r / m e t r o /2 a 243 9 f -
6fec54b4187a899812a0f4e85-20150416-3f-rejser-ny-stor-sag-om-
loensnyd-paa-metroen) (Elo 27/10-15 12:00)

30. april: Mamadou starter på Metroen for ICDS. 
Mamadou er fra Guinea-Bissau, i 20’erne og tidligere 
jurastuderende, men hans kæreste bliver gravid, og 
han bliver nødt til at finde arbejde. Hans bror er jer-
nbinder i ICDS, og resten er historie. En kollega, der 
tidligere har arbejdet for Cinterex, fortæller ham med 
det samme han ankommer til Cityringen om 3F og 
anbefaler ham at melde sig ind. Mamadou besøger 
senere 3F og melder sig ind. 
(Mamadou 30/10-15)

Maj: 19 medlemmer, 405 ansatte, 5 procent organ-
iseringsgrad.

21. maj.: Luftrensningsmøde mellem BJMF og ICDS, 
hvor de to parter forsøger at genetablere tilliden til hi-
nanden. BJMF fortæller om alle de negative historier, 
de har hørt om firmaet fra deres ansatte.
(Silas 28/10-15 46:39)

27. maj.: Endnu et luftrensningsmøde med ICDS, hvor 
ledelsen fra Irland også er med. Parterne bliver enige 
om at arbejde på at forbedre forholdet fremover.

BJMF & ICDS bliver i denne forbindelse enige om at 
besøge samtlige af ICDS ansatte på Cityringen sam-

men. 
(Silas 28/10-15 46:39)

Ledelsen i ICDS har også oplevet, at forholdet til 3F 
er blevet bedre efter disse luftrensningsmøder. De 
fortæller, at “nu ringer 3F direkte til firmaet, hvis der 
er bøvl. Det er godt, selvom de ville ønske, at folkene 
ville komme til dem først.” 
(Interview med ICDS 8/10-15)

Maj: Jose hører for første gang om 3F ved at læse 
Metroselskabet pjece om arbejdstagerrettigheder.
(Jose 16/11-15 15:24)

Juni: 19 medlemmer, 430 ansatte, 4 procent organ-
iseringsgrad.

8.-9. Juni: Silas’ første besøg på pladserne sammen 
ICDS. Silas synes, at turene med ICDS går godt. Han 
fortæller selv: “Jeg oplevede, at folk viftede med 
deres medlemskort, imens Allan Englich og de to su-
pervisors, som tolkede for os, stod der. Det virkede 
som om, at det løftede noget af angsten.” 
(Silas 28/10-15 49:36 og 51:26)

Andre, Alexandre og Jose møder for første gang 3F 
på en af disse ture. Alexander og Jose mener, at 
ICDS-manden, der oversatte fra engelsk til portugi-
sisk, kun oversætter det, han selv ville have oversat. 
Andre derimod synes, at det er spændende og vil 
gerne vide mere om fagforeningen. 
(Alexandre 15/11-15 02:16) (Andre 1/10-15 07:33)(Jose 16/11-15 08:40)

16.-18.juni: Anden tur til pladserne med ICDS.
(Silas 28/19-15 50:30)

Juni: Michael hører første gang om 3F fra en kollega, 
som har hørt om 3F fra en dansk sikkerhedskoordina-
tor. Han melder sig ikke ind i fagforeningen, fordi han 
ikke vil have ballade. 
(Michael 6/11-15 27:19)

Juli: 19 medlemmer, 505 ansatte: 4 procent organise-
ringsgrad. 

10. juli: Paulo C hører første gang om 3F fra en kolle-
ga, der anbefaler ham at melde sig ind, fordi han ikke 
har fået sine feriepenge. Han besøger fagforeningen 
og melder sig ind i 3F.
(Paulo C 8/10-15 08:33)

24. juli: Fagbladet rapporterer, at det irske mandsk-
absbureau ICDS har indgået nyt forlig om at betale 
fire millioner i bod og efterbetaling for brud på regler 
om forskudttid. Denne gang beslutter BJMF, at kol-
legerne kan melde sig ind inden 1. september og få 
del i pengene. 
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(Silas 28/10-15 44:57) (http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/
80f7e9ebc224457db1bab00452c88ad5-20150724-underbetaling-p-
metroen-irsk-firma-skal-betale-8-millioner)

Dette forlig er en del af den uformelle aftale mellem 
BJMF og CMT, der senere bliver til Forsøgsordningen. 
Forliget kommer sammen med en fælles pressemed-
delelse mellem BJMF og ICDS, der slår fast, at både 
ICDS og BJMF vil forbedre deres samarbejde fremover.
(Silas 28/10-15 46:09)

30. juli: BJMF hænger et opslag op på byggepladserne 
med en tekst om forliget med ICDS og information 
om, at hvis man melder sig ind i fagforeningen inden 
1.september, så kan man få del i pengene. 
(Elo 27/9-15 19:43) (Elo 27/10-15  9:52)

Selv om uddelingen af pengene fra forliget i virke-
ligheden er en gave fra BJMF, så er der flere af arbe-
jderne fra ICDS, som jeg har interviewet, der brokker 
sig over, at opslaget er blevet hængt meget sent op, 
og at de ikke forstod indholdet 100 procent. 
(Anonym kollega 24:16)

Mine diskussioner med de utilfredse kolleger fra ICDS 
minder mig om, at gaver ikke altid bliver mødt af tak-
nemlighed, hvis modtagerne ikke forstår, hvorfor de 
får dem.

30. juli: Veronika Kirsa kontakter 3F. 

Veronika er et meget specielt tilfælde, ikke bare i his-
torien om Cityringen, men måske i det hele taget. 
Veronika er russer og kom til Danmark for 15 år siden 
som au pair. Hun fik lov til at studere på universitetet 
i Danmark og studerede portugisisk. Efterfølgende 
har hun læst antropologi og afrikastudier som tilvalg. 
I maj/juni 2015 er hun tilfældigvis kommet i kontakt 
med en af de afrikanske arbejdere fra ICDS. Hun 
hjælper ham med at oversætte et brev fra et dansk 
hospital. Han beder efterfølgende om hendes num-
mer og giver det videre til sine kollegaer. Herefter 
begynder ICDS-kollegerne at ringe. Fra en om ugen til 
32 ubesvarede opkald på en time. Veronika tager lidt 
penge for at hjælpe kollegerne fra ICDS med at blive 
registreret i Danmark, men hun rådgiver og vejleder 
også gutterne med alt muligt mellem himmel og jord, 
og i denne forbindelse begynder hun at få spørgsmål 
omkring arbejdsforhold. Kollegerne fra ICDS, som Ve-
ronika møder, er ikke 3F-medlemmer, men Veronika 
gætter på, at det må være 3F, der organiserer deres 
arbejde. Hun kontakter BJMF og får kontakt til Elo.
(Veronika Kirsa 8/10-15)

Da Veronika ringer, er Elo først meget mistænksom, 
men han beslutter sig for at tage en chance og in-
dlede et samarbejde med hende. Elo og Michael 

fortæller daglig ledelse, at de gerne vil samarbejde 
med Veronika, og så fortsætter de ud af det spor. Der 
er tilsyneladende ingen grundig diskussion af Veron-
ikas rolle, de kaster sig bare ud i det. Elo siger selv 
om beslutningen: “Jeg tror, at vi har lært, at når chan-
cen er der, så må vi følge den. Viser det sig at være 
noget, vi kan bruge, så bruger vi det.”
(Elo 27/10-15 21:43) (Silas 28/10-15 54.05)

Aug.: 36 medlemmer: 492 ansatte, 7 procent organ-
iseringsgrad.

Aug.: Sidste ture til pladserne med ICDS. Michael og 
Elo har overtaget tjansen fra Silas, og oplever, at det 
ser grimt ud at stå sammen med arbejdsgiveren, så 
de dropper det.
(Silas 28/10-15 50/40)

Det tror jeg, at de kan have haft ret i, men der er in-
gen tvivl om, at mange ICDS-folk rent faktisk mødte 
3F for første gang på de ture. 46 procent af respon-
denterne fra ICDS i vores spørgeskemaundersøgelse 
svarer, at de har haft besøg af BJMF på pladsen. Gen-
nemsnittet for hele undersøgelsen er kun 35 procent. 
(4,5 for ICDS og gennemsnittet)

27 aug.: Veronika har brugt sit netværk blandt 
ICDS-folkene til at invitere til møde i samarbejde 
med BJMF. Der var to møder på samme dag med 
hver ca. 30 deltagere.  

Til sammenligning har BJMF på daværende tidspunkt 
36 medlemmer fra ICDS. Via Veronikas netværk 
kommer der efterfølgende rigtigt mange ICDS-folk 
ind i BJMF, specielt om torsdagen, hvor der er længe 
åbent. Veronika bliver efterhånden en fast og uløn-
net aktivist hos BJMF. Hver torsdag eftermiddag står 
hun og Elo og hjælper mellem 5 og 25 afrikanere og 
portugisere med en lang række ting, også udover det 
fagretslige. Kollegerne fra ICDS efterspørger hjælp 
og rådgivning til en lang række ting, blandt andet 
opholdstilladelser, sygesikringskort, bankkonto, ne-
mID og SKAT. Elo fortæller selv om sit arbejde som 
“socialrådgiver”: “Vi hjælper medlemmerne med det, 
medlemmerne har behov for. Vi blev enige om, at 
det var det vi ville, fordi vi kunne se, at det er det, 
der rykker!” 
(Elo 27/9-15  21:10 & 28:56) 

Veronika har studeret afrikastudier, og ubevidst begy-
nder hun at bruge sin viden om nødvendigheden af 
at ”empowere” folk i sit arbejde med kollegerne fra 
ICDS. Først lagt tid bagefter tænker hun over, hvordan 
det har påvirket hendes indsats, men jeg tror, at det 
har været afgørende. Veronika videregiver sin viden 
om, hvordan man laver opholdstilladelser osv., og 
så snart en af kollegerne ved, hvordan man gør, så 
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sender hun de andre hen til ham. Veronika fortæller, 
hvordan en person, som startede med at sige, at han 
er pisseligeglad, at han skal bare tjene penge, plud-
selig bliver en kontaktperson for rigtig mange af de 
andre kollegaer på hotellet, fordi han lærer, hvilken 
blanket man skal bruge for at blive registreret. Han 
bliver pissestolt over at blive anerkendt af så mange 
mennesker. På den måde forsøger Veronika at løfte 
deres selvtillid og dermed gøre dem stærkere. 
(Veronika 8/10-15 29:13)

Veronika forklarer også, hvordan BJMF er med til at 
løfte selvtilliden hos kollegerne i ICDS. “Til at begy-
nde med var de alle sammen så bange for, at ICDS 
skulle finde ud af, at de var medlemmer af 3F, og de 
var bange for at bede om arbejdsgivererklæringer, så 
de kunne blive registreret i Danmark. Men nu tør de 
gøre ting som f.eks. at gå direkte til firmaet og bede 
om papirerne.” Hun fortæller, at de har set, at fag-
foreningen har kunnet hjælpe dem, og at de pludselig 
har en magtfuld allieret i deres fagforening. 
(Veronika 8/10-15 14:02)

En af dem, der oplever hvordan 3F gør en stor forskel, 
er Jose. Han fortæller, at han oplever, at dem, der er 
medlem i 3F, får løst deres problemer, hvorimod dem, 
der ikke er med, ikke får løst deres problemer, så da 
vi interviewer ham i november 2015, overvejer han at 
melde sig ind.
(Jose 16/11-15 35:49)

Sep.:  48 medlemmer 473 ansatte, 10 procent organ-
iseringsgrad. 

1. sep.: Sidste dag for indmelding, hvis man skal have 
del i ICDS-forliget. 
(Silas 28/10 slutningen)

3. sep.: Mamadou bliver indmeldt i 3F. Han bliver he-
refter en ambassadør for 3F og bliver i januar 2016, 
som den første fra Guinea-Bissau, valgt til TR. Mam-
adou fortæller selv, at han forsøger at organisere sine 
kollegaer i 3F, fordi “Jeg ved, hvordan portugisiske fir-
maer nogle gange ikke respekterer reglerne. Det er 
vigtigt, at vi alle står i fagforening, fordi vi får mere 
magt, hvis vi står sammen.” 
(Mamadou 30/10-15 19:22)

Okt.: 106 medlemmer, 460 ansatte, 23 procent organ-
iseringsgrad.
Elo tager konsekvensen af de laaange torsdage i fag-
foreningen og begynder at møde sent ind om morge-
nen for så at blive på sin pind, til den sidste portugis-
er og afrikaner er gået hjem. 

1.okt.: Andre melder sig i fagforening i BJMF en dag 
hvor Veronika er der for at få hjælp til at kende sine 

rettigheder og pligter. Som han siger: “Hos firmaet er 
jeg bare et nummer.”
(Andre 1/10-15 5:52)

Nov.: 176 medlemmer, 441 ansatte, 40 procent organ-
iseringsgrad.

4. nov.: Gaudensio starter på Metroen. Han er 46 år 
gammel og har 22 års erfaring med denne type ar-
bejde, blandt andet på Lissabons Metro. Han er fag-
foreningsmedlem i Portugal i CGTP. Han fortæller, at 
han syntes idéen med fagforeninger er meget god, 
men at praksis ikke altid er det samme som teorien. 
Gaudensio hører med det samme om 3F fra sine kol-
legaer. De anbefaler ham at melde sig ind, men han 
har ikke haft tid til at melde sig ind, da vi interviewer 
ham 14 dage efter, at han er ankommet.
(Gaudensio 17/11-15)

Dec.:157 medlemmer, 439 ansatte, 36 procent organ-
iseringsgrad. Veronika bliver ansat i en deltidsstilling 
i BJMF.

Analyse af Kronologien

Firmaet
ICDS Group er en gruppe af irske selskaber, der lev-
erer mandskab til kunder i byggeriet, industrien og 
maskinindustrien. Selskabet blev grundlagt i 1976. 
ICDS har hovedkontor i Irland med kontorer i Dublin, 
Galway, London og Porto (Portugal). ICDS Koncer-
nen driver forretning i Irland, Storbritannien, Holland, 
Belgien, Skandinavien, Portugal, Polen, Melle-
møsten og Asien. ICDS’ byggeafdeling hedder ICDS 
CONSTRUCTORS, og leverer mandskab til byggeriet 
i Irland, Storbritannien og det europæiske fastland. I 
Biq kan man læse årsregnskabet for 2014-15, og det 
viser en omsætning på 54.043.503€ i ICDS CON-
STRUCTORS.

ICDS har et klart ønske om at blive på det danske 
marked, men ingen konkrete planer. 

Integrationen af virksom-
heden
ICDS er det eneste af de udenlandske underentre-
prenører og bemandingsbureauer, der har erfaring 
med store entreprenør projekter i Skandinavien via 
deres arbejde i Sverige, men de svenske erfaringer 
med ICDS var langt fra så vellykkede som de danske. 
På trods af et rimeligt godt forhold mellem BJMF og 
ICDS, så er ICDS nok det mindst integrerede firma af 
de 5 aktive firmaer på Cityringen, som jeg kigger på i 
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denne undersøgelse. De har godt nok udbetalt mind-
stelønnen hele vejen igennem, men de har ingen TR, 
de siger selv, at de har AMR, men det kan deres folk 
ikke genkende. De har ingen lokalaftaler og ingen 
lærlinge. CMT’s lærlinge bliver godt nok uddannede 
hos ICDS, men der er ingen formel aftale om det. Det 
er tilsyneladende bare sket som følge af initiativer fra 
site-managerne på pladserne.

Det er langt fra sikkert, at det ville have ændret noget, 
men jeg synes ikke, at BJMF udnyttede mulighed-
erne ved ICDS’ første kontakt til BJMF tilbage i jan-
uar 2014. Både Trevi, SELI og ICDS opsøger af egen 
kraft BJMF for at få rådgivning, og alle tre firmaer 
fortæller, at de ikke blev imødekommet. Traditionelt 
er det jo ikke fagbevægelsens rolle at rådgive virk-
somhederne, men måske man burde overveje det. I 
mit interview med ICDS’ ledelse efterspørger de en 
eller anden form for velkomstpakke til udenlandske 
virksomheder, der ankommer til den danske bygge-
branche. ICDS foreslår, at 3F laver et kursus, hvor de 
kan høre 3F’s syn på overenskomst, og firmaet kunne 
få tjekket deres planer igennem både af 3F og DB. 
De foreslår også et team-binding kursus med TR og 
firmaet med eksempler på, hvordan overenskomsten 
virker i praksis.

Hvis man skal tro kollegerne fra ICDS, og det synes 
jeg, at man skal, så er ICDS en meget fagforenings-
fjendtlig virksomhed, så det er langt fra sikkert, at 
gode hensigter alene ville have ændret deres udsyn, 
men det ville jo ikke skade noget at indlede processen 
med en grundig introduktion til den danske model. 

BJMF kommer dog hurtigt efter det og udvikler efter-
hånden en rådgivende praksis i deres forhold til både 
ICDS, Megaflex og CMT. En praksis, som i sidste ende 
baner vejen for forsøgsordningen med CMT og samar-
bejdsaftalen med Megaflex. Det kigger jeg nærmere 
på i den afsluttende Analyse af organiseringsindsat-
sen i afsnittet Integration af virksomhederne. 

Kollegerne
176 ansatte i ICDS har udfyldt vores spørgeskema, 
hvilket svarer til 40 procent af kollegerne i ICDS. 43 
procent af respondenterne fra ICDS er medlem af 3F, 
og vi har beregnet, at organisationsprocenten i ICDS 
på dette tidspunkt var på 40 procent, så det passer 
jo meget godt. 95 procent af skemaerne er udfyldt i 
forbindelse med vores besøg ude på pladserne, rest-
en er udfyldt i fagforeningen.  

Nationalitet

57 procent af respondenterne svarer, at de er fra Por-
tugal, 33 procent svarer fra Guinea-Bissau, 6 procent 

svarer  Irland, 2 procent svarer Polen. Jeg tror, at en 
del af respondenterne fra Guinea-Bissau har svaret 
Portugal, fordi de har portugisisk pas. Det er umuligt 
at vide, hvem eller hvor mange der har gjort det, så 
jeg kan ikke gøre andet end bare at notere, at det nok 
er forekommet.  
(1,3 for Cipa)

Erfaring og uddannelse

Kollegerne i ICDS er tilsyneladende de mest erfarne 
bygningsarbejdere i vores undersøgelse. Ifølge vores 
undersøgelse har 44 procent af kollegerne i ICDS 
mere end 15 års erfaring med den type arbejde, de 
udfører. Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 27 
procent. Kun 25 procent af respondenterne fra ICDS 
har under seks års erfaring. Gennemsnittet for hele 
undersøgelsen er 40 procent. (3,2 for ICDS og gen-
nemsnittet)

Kollegerne i ICDS er til gengæld ikke specielt godt 
uddannede, de ligger ret tæt på gennemsnittet for 
hele undersøgelsen. 61 procent af respondenterne fra 
ICDS svarer, at de har taget en eller anden form for 
uddannelse for at lære deres arbejde på Cityringen. 
Gennemsnittet for hele undersøgelsen er netop 61 
procent. Af dem der svarer, at de har en uddannelse, 
svarer 12 procent, at deres uddannelse har taget 2 år 
eller længere. Gennemsnittet for hele undersøgelsen 
er 10 procent. (3,3 & 3,4 for ICDS og gennemsnittet)

Tilknytningen til firmaet

Flertallet af kollegerne i ICDS på Cityringen er tilsyn-
eladende ikke faste folk i firmaet. 84 procent af re-
spondenterne svarer, at de kun har arbejdet for ICDS 
i 0-2 år og altså er blevet mandet op på dette projekt. 
En lille gruppe på 7 procent af respondenterne er dog 
erfarne ICDS-gutter med mere end 6 års anciennitet i 
firmaet. (1,5 for ICDS)

Tilknytning til Danmark

En stor gruppe af kollegerne i ICDS er interesseret i 
at blive i Danmark efter Cityringen. 84 procent af re-
spondenterne fra ICDS har svaret ”Meget” eller ”No-
get” på spørgsmålet ”Vil du gerne blive i Danmark 
efter Metro-projektet?” Gennemsnittet for hele un-
dersøgelsen er 78 procent. Det er dog kun en lille 
gruppe på 32 procent af respondenterne fra ICDS, 
som har konkrete planer om at blive i Danmark efter 
deres arbejde på Cityringen. Det er et godt stykke un-
der gennemsnittet for hele undersøgelsen, som ligger 
på 42 procent.  (3,6 og 3,7 for ICDS og gennemsnittet)

Det hænger nok sammen med, at kollegerne ICDS 
ikke har været i Danmark så længe. 65 procent af re-
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spondenterne fra ICDS har kun arbejdet på Cityringen 
i et år eller mindre. (3,1 for ICDS og gennemsnittet)

Hvorfor kom de til Danmark?

På trods af, at kun ganske få af kollegerne i ICDS er 
faste folk i firmaet, så svarer hele 77 procent af re-
spondenterne i ICDS ”Rigtigt” eller ”Helt rigtigt” på, 
hvorvidt de kom til Cityringen, fordi ICDS bad dem 
om det. 75 procent svarer ”Rigtigt” eller ”Helt rigtigt” 
på, hvorvidt de kom til Cityringen på grund af løn-
nen. 62 procent svarer ”Rigtigt” eller ”Helt rigtigt” på, 
hvorvidt de kom til Cityringen på grund af det spæn-
dende arbejde. 51 procent svarer ”Rigtigt” eller ”Helt 
rigtigt” på, hvorvidt de kom til Cityringen, fordi de var 
arbejdsløse. (2,3, 2,4, 2,5 og 2,6 for ICDS og gen-
nemsnittet)

Jeg tror, at man skal konkludere, at kollegerne i ICDS 
svarer ja til, at ICDS har spurgt dem, om de ville tage 
med til Danmark. Derefter har lønnen spillet en vigtig 
rolle for, at de sagde ja til at tage med. 

Organisering af kollegerne
Kollegerne i ICDS kommer langsomt til BJMF gennem 
hele 2014 og første halvdel af 2015. Så pludseligt i 
efteråret 2015 eksploderer medlemstallet fra 19 med-
lemmer i juli til 106 medlemmer i oktober. Det ville 
være oplagt at give uddelingen af penge fra forliget 
med ICDS skylden for gennembruddet. Sidste dag for 
indmelding, hvis man skal have del i forliget, var 1. 
september, men som i Cipa, så tror jeg ikke, det er 
hele historien. 

Nu har jeg jo talt med en hel del af ICDS medlemmer, 
både i forbindelse med de 9 interviews og i forbindelse 
med omdeling af spørgeskemaerne, og jeg har aldrig 
hørt fra nogen af dem, at pengene var vigtige. Til 
gengæld har jeg set deres ansigter lyse op i store gen-
kendelige smil, når jeg nævner Veronikas navn. Jeg 
tror, at introduktionen af Veronikas netværk til BJMF 
og hendes efterfølgende hjælp om torsdagene var 
mindst lige så betydningsfuldt som pengene. 52 kol-
legaer fra ICDS svarede på vores spørgsmål: ”Meldte 
du dig i fagforening, fordi du havde hørt, at du kunne 
få penge udbetalt?” 12 procent svarede ”Helt rigtigt”, 
12 procent svarede ”Rigtigt”, 6 procent svarede ”Lidt 
rigtigt”,  58 procent svarede ”Slet ikke”, og 13 procent 
svarede ”Ved ikke”. (10,5 for ICDS)

Til sammenligning, så svarer 52 procent ”Helt rigtigt,” 
21 procent ”Rigtigt”, 13 procent ”Lidt rigtigt”, 8 procent 
”Slet ikke”, og 6 procent ”Ved ikke” på spørgsmålet 
”Meldte du dig i fagforening fordi du havde brug for 
rådgivning?” (10,3 for ICDS)

Elo hælder også til denne konklusion, og i et af mine 
Interviews med ham siger han: “Rygtet om, at der var 
penge og hente, var mindre vigtigt end den personlig 
kontakt fra Veronika.”
(Elo 27/10-15 28:30)

Når det er sagt, så vil jeg også pege på Elo selv som 
en vigtig årsag til gennembruddet. For det første var 
han nytænkende nok til at tage imod hjælp fra aktiv-
isten Veronika. For det andet rådgav Elo gerne kol-
legerne fra ICDS uden først at kræve medlemskab. 
Denne praksis med at rådgive ikke-medlemmer er 
meget kontroversiel i dansk fagbevægelse, men man 
skal huske på, at de udenlandske kolleger ikke er vok-
set op med dansk fagbevægelse og derfor bør gives en 
chance for lige at stifte bekendtskab med bevægels-
en. Elo selv havde ikke gjort sig mange grundige tak-
tiske overvejelser om rådgivning af ikke-medlemmer, 
før han sprang ud i det, det er simpelthen bare en del 
af hans personlighed. Han vil hellere overbevise folk 
end at tvinge dem. På samme måde havde han heller 
ikke gjort sig mange overvejelser omkring den måde, 
han kom til at hjælpe kollegerne i ICDS med problem-
er som ligger uden for arbejdslivet, det faldt ham bare 
naturligt. Jeg tror, at rådgivningen af ikke-medlem-
mer kombineret med den sociale indsats fungerede 
som et afgørende tillidsskabende værktøj i forhold til 
kollegerne i ICDS. En tillid, der i sidste ende har gjort 
mere for organiseringen af kollegerne i ICDS end alle 
millionerne tilsammen. 

I dag er ICDS det bedst organiserede firma i vores 
undersøgelse. Vores beregninger viser, at ICDS’ or-
ganisationsprocent for december 2015 var på 36 pro-
cent. SELI ligger på andenpladsen med 33 procent. 
Vores spørgeskemaundersøgelse peger også på, at 
kollegerne i ICDS er meget nært knyttet til BJMF. 
44 procent af respondenterne i spørgeskemaun-
dersøgelsen har været på besøg hos BJMF. Det er 
rekord i vores undersøgelse. Gennemsnittet er på 30 
procent. (4,6 for ICDS og gennemsnittet)

Vi spørger også, om kollegerne i ICDS tror, at 3F kan 
hjælpe dem med problemer. 32 procent af respond-
enterne i ICDS svarer ”Helt rigtigt”. Det er rekord i 
vores undersøgelse. Gennemsnittet er på 20 procent.
(6,5 for ICDS og gennemsnittet) 

Til gengæld er kollegerne i ICDS meget langt fra at 
blive mobiliseret til selv at tage ansvar. De har ingen 
valgte TR eller AMR, og de deltager ikke i den smule 
klubarbejde, der er ved at blive opbygget i Metroklub-
ben. 

På spørgsmålet ”Kender du Metro Worker Uniteds 
Facebookside?” svarer kun 5 procent af responden-
terne ja. Det er den laveste andel af alle firmaerne i 
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undersøgelsen. Gennemsnittet er 12 procent. (5,1 for 
ICDS) 

På spørgsmålet ”Har din virksomhed overenskomst 
med 3F?” svarer 12 procent af respondenterne fra 
ICDS ja og 9 procent nej, resten svarer ved ikke. Det 
er også bundrekord for de 5 aktive virksomheder vi 
undersøger. Gennemsnittet er, at 17 procent svarer ja 
og 13 procent svarer nej. (8,1 for ICDS)

BJMF har altså nok af udfordringer forude, og det 
bliver spændende at følge hvordan den nye forsøg-
sordning med CMT, vil ændre billedet. 

Kulturelle forskelle

Irerne 

Da jeg laver denne undersøgelse er der ikke mange 
tilbage, men de har udgjort en rimelig stor gruppe på 
Cityringen. Med ankomsten af irerne i ICDS, mødte 
BJMF’s ansatte endelig nogle betonarbejdere på 
Cityringen, som de nemt kunne tale med, men over-
raskende nok, så blev det ikke nemmere at organiser-
er dem. Irerne er af en eller anden grund ekstremt 
svære at organisere. Jesper Weihe husker, hvordan de 
irske borebisser på den gamle metrostrækning også 
var helt umulige at organisere, så det er nok en del af 
deres kulturelle bagage. 

Udover denne fordomsfulde konklusion om irerne, så 
er der også nogle omstændigheder omkring BJMF’s 
faglige indsats, der ente med at underminere organ-
iseringsindsatsen.

BJMF’s forlig med ICDS d. 24. marts 2015 ændrede 
fuldstændigt arbejdstiderne for kollegerne i ICDS. 
Hvor de før havde kunnet arbejde 55 timer om ugen, 
blev de sat ned til 37 timer. Dermed mistede mange 
irske kollegaer en pæn del af deres månedsløn, og 
eftersom der ikke var nogen kontakt til BJMF, så var 
der heller ikke nogen, der kunne forklare hvordan sys-
temet virkede. Irerne blev vrede på BJMF, og mange 
af dem rejste simpelthen videre til andre projekter, 
hvor de kunne få deres timer. Det er i denne sam-
menhæng vigtigt at forstå, at de fleste udstationere-
de arbejdere ønsker at arbejde mange timer om ugen, 
de er jo ikke kommet til landet for at hygge sig. Hele 
historien er et klassisk eksempel på, hvad der ofte 
sker, når håndhævelsen af overenskomsten går forud 
for organisering af folkene. 

Portugiserne og afrikanere

Irerne er uden tvivl den nationale gruppe I CDS 
med højest status, herefter kommer polakkere, por-

tugisere, og nederst kommer afrikanerne. Det er vig-
tigt at forstå, at ICDS, ligesom alle de andre firmaer 
vi kigger på, i denne undersøgelse bruger differen-
tieret løn. Så hvor du befinder dig på rangstigen har 
stor betydning for din løn, for dine boligforhold og så 
videre. Jeg har ingen statistik på det, men dem jeg 
har talt med er overbevist om, at amerikanerne tjen-
er meget mindre end f.eks. irerne. Afrikanerne bliver 
også beskrevet som meget mere bange for at tale 
med 3F end f.eks. portugiserne. Jeg har selv oplev-
et dette, når jeg besøgte pladserne med spørgeske-
maundersøgelsen. 

En af de portugisiske arbejdere forklarede, at forhol-
det mellem de oprindelige portugisere og afrikanerne 
således. “Da de (afrikanerne) først kom til Portugal 
var de billig arbejdskraft sammen med rumænerne og 
andre østarbejdere. De fik meget lidt i løn i Portugal, 
men det var stadig 4-5 gange mere end hjemme i 
Afrika. Det var dårligt for os portugisiske arbejdere, vi 
blev underbudt. Det danskerne gør nu, hvor de prøver 
at beskytte portugiserne mod at blive udnyttet. Det 
gjorde man ikke for afrikanerne og rumænerne, og 
det er Portugals problem i dag. Det ødelagde det por-
tugisiske arbejdsmarked.”
(Anonym kollega 12:32)

I denne sammenhæng er det meget interessant at se 
forskellen mellem portugiserne og afrikanerne i deres 
tilknytning til fagbevægelsen. Kigger man på vores 
spørgeskemaundersøgelse, så har portugiserne en 
langt mindre tilknytning til både 3F og fagbevægels-
en i det hele taget, end afrikanerne.

Kun 15 procent af respondenterne fra Portugal har 
tidligere været medlem af en fagforening, hvorimod 
23 procent af respondenterne fra Guinea-Bissau har 
været medlem af en fagforening. Gennemsnittet 
for hele undersøgelsen er 22 procent. (5,2 for Guin-
ea-Bissau, Portugal og gennemsnittet)

26 procent af respondenterne fra Portugal er medlem 
af 3F, hvorimod hele 55 procent af respondenterne fra 
Guinea-Bissau er medlem af 3F, hvilket i øvrigt gør 
respondenterne fra Guinea-Bissau til de klart bedst 
organiserede udenlandske arbejdere på Cityringen. 
Langt foran nr. 2, som er rumænerne, hvor 35 procent 
er organiseret i 3F. (4,2 for Guinea-Bissau, Portugal 
og Rumænien)

Det er værd at lægge mærke til, at der er en stærk 
sammenhæng mellem, hvor langt nede i hierarkiet, 
de nationale grupper på Cityringen befinder sig, og 
hvor godt organiseret de er. Hvilket understreges 
af, at der i slut 2015 endnu ikke er valgt en eneste 
afrikansk eller rumænsk TR på Cityringen. Det 
lykkedes først for BJMF at få valgt den første TR fra 
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Guinea-Bissau i januar 2016, og der vil forhåbentligt 
komme flere i forbindelse med deres nye forsøgsord-
ning med CMT. Det kan der jo være mange årsager 
til, men jeg tror ikke, at man kan udelukke, at afrikan-
ernes og rumænernes lave status på Cityringen også 
er en medvirkende årsag. 

Konklusion
Organiseringen af kollegerne i ICDS er lykkede over 
alle forventninger. Jeg vil fremhæve fem adskilte år-
sager til succesen:

 1.  Overflytning af folk med viden om 3F fra Cin-
terex og Cipa til ICDS.

 2.  Udbetaling af penge fra forlig til kollegaer, der 
melder sig ind efter forliget.

 3.  Rådgivning og hjælp med problemer som ligger 
uden for det fagretslige område. 

 4.  Rådgivning af ikke-medlemmer som en 
tillidsvækkende instans. 

 5.  Samarbejde med en udefrakommende aktivist, 
der gav BJMF de nødvendige sprogkundskaber 
på et kritisk tidspunkt i processen. 

Organisationsprocentens ud-
vikling i ICDS
På næste side ses to grafer, der viser organisations-
graden i ICDS. Det er vigtigt at lægge mærke til, at 
ICDS’ ansatte først bliver registrerede, når der er 
3F-medlemmer, derfor ser det ud som, om ICDS først 
manner op i K3 2014. Man skal forestille sig, at den 
orange kurve fortsætter i et blødt fald fra K4 2014 
tilbage mod K1 2014.

 



Gennembruddet

86

Udvikling i ansatte:

Organisationsprocent:
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Grundlæggende oplysninger om virksomheden:
Megaflex A/S
CVR: 14728279
http://mega-flex.dk

Megaflex er et dansk mandskabs leverandør firma. 
På Cityringen leverer de primært betonarbejdere til 
arbejdet i stationsskaktene. De har også lavet en del 
tilbudsarbejder på murerentrepriser på flere stationer, 
men det ligger uden for denne undersøgelse.

Undersøgelsen af Megaflex er baseret på 5 inter-
views med Megaflex-ansatte, et interview med di-
rektør Kim Bang og administrationschef Jess Kjær 
Nielsen, 92 udfyldte spørgeskemaer, en række inter-
views med ansatte i 3F, samt en beregning af organ-
iseringsgraden i virksomheden, der er fundet ved at 
sammenholde pensionsindbetalinger fra virksomhed-
erne med 3F’s medlemsdatabase.   

Kronologi

2014
Foråret: Megaflex og CMT er i konkrete forhan-
dlinger om at få Megaflex ind på Cityringen. Kim 
Bang fortæller, at Megaflex kom i betragtning, fordi 
CMT og Metroselskabet ønskede at få flere danske 
mandskabsleverandører ind på projektet. 
(Interview med Jess Kjær Nielsen og Kim Bang Direktør 24/11-15)

Elo fortæller, at det ikke bare var danske virksomhed-
er, men danske håndværkere, som CMT håbede, at 
Megaflex ville bringe til Cityringen. CMT havde for-
talt ham, at de ønskede at have et dansk sjak inde, 
som de kunne måle på. 
(Elo 20/1-16 00:00)

Juni: Megaflex indgår en kontrakt med CMT på en 
station. 

Megaflex bliver lige som Adecco og ICDS betalt for 
hver mandetime præsteret på projektet. Megaflex er 
altså helt og holdent en mandskabsleverandør og har 
ikke noget output-ansvar som underentreprenør. Til 
gengæld laver Megaflex daglige og ugentlige tim-
eregnskaber for sjakkets produktivitet, så CMT kan 
kontrollere fremdriften. 
(Interview med Jess Kjær Nielsen og Kim Bang Direktør 24/11-15)

Sep.: De første kollegaer bliver ansat i Megaflex til 
betonarbejdet på Gammelstrand. Mandskabet rekrut-
teres primært blandt herboende polakkere, men der 
rekrutteres også enkelte danskere. Folkene er indivi-
duelt lønnede og gennemsnitslønnen er omkring 140 
kr. i timen med de danske betonarbejdere som de hø-
jest lønnede. 
(Interview med Jess Kjær Nielsen og Kim Bang Direktør 24/11-15)

Sep.: Direktør Kim Bang beder om et møde med 
BJMF for at indlede et godt samarbejde og for at 
finde svar på, hvilke arbejdstider, man kan arbejde 
på uden at bryde overenskomsten. Kim fortæller, at 
det var svært at få konkrete svar for BJMF, men han 
oplevede, at BJMF var glade for, at der endelig kom 
et mandskabsbureau ind, der kendte det danske sys-
tem. 
(Interview med Jess Kjær Nielsen og Kim Bang Direktør 24/11-15)

I begyndelsen er der en svag optimisme i BJMF og 
blandt Københavns betonarbejdere om, hvorvidt 
Megaflex vil ansætte hele danske sjak til “danske” 
lønninger. BJMF var med til at finde folk til Megaf-
lex, og jeg bliver selv tilbudt arbejde af en sjakbajs i 
december 2014, der er helt sikker på, at Megaflex vil 
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ansætte ham og hans sjak. Det sker dog aldrig, og der 
kommer ikke danske sjak i Megaflex på Cityringen. 
Mødet mellem Kim Bang og BJMF indleder til 
gengæld et samarbejde, der er fuldstændigt unikt på 
Cityringen, på trods af at samarbejdet kører af sporet 
et par gange undervejs.

18.sep.: BJMF har opdaget, at nogle af Atlancos 
ansatte på Cityringen er ansat i et søsterselskab ved 
navn Rimec. Metroselskabet beder efterfølgende 
CMT om at smide Atlanco ud af metroen med den 
begrundelse, at Rimec ikke er medlem af DB og at 
Metroselskabet ikke kendte til søsterfirmaet. 
( Robert 16/9-15 17:00) (http://nyhederne.tv2.dk/sam-
fund/2014-09-18-metro-arbejdere-forsvinder-i-mystisk-selskab)

CMT kontakter efterfølgende Megaflex for at høre, 
om de vil overtage Atlancos arbejde, når Atlancos 
kontrakt udløber december 2014. CMT vil dog gerne 
beholde nogle af folkene fra Atlanco, og spørger 
Megaflex, om de vil ansætte dem, der vil ansøge hos 
Megaflex? Det vil Megaflex gerne.
(Interview med Kim Bang 24/11-15 og mail d.18/1-16) 

Dec.: Megaflex overtager en del af Atlanco-arbe-
jderne og arbejdslederne. Det er CMT og Metrosel-
skabet, der faciliterer overdragelsen af folkene fra 
Atlanco til Megaflex. 
(Interview med Kim Bang 24/11-15) (Interview med Luise Høst og Ped-
er Mandrup 14/1-16)

20.-21.-22. dec.: Megaflex lejer et lokale i Frederiks-
borghallen for der at holde introduktionsmøder med 
de interesserede ansøger, heriblandt nogle af de 
fyrede Atlanco-folk. Megaflex´ ledelse forventede 
omkring 30 ansøgere, men der kommer 150 folk til 
mødet, heriblandt et ukendt antal tidligere Atlan-
co-medarbejdere. 
(Interview med Kim Bang og mail 18/1-16)

2015
Jan.:  Megaflex starter op på Kongens Nytorv med 30 
mand. Herefter opmander Megaflex dybest set gen-
nem det netværk af polske betonarbejdere, de har 
overtaget fra Atlanco.
(Jess Kjær Nielsen og Kim Bang Direktør 24/11-15)

Senere i forløbet bliver Megaflex beskyldt for at have 
lavet en aftale med Atlanco, hvor de betaler Atlanco 
for at bruge deres netværk. Beskyldningerne er aldrig 
blevet offentliggjort eller bevist, men de er med til 
at presse Megaflex til forhandlingsbordet med 3F og 
spiller en rolle for den samarbejdsaftale, der kommer 
i november 2015.
(Silas 28/10-15 71:00)

6. feb.: BJMF etablerer et møde mellem Megaflex 
og BJMF-medlemmer, udenlandske 3F-medlemmer, 
der gerne vil starte på Metroen. Der kommer ca. 100 
til mødet fra alle mulige nationaliteter. Direktør Kim 
Bang og Jakub, tidligere ansat i Atlanco, var også 
med på mødet. Efterfølgende er der dog meget få 
af deltagerne der bliver ansat i Megaflex. I BJMF og 
blandt kollegerne er man af den holdning, at Megaf-
lex i virkeligheden ikke er interesserede i at ansætte 
fagforeningsmedlemmer. En anden mulighed er, at 
de nye mellemledere, der er kommet fra Atlanco, 
hellere vil ansætte deres gamle kollegaer end en flok 
fagforeningsmedlemmer, de ikke kender. Jess Kjær 
Nielsen og Kim Bang benægter dog, at det er tilfæl-
det og siger, at det var tilfældigt at ingen fra mødet 
blev ansat. Hvad end der er årsagen, så ligger det 
fast, at stort set ingen fra mødet bliver ansat i Meg-
aflex.  
(Jakub 28/10-15: 06:26 og 17:36) (Mail d.18/1-16 fra Kim Bang Direktør)
(Robert 7/10-15 16:40 & 16/9-15 29:54)

Feb.: Jakub starter i Megaflex på Metroen. Jakub er 
en ung mand på 27, ufaglært, med ca. 7 års erfar-
ing som betonarbejder. Han har aldrig været medlem 
af en fagforening, og det eneste han kendte til fag-
bevægelsen, før han mødte 3F, var løse rygter blandt 
hans kolleger, der fortalte, at fagforeningerne ikke 
rigtigt kunne hjælpe med noget. Jakub møder første 
gang 3F til strejken i Atlanco 17. september 2014, og 
her melder han sig ind, og i Megaflex bliver han nu en 
firstmover og ambassadør for 3F.
(Jakub 28/10-15: 06:26 og 17:36)

27. feb.: Wieclaw, tidligere ansat i Atlanco, starter i 
Megaflex. Han er i 50’erne og tidligere metalarbejder. 
Han har fået et kort kursus som jernbinder, før han 
startede på Cityringen. 

Wieclaw har været medlem af Solidarnosc før murens 
fald, men han har ikke været medlem af noget siden, 
selvom han gerne ville have nogle stærke fagfore-
ninger på sin side. Han kender til 3F fra strejken i At-
lanco, men han meldte sig ikke ind på det tidspunkt. 
Senere i Megaflex hører han fra sine kollegaer, at de 
har dårlige oplevelser med 3F, så han er ikke medlem, 
da han bliver interviewet i november 2015. 
(Wieclaw 29/11-15)

Marts: Byggefagenes Samvirkes polske organisator 
Roberts Olejnik begynder at arbejde fast med organ-
iseringen af Megaflex efter det store møde i BJMF 6. 
februar. Robert og Michael Severinsen besøger plad-
ser og taler med kollegerne i Megaflex. Robert fork-
larer, at kollegaerne, der melder sig ind, selv begy-
nder at organisere deres kollegaer, og sådan vokser 
medlemsgruppen i Megaflex langsomt. 
(Robert 16/9-15 35:24)
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April: Kollegaer i Megaflex, der melder sig i BJMF, 
bliver inviteret til møde i Byggefagenes samvirkes 
polske klub. Her foreslår Robert, at man vælger TR 
under den polske klubs 1.maj møde i DEF-Kbh. Der 
bliver uddelt løbesedler blandt de ansatte i Megaf-
lex om, at der skal vælges TR for Megaflex på dette 
møde. Robert og Michael sørger for at rekruttere kol-
legaer til at stille op, og en af dem de aktivt rekrutter-
er til posten som TR er Jakub. 
(Jakub 28/10  36:06)

 
Maj: Her er de første medlemmer i Megaflex regis-
treret. 27 medlemmer, 174 ansatte, 16 procent organ-
iseringsgrad.

Det virker lidt underligt, at der pludselig er 27 med-
lemmer, men det er nok Roberts og Michaels indsats, 
der slår igennem.

1. maj: Den polske klub i Byggefagenes samvirke 
holder 1. maj i Elektrikernes fagforening i København. 
Der dukker en del kollegaer fra Megaflex op, og de 
vælger fire TR’er: Jakub, Eryk, Andrej og Norbert.
(Robert 16/9-15 40:07)

Maj: Møde mellem CMT, DB, BJMF og Megaflex. 
Kim Bang vil ikke anerkende valget af de fire TR på 
mødet. Senere samme dag tager BJMF sagen op hos 
CMT og Metroselskabet. Allerede dagen efter vend-
er Kim Bang på en tallerken, og anerkender de fire 
TR’er, formentlig presset af CMT og Metroselskabet.
(Kilde Robert 16/9-15 40:07) 

Den smertefrie løsning af denne konflikt ligger på 
mange måder grunden for, at forholdet mellem BJMF 
og Megaflex lige så langsomt kan udvikle sig til det 
bedre. Kim Bang oplever selv, at forholdet mellem 
firmaet og 3F begynder at ændre sig til det bedre eft-
er sommerferien. 
(Interview med Kim Bang 24/11-15)

4.-10. maj: Tredje 3F-kursus i den danske model for 
kollegaer på Cityringen afholdes. Der er deltagere fra 
Cipa, SELI, Adecco og fra Megaflex. Med på kurset 
for Megaflex er Jakub, TR, Norbert, TR, Andrej, TR, 
og Krzysztof G, kommende AMR. 

Jakub fortæller, at han ikke syntes tempoet på kurset 
er højt nok, der er lidt for meget snak, specielt i start-
en. Jakub er en knivskarp ung mand, der uden tvivl 
keder sig ihjel, når undervisningen går for langsomt, 
og så er han også en mand, der tager fagforeningen 
seriøst. Som han selv siger: “Når vi kommer tilbage 
til kollegerne, så skal vi have noget vi kan fortælle 
vores kollegaer.”
(Jakub 28/10-15 51:03)

14. maj: Krzysztof G og Marcin bliver valgt til AMR. 
Krzystof G var en af de strejkende fra Atlanco, der 
ringede til Robert, og han var med på det tredje 
3F-kursus. 
(Robert 16/9-15 45:18)

Juni: 28 medlemmer, 228 ansatte, 12 procent organ-
iseringsgrad.

TR´ene i Megaflex får en aftale om, at de holder 
møder med virksomheden, DB, CMT og 3F. Der bliv-
er omdelt mødereferater til kollegerne efter mødet. 
Møderne fortsætter og udvikler sig til lokalmøder. 
(Robert 7/10-15 22:20)

Etableringen af lokalmøder var et stort skridt i den 
rigtige retning, men som de fleste danske TR’er før 
dem, så oplever de polske TR i Megaflex nu, hvor 
svært det er at forhandle pengene op af lommerne 
på mester. Jakub fortæller, at han, i starten af sin 
tid som TR, havde store planer for alt det han ville 
ændre. De ansatte i BJMF havde sagt, at han og de 
andre aktive medlemmer i Megaflex kunne ændre 
tingene, men virkeligheden viste sig at være meget 
mere kompliceret end som så. Jakub forklarer: “Jeg 
gik ud og sagde til folk, kom med, vi kan gøre det her. 
Men møderne med Megaflex er hårde, det er ikke 
simpelt det her. De siger hele tiden, at vi taler om 
det senere.” 
(Jakub 28/10.43:43)

Jeg kigger nærmere på Jakubs frustrationer med 
forhandlingssporet i analysen i slutningen af dette 
kapitel. 

Juli: 51 medlemmer, 289 ansatte, 18 procent organ-
iseringsgrad.

Janusz og Lukasz, tidligere ansatte i Atlanco, bliver 
ansat i Megaflex på Cityringen. 

Janusz er i 50’erne, og han har 24 års erfaring som 
jernbinder. Han har tidligere været medlem af IG 
BAU i Tyskland, og det var en rimelig positiv erfaring. 
Da han bliver interviewet til denne undersøgelse i no-
vember 2015, er han endnu ikke medlem af 3F. Janusz 
opgiver flere årsager til, at han ikke melder sig ind i 
3F. Han fortæller, at nogle gange virker det som om 
3F diskriminerer udenlandske arbejdere, og at andre 
gange virker det som om, at 3F er for magtesløs til at 
kunne løse arbejdernes problemer. 
(Janusz 25/11-15) 

Lukasz er i 30’erne og har 11 års erfaring som jernbind-
er. Han har tidligere været medlem i fagforeningen 
i Norge. Det beskriver han som en positiv erfaring, 
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og fagforeningen afholdt regelmæssige information-
smøder på pladsen i arbejdstiden. Da han bliver in-
terviewet til denne undersøgelse i november 2015, er 
han ikke medlem af 3F, fordi han har hørt fra sine 
arbejdskollegaer, at 3F ikke støtter arbejdernes ret-
tigheder, ikke har tid til at tale med medlemmerne, 
når de ringer, og at de er korrupte. Der er dog også 
kollegaer i Megaflex, der anbefaler ham at melde sig 
ind, men indtil videre altså uden held. 
(Lukasz 29/11-15)

Jeg kigger nærmere på Janusz og Lukasz holdninger til 
3F i analysen i slutningen af dette kapitel. 

29. juni- 5 juli: Fjerde 3F-kursus afholdes. Kolleger fra 
SELI, Cipa og Megaflex deltager. Metro-klubben bliv-
er genstiftet og Pascal fra Cipa bliver valgt til klubfor-
mand. Med for Megaflex er; Jakub, TR, Norbert, TR, 
Andrej, TR, og Eryk ,TR.

Aug.: 32 medlemmer, 135 ansatte, 24 procent organ-
iseringsgrad.

26. aug. Norbert stopper som TR, og i stedet vælges 
Patrck, en dansktalende polak. 

Sep.: 34 medlemmer, 126 ansatte, 27 procent organ-
iseringsgrad.

30. sep.: Endnu et lokalmøde i Megaflex på Kongens 
Nytorv.

På dagsordenen:

 • Opret samarbejdsudvalg

 • Alkoholpolitik

 • individuelle sygesamtaler.

 • Virksomheden vil hjælpe folk med misbrug.

 • Bolig udvalg nedsat, men er ikke aktiv.

(Robert 7/10-15 25:28)

Okt.: 34 medlemmer, 132 ansatte, 26 procent organ-
iseringsgrad.

Megaflex’ TR’er får en e-mail fra BJMF, som de skal 
underskrive og sende til Megaflex. E-mailen kritiser-
er arbejdstiden, som er mere end 37 timer. TR’ene 
videresender mailen, tilsyneladende uden rigtigt at 
forstå indholdet i mailen og konsekvenserne af at vi-
deresende den. 

BJMF havde oplevet, at Megaflex prøvede at lave 

forskellige “smarte” arbejdstidsaftaler med folkene, 
og for at dæmme op for det, presser BJMF TR’ene til 
at sige fra. BJMF’s strategi er, at man kunne tvinge 
firmaet til at hæve lønnen ved at sige, at man kun vil 
arbejde 37 timer om ugen, hvis man fik en lønstign-
ing. Men så nemt gik det ikke. 

Megaflex meldte tilbage til folkene, at fagforeningen 
ønsker, at firmaet skal sænke arbejdstiden til 37 tim-
er. Kim Bang siger selv, at hans svar på 3F’s udmeld-
ing var: “Så går vi bare ned til 37 timer!” Det var også 
en måde, han kunne få CMT til at melde sig på banen 
og være med til at finde en løsning. 
(Jakub 28/10-15. 78:53)(Silas 28/10-15 59:04)(Interview med Kim Bang 
24/11-15)

Mange af de polske arbejdere er fuldt ud tilfredse med 
at arbejde mange timer og er ikke med på BJMF’s 
snedige plan. I stedet overfalder de deres TR’er og 
kritiserer dem for at sænke arbejdstiden. Her er et 
sigende citat om arbejdstiden fra interviewene:

“37 timer om ugen er ikke godt for os, vi polakkere har 
normalt 135 kr. i timen, danskere har måske 180-200 
kr. i timen. Hvis jeg har 200 kr. i timen, så ville 37 
timer også være fint for mig.”
(Anonym kollega 72:36) 

Oktober: Mæglingsmøde mellem DB, Megaflex,  
BJMF og TR’erne i Megaflex ender med, at TR’erne 
beder BJMF om at trække deres krav om 37 timers 
arbejdsuge tilbage. Megaflex og BJMF bliver enige 
om at droppe sagen og fortsætte som om, at intet 
er hændt.  
(Silas 28/10-15 59:04)

Der er vist ingen vej uden om at kalde BJMF’s ind-
sats i dette forløb for forfejlet. Silas Greg indrømmer 
da også, at dialogen med TR’ene og polakkerne ikke 
havde været god nok. Han forklarer det således: “Sit-
uationen var, at BJMF så gerne ville det her, at de 
kom til at presse TR’ene, frem for at lade dem gøre 
det i deres eget tempo. Det var en fejl. Sammenhol-
det inde i gruppen skal udbygges først, før man kan 
tage sådan en kamp.” 
(Silas 28/10-15 63:46)

Skal man tage de positive briller på, så viser forløbet, 
at BJMF er aktive i kampen for at få hævet løn-
ningerne, og hvor der handles, der spilles. Endelig 
viste forløbet, at de polske TR’er nu er så selvstændi-
ge, at de kan bede BJMF om at droppe sagen. Denne 
selvstændighed kommer til at vise sig igen og igen 
fremover.
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Nov.: 29 medlemmer, 131 ansatte. 22 procent organ-
iseringsgrad.

2. nov.: Møde mellem Jakob og BJMF blandt andet 
om misforståelserne i forbindelse med arbejdstid-
saftalen og de pågående forhandlinger mellem BJMF 
og Megaflex, som de polske TR’er på Metroen ikke 
føler sig inddraget i.
 
BJMF forhandler på dette tidspunkt med Megaflex 
omkring brud på arbejdstidsaftalerne på Cityringen 
i perioden feb.-april 2015 og omkring en samarbejd-
saftale, der skal gælde hele Megaflex’ byggeafdeling. 
Begge forhandlingsforløb er blevet kørt henover ho-
vedet på kollegerne i Megaflex, fordi BJMF ikke me-
ner, at de polske kolleger forstår arbejdstidsreglerne, 
og fordi samarbejdsaftalen dækker hele Danmark og 
ikke kun Cityringen.
(Silas 28/10-15 71:02)

Det er klart at BJMF har gode argumenter for at hol-
de TR’ne i Megaflex uden for begge forhandlinger, 
men det viser sig i de kommende måneder, at 
problemerne ved det langt overstiger BJMF’s forvent-
ninger. De polske kollegaer på Cityringen føler sig i 
bedste fald forbigået, og i værste fald ført bag lyset. 
Jeg oplever selv denne mistillid til BJMF på nærmeste 
hold, da jeg Interviewer kollegerne fra Megaflex til 
undersøgelsen i samme periode. Her er et udpluk af 
udtalelser fra interviewene: 

“Jeg hører fra mine kollegaer i 3F, at de har proble-
mer med 3F. De siger, at fagforeningen ikke inviter-
er tillidsmanden med til forhandlinger med firmaet. 
Ingen ved hvad der foregår under forhandlingerne, 
om fagforeningen er på arbejdernes side eller er ko-
rrupte.”

“Kollegerne i 3F er virkelig frustrerede, fordi 3F laver 
forhandlinger med firmaet bag tillidsfolkenes ryg.” 

Nov.: Forlig på 1 mio. kr. for rod reglerne for varieren-
de ugentlig arbejdstid i perioden februar-april 2015. 
Det er et meget teknisk brud omkring lørdagsarbejde, 
som Megaflex muligvis ikke har været opmærksomt 
på, før BJMF rejser sagen. 
(Silas 28/10-15 74:14)

27. nov.: Stor samarbejdsaftale mellem 3F’s Bygge-
gruppe og Megaflex bliver underskrevet.

Aftalen indeholder blandt andet følgende punkter. 

 •  Megaflex bakker op om medlemskab af 3F, og 
understøtter valg af TR og AMR på samtlige 
arbejdspladser. 

 •  3F uddanner de tillidsvalgte hos Megaflex, så 
vidt muligt på det sprog de taler.

Megaflex forventer sig meget af aftalen. Kim Bang 
fortæller at samarbejdsaftale kan komme til at virke 
som en form for Fagforeningscertificering, der kan 
give Megaflex en konkurrencefordel over for virksom-
heder, der ellers er billigere i drift. Kim tror, at så-
danne aftaler vil være en afgørende forskel på store 
byggeprojekter, og de har efter eget udsagn allerede 
skabt positive reaktioner for forskellige samarbejd-
spartnere.
(Interview med Kim Bang og Jess Kjær Nielsen d.24/11-15, og mail 
d.18/1-16) 

30. nov. Møde med TR’erne og 13 kollegaer fra Megaf-
lex. På dagsordenen er samarbejdsaftalen og forliget 
om brugen af forskudttid, på en mio. kr. Polakkerne 
føler sig sat ud på et sidespor, og der florerer mange 
misforståelser og rygter om aftalerne. BJMF tager 
mødet meget seriøst, og stiller med deres stærkeste 
hold, inklusiv Agnieszka, BAT-kartellets polske tolk.

Efter mødet udformer polakkerne et referat, som de 
sender til BJMF, til godkendelse. Blandt punkterne i 
deres referat står der:

 1.  Fagforeningen 3F forpligter sig til at informere 
TR-folkene i Megaflex om alle møder med 
Megaflex, TR-folkene har ret til at deltage i 
møder med virksomheden.

 2.  Indgåelse af aftaler mellem 3F og Megaflex 
må ske efter konsultation med TR-folkene eller 
med TR-folkenes deltagelse i møder.

(Mail fra Jakub 14/12-15 2015)

Dec.: 37 medlemmer, 130 ansatte, 28 procent organ-
iseringsgrad.

16. dec.: TR i Megaflex og BJMF holder endnu et 
møde for at opklare misforståelser og uoverensstem-
melser. Diskussionen mellem BJMF og TR’ene i Meg-
aflex fortsætter efter nytår 2016, men her stopper 
denne rapport.

Analyse af Kronologien 

Firmaet
MEGA FLEX A/S blev stiftet i 1989 af Kim Bang. 
Firmaet var i starten mandskabsleverandør til Stål-
valseværket i Frederiksværk, og de er stadig hov-
edsageligt beskæftiget med mandskabsleverancer 
til byggeri, industri, lager og service, men har også 
påtaget sig opgaver som entreprenør. Megaflex har 
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været i hastig vækst op gennem 00’erne, og i dag 
er Megaflex på vej til at blive landsdækkende med 
afdelinger i Hillerød, Glostrup og Aarhus. 

I begyndelsen af 1990’erne fik Megaflex flere og flere 
bygge- og anlægsopgaver, men mest mindre opgaver 
for mindre mestre. På deres hjemmeside skriver 
virksomheden at deres byggeafdeling har speciale 
i: Montering og renovering af ildfaste ovne, Fuge-
fræsning og Fugning af facader. Megaflex oplyser 
ikke sin omsætning, men firmaets fortjeneste i 2014-
15, var på 76.781 kr.

Integrationen af virksom-
heden
Megaflex var allerede en meget velintegreret og 
pæredansk virksomhed, før de kom til Cityringen. 
Megaflex er mangeårigt medlem af DB, og Kim Bang 
har været med til at lave standarder for vikarbranchen 
i DB. Megaflex har også været ISO 9001 (dansk stand-
ard) og DS/OHSAS 18001 (arbejdsmiljø) godkendt sid-
en 2008. Men på Cityringen blev Megaflex yderligere 
integreret i den danske model. Der er blevet valgt 
TR og AMR på Cityringen, og der er indgået en stor 
samarbejdsaftale for hele virksomhedens byggeafde-
ling med udgangspunkt i Cityringen. Megaflex blev i 
december 2015 godkendt til at have struktørelever. 2 
praktikanter er allerede startet i en måneds praktik, og 
en elev er blevet ansat i januar 2016. (Mail d.18/1-16)

Det eneste, der faktisk mangler, er indgåelsen af en 
lokalaftale mellem de polske TR’er og Megaflex på 
Cityringen, men mon ikke det kommer i 2016? 

Kollegerne
92 ansatte i Megaflex har udfyldt vores spørgeske-
ma. Det er 70 procent af kollegerne i Megaflex. 22 
procent af respondenterne fra Megaflex svarer, at de 
er medlemmer af 3F, og det passer perfekt med vores 
beregninger af organisationsprocenten i november. 
Alle skemaer er udfyldt i forbindelse med vores besøg 
ude på pladserne. (4,2 for Megaflex)

Nationalitet

84 procent af respondenterne er fra Polen, 7 procent 
er fra Portugal, 2 procent fra Irland, 2 procent fra Dan-
mark, og 4 procent svarer andet. (1,3 for Megaflex)

Erfaring og uddannelse

Kollegerne i Megaflex er tilsyneladende rimeligt er-
farne bygningsarbejdere. Ifølge vores undersøgelse 
har 56 procent af respondenterne fra Megaflex mere 

end 10 års erfaring med den type arbejde, de udfører. 
Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 44 procent. 
20 procent af kollegerne i Megaflex har mindre end 3 
års erfaring, gennemsnittet for hele undersøgelsen er 
26 procent. (3,2 for Cipa og gennemsnittet)

Til gengæld er kollegerne i Megaflex ikke specielt 
godt uddannede. 67 procent svarer, at de har taget 
en uddannelse for at udføre deres arbejde, men kun 
10 procent af dem har gået i skole i løbet af uddan-
nelsen, og det er kun 6 procent af dem, der har en ud-
dannelsen, som tager mere end 2 år. Gennemsnittet 
for hele undersøgelsen er 37 procent, som har gået i 
skole i løbet af uddannelsen, og at 10 procent har en 
uddannelse, der har taget mere end 2 år. (3,3, 3,4 og 
3,5 for Megaflex og gennemsnittet)

Det er altså rimeligt erfarne, men ufaglærte betonar-
bejdere, der er ansat i Megaflex.

Tilknytningen til firmaet

Megaflex´ folk på Cityringen er langt fra faste folk i 
firmaet. Hele 79 procent af respondenterne svarer, at 
de kun har arbejdet for Megaflex i mindre end 1 år, og 
der er ingen af respondenterne fra Megaflex, der har 
mere end 4 års anciennitet i firmaet. (1,5 og 2,3 for 
Megaflex og gennemsnittet)

Hele 62 procent af respondenterne fra Megaflex kom-
mer fra Atlanco. De er dog ikke faste Atlanco-folk. 
Kun 5 af Atlanco-folkene har arbejdet i Atlanco i mere 
end 2 år.  ( 1,6, 1,7 og 1,8 for Atlanco) 

Tilknytning til Danmark

74 procent af respondenterne fra Megaflex er noget 
eller meget interesserede i at blive i Danmark efter 
Cityringen. Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 
78 procent.

36 procent af respondenterne fra Megaflex har konk-
rete planer om at blive i Danmark efter deres arbejde 
på Cityringen. Gennemsnittet for hele undersøgelsen 
ligger på 42 procent. (3,6 og 3,7 for Megaflex og gen-
nemsnittet)

Kollegerne i Megaflex er tilsyneladende lidt mindre 
interesserede i at blive i Danmark efter projektet er 
slut end gennemsnittet for hele undersøgelsen. Men 
der er vist ingen tvivl om, at 3F godt kan forvente 
at møde en stor del af kollegerne fra Megaflex igen 
rundt om i landet.
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Hvorfor kom de til Danmark?

Arbejdsløshed har tilsyneladende ikke spillet så 
stor en rolle for de ansatte i Megaflex. 58 procent 
af respondenterne fra Megaflex svarer ”Slet ikke” 
på spørgsmålet om, hvorvidt de kom til Cityringen, 
fordi de var arbejdsløse. Gennemsnittet for hele un-
dersøgelsen er 45 procent. Til gengæld har lønnen 
spillet en rolle. 83 procent af respondenterne fra 
Megaflex svarer ”Helt rigtigt” eller ”Rigtigt” på spørg-
smålet om, hvorvidt de er kommet til Cityringen, 
fordi lønnen var bedre. Gennemsnittet for hele un-
dersøgelsen er 63 procent. (2,3, 2,4, 2,5 og 2,6 for 
Megaflex og gennemsnittet)

Organisering af kollegerne
Gennembruddet hos Megaflex kommer ret pludseligt 
i maj 2015. Det ser ud som om, at  Megaflex-gen-
nembruddet simpelthen er kommet ved, at Robert og 
BJMF er gået ud og organiseret de polske kollegaer. 
Det er ret unikt på Cityringen og i hele den faglige 
historie siden østudvidelsen. Ikke fordi de ansatte i 
3F ikke har forsøgt, men fordi det som regel er meget 
svært at få hul igennem til de polske kollegaer. Hvor-
for lykkedes det så her?

Jeg tror, at der er tre grunde til den næsten øjeblikke-
lige succes i Megaflex:

 1.  Megaflex var ikke så eksistentielt angste for at 
lukke fagforeningen indenfor, som f.eks. Euro-
tec var det på Aller Huset i 2006. 

 2.  Jakub og andre af polakkerne havde erfaringer 
med 3F’s styrke fra Atlanco og kom til fungere 
som firstmovers, og ambassadører i Megaflex. 

 3.  Robert var en aktiv spiller, og han er selv polak 
og har efterhånden mange års erfaringer med 
at organiserer polakkere. 

Som i SELI er kombinationen af en fokuseret ind-
sats, fri adgang til kollegerne og nogle stærke am-
bassadører for 3F blandt kollegerne en meget stærk 
cocktail. 

Problemet for BJMF er, at momentet i organiserin-
gen hurtigt ebbede ud, og siden august 2015 har or-
ganisationsprocenten svinget omkring 25 procent. 
Mistilliden mellem BJMF og de polske kollegaer har 
været voksende, og da jeg laver denne undersøgelse 
i november 2015 blev jeg med det samme opmærk-
som på, at der er et mistillidsproblem. Jeg har berørt 
årsagerne til mistilliden i forbindelse med konflikten 
omkring arbejdstidsaftalen, samarbejdsaftalen, og 
forliget med Megaflex. I et af mine interviews med 

kollegerne fra Megaflex, udtaler en af dem følgende: 

“3F doesn’t care about polish workers’, maybe not only 
Polish, but in general? The union doesn’t pay enough 
attention and gives no support to its member.”

Denne polske kollegas brok ligner til forveksling den 
kollega jeg citerer i samme afsnit i SELI-kapitlet, og 
jeg tror også, at årsagerne er de samme. Megaflex 
overholder stort set overenskomsten, så de lavt hæn-
gende frugter er plukket, og det er blevet sværere 
for BJMF at sikre håndgribelige forbedringer til kol-
legerne. Når først overenskomsten er sikret, så er det 
jo i høj grad op til kollegerne og deres TR´er selv at 
hæve lønnen og forbedre arbejdsforholdene gennem 
lokal forhandlinger. Med andre ord, kollegerne i Meg-
aflex skal ikke længere organiseres, de skal mobilis-
eres. 

Robert peger også på, at udfordringen for BJMF, er 
at skaffe resultater ud over overenskomsten mindste-
satser. Han forklarer: “Hvis vi ikke tager fat, så har vi 
ikke nogen medlemmer. Fejlen på Amager Bakke var, 
at vi ikke skaffede resultater. Lønforhandlingerne gav 
ikke en krone, og der blev ansat flere og flere udefra, 
som de ikke kendte. Det samme kan ske her!” 
(Robert 7/10 46:52) 

Det er ikke fordi, af BJMF ikke er aktive omkring Meg-
aflex, de er meget aktive, som samarbejdsaftalen og 
forliget med Megaflex også vidner om. Kollegerne i 
Megaflex er også den gruppe, der oftest bliver besøgt 
af BJMF. 56 procent af respondenterne fra Megaflex 
svarer, at de har fået besøg af BJMF ude på pladsen. 
Gennemsnittet for hele undersøgelsen er på 35 pro-
cent. (4,5 for Megaflex og gennemsnittet)

De mange besøg, samarbejdsaftalen, forliget på en 
mio. kr. og fire valgte TR’er skærer i øjnene sam-
menlignet med, at kollegaerne fra Megaflex har den 
laveste organisationsprocent i november 2015 af de 
fem aktive firmaer på Cityringen, som er med i denne 
undersøgelse. 

Spørgsmålet er, om BJMF er aktive på den rigtige 
måde. Nu skal man huske på at gutterne i BJMF 
er dygtige faglige folk, med meget større viden og 
erfaring indenfor dette område end jeg, men jeg vil 
vove den påstand, at BJMF har begået en fejl ved 
at forhandle samarbejdsaftalen og forliget med ar-
bejdsgiverne i Megaflex uden at inddrage de polske 
medlemmer i Megaflex mere aktivt. Når BJMF laver 
aftaler med arbejdsgiverne i CMT og Megaflex hen 
over hovederne på kollegerne og deres TR, så vil jeg 
vove den påstand, at BJMF underminerer mobiliserin-
gen. Det åbner muligheden for rygte- og mytedan-
nelser hos kollegerne, det understreger kollegernes 
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følelse af at være statister, og endelig fremstiller det 
fagforeningen som en udemokratisk institution, de 
ikke har indflydelse på. Vrangforestillinger, jeg i øvrigt 
kender fra mine egne danske kollegaer, så det er på 
den måde ikke noget nyt. 

For at slutte med noget positivt, så er kollegerne i 
Megaflex nok nogle af de kolleger på Cityringen, der 
har den største bevidsthed om 3F, overenskomsterne 
og det danske system. 

Af de 77 respondenter fra Megaflex, der svarer på 
spørgsmålet ”Har du en TR?” svarer 71 procent ja, kun 
6 procent svarer nej, og 23 procent svarer ved ikke. 
Det er langt bedre resultater end i f.eks. SELI, hvor 
kun 31 procent svarer ja, og 11 procent svarer nej. (8,4 
for Megaflex og SELI)  

På spørgsmålet ”Har BJMF har en overenskomst med 
jeres arbejdsgiver?” svarer 27 procent af responden-
terne fra Megaflex ja. Gennemsnittet for hele un-
dersøgelsen er, at 17 procent svarer Ja. (8,1 for Megaf-
lex og gennemsnittet)

Der er altså noget at bygge videre på, når de nye af-
taler skal implementeres. 

Hjælp med at finde nye jobs til 
3F-medlemmerne

BJMF’s arbejdsformidlingsmøde med Megaflex d.6 
februar 2015, var I Roberts ord: “Et godt forsøg, der 
ikke lykkedes.” Alt i alt har det været meget svært 
for BJMF at få overflyttet deres fyrede medlemmer, 
både dansk og polske, til Megaflex, og det har været 
et konfliktpunkt mellem Megaflex og BJMF gennem 
hele forløbet.  Der er derfor ikke mange eksempler 
på at BJMF har fundet arbejde til fyrede medlemmer 
i Megaflex, men det kan jo være, at det kommer efter 
samarbejdsaftalen er blevet indgået.  

Kulturelle forskelle

Polakkerne

Megaflex bruger mest polsk arbejdskraft og via At-
lanco-netværk har de fået adgang til en gruppe ret er-
farne polske betonarbejdere. Der er helt åbenlyst en 
antipati mellem BJMF og polakkerne på Cityringen. 
Man kan se den hos kollegerne fra Adecco, og igen 
her hos kollegerne fra Megaflex. Mange I BJMF opfa-
tter helt klart polakkerne som krævende og illoyale, 
og ikke uden grund. En af de polske TR i Megaflex 
beskriver selv sine kollegers holdning således: “Jeg 
ved ikke rigtigt, om jeg vil melde mig ind, fordi jeg 
ved ikke, hvor længe jeg bliver her. Jeg venter lige lidt 

og hvis det går godt for jer, så melder jeg mig ind.”
Denne opportunisme, kombineret med polakkernes 
notoriske mistro mod alle institutioner og organisa-
tioner, gør polakkerne meget svære at organisere, og 
det er nemt at forstå, at de ansatte i BJMF finder det 
frustrerende. Men det er også klart, at antipatien hos 
de ansatte i BJMF i sig selv kan blive en stopklods for 
organiseringen. Jeg vil kigge nærmere på dette i den 
endelige Analyse af organiseringsindsatsen i afsnittet 
Kulturelle forskelle.   

Portugiserne

Megaflex er begyndt at ansætte portugisere på 
Cityringen. Ifølge egne udsagn har de 60 portugisere 
ansat i december 2015. Jeg har ikke interviewet nogen 
af polakkerne i Megaflex om portugiserne, men det 
er selvindlysende, at der kan komme gnidninger mel-
lem polakkerne og portugiserne. Polakkerne vil helt 
naturligt spørge sig selv, om de er ved at blive ud-
skiftet med billigere arbejdskraft fra Portugal? Robert 
fortæller da også, at han er bange for, at valget af en 
portugisisk TR kunne blive brugt af Megaflex til at 
splitte TR’ene ud mod hinanden. 
(Robert 7/10 43:59)

Det er muligt at Megaflex vil bruge en portugisisk TR 
til at splitte TR-gruppen, men jeg tror, at erfaringerne 
med de vandtætte skodder mellem de nationale 
grupper fra blandt andet Cipa, viser meget tydeligt, 
at BJMF og de polske TR’er bør arbejde for, at por-
tugiserne får deres egne TR. Et glimrende eksempel 
på dette er vores gamle ven Boubacar fra Cinterex, 
Cipa og ICDS. Han arbejder nu for Megaflex, og da 
jeg interviewer ham, om han kender sin TR i Meg-
aflex, svarer han, at han ikke kender til polakkernes 
forhold. 
(Boubacar 26/9-15 36:03)

Konklusion
Ind imellem kan man få det indtryk at gennembrud-
det i organiseringsindsatsen kommer fra faktorer, 
der ligger uden for fagforeningens kontrol, men suc-
cesen i Megaflex er et eksempel på, at dygtigt udført 
opsøgende arbejde rent faktisk kan skabe resultater. 
Som allerede beskrevet ser jeg fire afgørende faktor-
er, der sikrede succesen:

 1. En fokuseret indsats fra fagforeningens side.

 2.  Firmaet og ikke mindst hovedentreprenøren 
var villig til at lukke fagforeningen inden for.

 3.  Fagforeningen havde personale, der talte 
samme sprog og havde samme kultur, som de 
kolleger de forsøgte at organisere.
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 4.  Blandt kollegerne var der ambassadører for 3F, 
der allerede havde positive erfaringer med 3F. 

Organisationsprocentens ud-
vikling i Megaflex
På næste side ses to grafer, der viser organisations-
graden i Megaflex. Det er vigtigt at lægge mærke til, 
at Megaflex’ ansatte først bliver registreret, når der er 
3F-medlemmer, derfor ser det ud som om, Megaflex 
begynder K1 2015. Du skal forestille dig, at den orange 
kurve fortsætter i et skarpt fald fra K2 2015 tilbage 
mod K3 2014.
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Udvikling i ansatte:

Organisationsprocent:
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Virksomhederne
CMT er hovedentreprenør og står for etablering af 
tunneller, skakter og stationer på Cityringen. CMT 
bestod i begyndelsen af tre firmaer Salini, SELI og 
Maire-Tecnimont. Salini ejede lige knap 60 procent, 
Tecnimont lige knap 40 procent, mens SELI havde en 
meget lille ejerandel på 0,01 procent af CMT. I dag er 
Salini alene i CMT. I slutningen af 2013 sælger Tec-
nimont sin andel af metrobyggeriet til Salini på gr-
und af økonomiske problemer i firmaet. SELI spa får 
ligeledes økonomiske vanskeligheder i 2013, og den 
danske afdeling SELI Aps bliver udskilt af moderfir-
maet og fortsætter sit arbejde på Cityringen. I juni 
2015 bliver SELI Aps købt af et firma under Salini med 
adresse i Holland. 
(Børsen 11.sep 2013) (Valerio Violo 19/10-15 og en mail d.5/1-16).

Salini er et familieejet italiensk entreprenørfirma, der 
specialiserer sig i dæmninger og hydroelektricitet. If-
ølge Børsen havde Salini ikke nogen væsentlige pro-
jekter under opførelse indenfor EU udover i Italien, 
før de fik kontrakten på Cityringen. Selskabets klart 
største marked med 38,8 procent var Etiopien. Salini 
ønskede efter eget udsagn at udvide sine aktiviteter 
til infrastrukturprojekter i Nordeuropa og betegnede 
selv Cityringen som flagskibet for selskabets infra-
strukturafdeling. Cityringen var altså langt hen af 
vejen en prøveklud for et entreprenørfirma, der ikke 
havde erfaring med det nordeuropæiske arbejds-
marked. Omstændigheder, der sikkert har haft ind-
flydelse på CMT’s noget famlende tilgang til 3F og 
den danske model. 
(Børsen 11 sep. 2013)

I Januar 2014 sammenlægges Salini med det italiensk 

entreprenør firma Impregilo under navnet Salini Im-
pregilo. Tilsammen havde Salini Impregilo S.p.A., en 
omsætning på 31,455 milliarder og 34.000 medarbe-
jdere i 2014. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Salini_Impregilo)

(http://www.salini-impregilo.com/en/investor-relations/strategy/sa-
lini-impregilo-merger.html)

CMT benyttede sig af danske EKJ som teknisk rådgiv-
er, og Price Waterhouse (PWH) som revisions rådgiv-
er, og til at begynde med også PWH-lønudbetalings-
firma Blue Garden. CMT samarbejdede også med det 
danske entreprenørfirma CG Jensen. CG Jensen hjalp 
CMT med at en del af deres tilbud på Cityringen, og 
da CMT vandt projektet blev CG Jensen hyret som un-
derentreprenør, til at udføre byggepladsindretning og 
hegn om byggepladserne. CG Jensen gav også tilbud 
på noget af betonarbejdet, men vandt ikke udbuddet. 
Ole Munck fra CMT fortæller, at “deres tilbud var for 
højt i forhold til andre tilbudsgivere, givetvist fordi 
C.G. Jensen brugte danske priser og kalkulationer for 
prisfastsættelsen, alle ved jo, at danske arbejdstimer 
er højere end udenlandske timelønninger.” 
(Interview med Ole Munck 21/1-16 2016)

CMT’s strategi er at lade underentreprenører og be-
mandingsbureauer stå for udførelsen af arbejdet, 
mens de selv står for design, planlægning og styrin-
gen. Til udførelsen af beton- og anlægsarbejdet på 
Cityringen benytter CMT sig af en lang række under-
entreprenører og bemandingsbureauer, hvoraf denne 
undersøgelse beskæftiger sig med de 8 væsentligste 
på J&B-overenskomst området: Adecco, Trevi, Cinter-
ex, SELI, Atlanco, Cipa, ICDS og Megaflex. 

SELI og Trevi er underentreprenører, der leverer spe-
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det vigtige er, at de er interesserede.” 
(Elo 5/10-15)
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cialiseret viden, maskiner og mandskab. Cinterex og 
Cipa er ligeledes underentreprenører, men de leverer 
kun mandskab. Adecco, Atlanco, ICDS og Megaflex 
er rene bemandingsbureauer, der leverer mandskab 
og betales pr. præsteret time. 

Søren og Sigurd fra CMT forklarer årsagen til, at CMT 
både opererer med underentreprenører og mandsk-
absbureauer, med at Cityringen er et Design and 
Build-projekt. Design og Build er ikke altid egnet til 
underentreprenørarbejde, fordi der er brug for mere 
fleksibilitet. Hvis CMT vælger at arbejde på akkord 
eller med underentreprenører, hvilket de gør på 
dele af projektet, skal de være sikre på, at alt er på 
plads, og at der ikke sker afbrydelser i løbet af den 
tid akkorden løber. Især i forbindelse skakt-arbejdet 
kan det være svært at sikre den stabilitet, da mange 
uventede situationer opstår med de mange forskel-
lige opgaver der udføres i skakterne på samme tid. 
Derfor er det CMT’s erfaring, at de ofte bliver nødt 
til at rykke rundt på opgaver og på folk for at bruge 
tiden bedst muligt, og her er mandskabsbureauernes 
fleksibilitet vigtig.
(Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

Som beskrevet i kapitlet om Cinterex er det specielt 
underentreprenørerne, der kun leverer mandskab, der 
bliver pressede, fordi de skal udføre arbejdet inden 
for deres tilbudsrammer for at få et overskud. Alle ak-
kordsvende ved, hvor besværligt det er at få akkorden 
til at fungere, hvis kravene til produktionen hele tid-
en obstruerer arbejdet. Mandskabsbureauerne kan 
tage udfordringerne mere roligt, da deres indtjening 
er sikret i den pris de tager pr. time.  Underentre-
prenører, der også leverer maskiner og ekspertise, er 
heller ikke så sårbare overfor højere timelønninger, 
da deres produktivitet i højere grad bestemmes af 
maskinerne og af mandskabets ekspertise i hånd-
teringen af maskinerne end af arbejdernes fysiske 
output. Det er måske netop derfor ikke så underligt, 
at sagerne om betaling under mindstelønnen kom-
mer fra de to underentreprenører, der kun leverer 
mandskab; Cinterex og Cipa, hvorimod hverken Trevi, 
SELI, Atlanco, ICDS, Megaflex og Adecco har haft 
store sager om grov underbetaling. 

Integration af 
virksomhederne
Det er slående at hverken Salini eller deres under-
entreprenører på anlægs- og betonarbejdet har er-
faring med store entreprenøropgaver i Danmark, før 
de ankommer til Cityringen. Megaflex og Adecco har 
erfaringer med mindre byggeprojekter i Danmark, og 
ICDS har erfaring med store entreprenør projekter i 
Sverige, men ingen af dem er erfarne entreprenører i 

Danmark. Samtidig var Salinis erfaringer fra en del af 
verdenen, hvor fagbevægelsen og aftalemodellen er 
totalt ukendt. Integrationen af firmaerne i den danske 
model er alene af den grund en besværlig opgave. 
Thorsten Wilstrup fra DB beskriver udfordringerne 
således: “Jeg mener ikke, at der har været det ad-
ministrative beredskab i virksomhederne for at kunne 
drive virksomhed i DK. Det er måske fordi, de ikke har 
skønnet det nødvendigt. Vi skulle ofte kommunikere 
med deres administration i udlandet. Det sproglige er 
også et problem, fordi vi ikke taler andre fremmed-
sprog end engelsk og tysk. Engelskkundskaberne kan 
også komme til kort i kompliceret overenskomst-
spørgsmål. Det kan være svært for de udenlandske 
virksomheder at leve op til deres kontraktuelle 
bestemmelse på Cityringen, hvis de skal overholde 
overenskomstens bestemmelser.” 
(Interview med Thorsten Wilstrup DB d.17/2-16)

Til trods for disse åbenlyse udfordringer, har BJMF og 
3F’s arbejde for at få integreret firmaerne på Cityrin-
gen i den danske model langt hen af vejen været en 
succes. 

Som vi har gennemgået i denne undersøgelse, så 
har BJMF organiseret 31,3 procent af kollegerne i de 
fem firmaer i undersøgelsen, der stadig er aktive på 
Cityringen, da 2015 slutter. Der er valgt TR i 3 af fir-
maerne, og TR har selv forhandlet en lokalaftale i et 
af firmaerne. Der er der indgået en samarbejdsaftale 
i Megaflex og en stor kollektiv forsøgsordning med 
CMT, Cipa, ICDS og Megaflex, der skal implemen-
teres i 2016.  Herudover er der lærlinge aftaler i CMT, 
SELI og Megaflex. Adecco har ansøgt om at måtte 
uddanne lærlinge, men er blevet afvist.

I mine interviews med de fem af underentre-
prenørerne/bemandingsbureauer, som stadig er ak-
tive på Cityringen, til denne undersøgelse, svarer 
alle fem, at deres forhold til 3F i dag er overvejende 
positivt og tillidsfuldt. Et af firmaerne udtaler: “Da vi 
startede med arbejdet, var der ikke nogen kommu-
nikation, (..) Nu ringer 3F direkte til os, hvis der er 
bøvl.”  

Et andet firma udtaler: “Vi har gode relationer nu. Vi 
løser de små problemer (..) Tillidskrisen til 3F er ble-
vet vendt til en positiv oplevelse.” 

Et tredje firma udtaler: “Vi har set at den danske 
model er en løsningsorienteret model. 3F er nødven-
dige for os, for hvis du ikke gør det, så dør du.” 
(Firmaerne har fået lov til at være anonymiserede 
i denne del af undersøgelsen, så de kan udtale sig 
mere frit.)

Ifølge vores spørgeskemaundersøgelse fra november 
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2015 blandt kollegerne i de fem firmaer, så er ønsket 
i toppen af virksomhederne om at integrere sig i den 
danske model begyndt at sive ned til kollegerne ude 
på pladserne. 

På spørgsmålet ”Holder du det hemmeligt, at du er 
medlem af 3F?” svarer hele 61 procent af 3F-medlem-
merne i undersøgelsen ”Slet ikke”, 8 procent ”Meget”, 
11 procent ”Noget”, og 10 procent ”Lidt”. (12,4 for alle 
firmaer) 

På spørgsmålet ”Er dit firmas ledelse kritisk over for 
at der bliver valgt TR?” svarer 49 procent af alle re-
spondenterne ”Slet ikke”, og kun 14 procent ”Meget”, 
18 procent ”Noget”, og 19 procent ”Lidt”. (8,5 for alle 
firmaer) 

På spørgsmålet ”Er dit firma kritisk over at folk melder 
sig i 3F?” svarer 37 procent af alle respondenterne 
”Slet ikke”, 26 procent ”Meget”, 19 procent ”Noget”, 
og 18 procent ”Lidt”. (9,1 for alle firmaer) 

Årsagen til, at der er flere respondenter, der tror 
at deres virksomhed vil være kritisk overfor, at de 
melder sig i 3F, end overfor at de vælger TR, skal nok 
findes i det faktum, at der er en hel del, der ikke ved 
hvad en TR er, og derfor ikke svarer på det spørgsmål. 
Det er givetvis de samme mennesker, der kunne tro, 
at deres virksomhed ville være kritisk overfor, at de 
blev medlem af en fagforening.

Vejen til integrationen af virksom-
hederne 

Tallene er ikke imponerende i en dansk sammen-
hæng, men i betragtning af, at flere af de kollegaer, 
jeg har interviewet til denne undersøgelse har fork-
laret, hvordan ledelsen i for eksempel Cipa direkte 
truede folk til ikke at melde sig ind i 3F, så er det 
bemærkelsesværdigt få af kollegerne på Cityringen, 
der i dag er af den opfattelse, at deres arbejdsgiver er 
kritisk over for 3F-medlemskab. Vejen til denne suc-
ces har været en lang og sej kamp, der er blevet ført 
på en lang række områder. 

Kampen for at få integreret virksomhederne på Cityrin-
gen, startede i virkeligheden tilbage i oktober 2011, da  
BJMF beder CMT om adgang til pladserne. Dengang 
var det CMT’s holdning, at byggepladserne var privat 
område, og at BJMF skulle møde deres medlemmer 
uden for pladsen. Denne holdning fra CMT viser med 
al tydelighed, at CMT dybest set forsøgte at undgå, 
at de og deres underentreprenører skulle blive fuldt 
ud integreret i den danske arbejdsmarkedsmodel med 
organiserede medarbejdere, TR’er og lokalaftaler. 
I BJMF blev CMT’s holdning i alle tilfælde opfattet 
som et organisationsfjendtligt angreb. De havde jo 

ikke medlemmer på Cityringen, og uden adgang til 
pladserne mister BJMF muligheden for at organisere 
dem. I sidste ende ville denne tilstand have udelukket 
fagbevægelsen fra Cityringen.

Kampen om arbejdstiden

Kampen om arbejdstiden på Cityringen skulle vise sig 
at blive den afgørende krumtap i sikringen af inte-
grationen. Det første resultat i denne kamp blev ska-
bt i oktober 2013, da Cinterex måtte indgå forlig om 
brud på reglerne for varierende ugentlig arbejdstid og 
betale 650.000 kr. i bod. Konflikten om arbejdstiden 
på Cityringen, handlede i første omgang om brugen 
af overenskomstens bestemmelser om varierende 
ugentligt arbejdstid. En konflikt, som BJMF allerede 
kendte ganske godt, blandt andet fra Pihls polske un-
derentreprenører, hvor de polske underentreprenører 
bruger varierende ugentlig arbejdstid til at indføre 
en de facto arbejdsuge på 50-60 timer. Silas Grage 
forklarer BJMF’s modvilje mod varierende ugentlig ar-
bejdstid således: “Hvis du kan få en polak til at arbe-
jde 50 timer om ugen, og så ansætter 1/2 gange flere 
end du har brug for, så kan danske virksomheder ikke 
klare sig. Hele ideen om, at man kan arbejde på den 
måde, er ikke noget, der er groet i vores have.” 
(Silas 28/10 83:04)

Herudover kan man sige, at den systematiske brug 
af varierende ugentlig arbejdstid strider imod overen-
skomstens intentioner om at nedbringe den ugentlige 
arbejdstid til 37 timer og imod nogle af de mere over-
ordnede mål, som fagbevægelsen stiler efter, såsom 
mindre nedslidning og højere timeløn. BJMF gik der-
for målrettet efter at stoppe brugen af varierende 
ugentlig arbejdstid ved at afsløre, at firmaernes arbe-
jdstidsplaner ikke blev overholdt eller ikke var indgået 
med kollegaernes samtykke. Indsatsen var umådelig 
succesfuld. BJMF’s angreb blev uden tvivl hjulpet på 
vej af de særlige omstændigheder på Design and 
Build-projektet, der besværliggør langtidsplanlægn-
ing. Firma efter firma blev afsløret i at have rod med 
deres arbejdstidsplaner, og efter at ICDS og BJMF 
havde indgået et forlig på 4 mio. kr. for brud på re-
glerne for varierende ugentlig arbejdstid d. 24 marts 
2015, anbefalede CMT sine underentreprenører ikke 
længere at bruge varierende ugentlig arbejdstid.

Herefter overgik en del af firmaerne til skiftehold-
sarbejde på forskudttids-bestemmelserne, men også 
her mødte de modstand fra BJMF, der ikke mener, 
at overenskomsten giver den mulighed. DB er uenig 
i den fortolkning af overenskomsten, men efter de 
langvarige kampe om varierende ugentlig arbejdstid 
var CMT blevet så sårbare overfor kritik, at de ville gå 
langt for at undgå yderlig konflikt. På denne baggr-
und indgik CMT og BJMF den banebrydende forsøg-



Gennembruddet

100

sordning i december 2015, der udover at give øget 
økonomisk kompensation til skifteholdsarbejderne 
og forbedring af varslingsbestemmelserne, også ce-
menterede integrationen af CMT og deres underen-
treprenører i den danske model.

Ledelsesskiftet hos CMT

CMT’s første projektchef Marco Faggiani gjorde intet 
aktivt for, at underentreprenørerne skulle integrere 
sig i den danske model, og Jens Kirkegaard fortæller, 
at Marco opbyggede en fjendtlig kultur mod BJMF og 
omtalte fagbevægelsen som en mafia. 
(Jens Kirkegaard 8/1-16 39:06)

Marco Faggianis konfrontatoriske ledelsesstil be-
grænsede sig ikke til fagforeningerne, den gennem-
syrede tilsyneladende hele organisationen. Internt i 
CMT viser den APV, som Politiken offentliggør i sep-
tember 2012, at der var store problemer med vold, 
trusler og sex-chikane. 
( h t t p : / / p o l i t i k e n . d k / o e k o n o m i / v i r k s o m h e d e r / E C E 2 0 
75160/metroentreprenoer-udbredt-brug-af-vold-trusler-og-sex-
chikane/)

Samarbejdet med underentreprenørerne var også 
præget af konfrontationer frem for dialog. 
Flere af de interviewede underentreprenører fortæller 
at CMT, blev meget mere orienteret mod samarbejde, 
da Marco blev skiftet ud. På spørgsmålet ”Hvordan 
ser I på udviklingen i CMT og Metroselskabets samar-
bejde med 3F?” svarer fire af fem underentreprenører, 
at CMT har en mere samarbejdsorienteret ledelsesstil 
med den nye ledelse, også overfor dem. En af firmae-
rne beskriver skiftet således: “I starten havde ledels-
en i CMT ikke sat sig ind i Danmark. Den nye ledelse 
er samarbejdsorienteret og kompromissøgende over 
for alle parter, 3F og underentreprenørerne.”  

En anden underentreprenør udtaler:  “I alt for lang tid 
deltog CMT ikke I problemerne. Skiftet i ledelsen var 
meget godt. Den nye ledelse startede en konstruktiv 
dialog med 3F og Metroselskabet. Nu er vi alle sam-
let og taler sammen.” (Firmaerne har fået lov til at 
være anonymiserede i denne del af undersøgelsen, 
så de kan tale mere frit.)

Der er ingen tvivl om, at ledelsesskiftet hos CMT har 
været afgørende for den positive udvikling i CMT, 
men det er næppe alene et personspørgsmål. Sa-
lini har ganske givetvis også ønsket en anden kurs 
på Cityringen, da de vælger Daniele Cascianelli 
til ny projektchef. Vi finder nok aldrig ud af, hvilke 
overvejelser Salini gjorde sig forud for udnævnelsen 
af Daniele, men det er muligt at, Salinis tilbud på 
Femern-forbindelsen spiller en rolle. Det er muligt, at 
Salini ikke ønsker politisk ballade omkring Cityringen 

samtidig med, at deres tilbud på Femern bliver be-
handlet. Jeg må med dette samme indrømme, at det 
er ren spekulation fra min side.

Metroselskabets rolle

Metroselskabet har spillet en afgørende rolle i at få 
integreret virksomhederne. Ikke fra begyndelsen af, 
men i store træk fra ansættelsen af Louise Høst i 
september 2014. Louise anlagde en meget aktivistisk 
tilgang til Metroselskabets rolle som bygherre. Den 
afgørende kulmination på denne aktivistiske linje, var 
udskiftningen af projektchefen i CMT. I mit interview 
med Louise Høst og Peder Mandrup d. 14/1-16 fork-
larer de, at det var Metroselskabet, der bad om at 
få projektdirektøren hos CMT skiftet ud. Denne han-
dling var uden tvivl et afgørende bidrag til ændringen 
af CMT indstilling til BJMF og banede dermed vejen 
for forsøgsordningen. Louise involverede også Met-
roselskabet i ting, der ellers normalt er overladt til ar-
bejdsmarkedets parter. Eksemplificeret ved forløbet 
omkring udgivelsen af pjecen Kend dine rettigheder 
i april 2015. Det er lidt pinligt for BJMF og fagbev-
ægelsen, at det er Metroselskabet der ender med at 
skulle lave en ordentlig rettighedspjece på de væsen-
tligste sprog på Cityringen, og det er i virkeligheden 
dybt bekymrende for den danske model, at bygherren 
bliver nødt til at blande sig så aktivt for at få den 
danske model til at fungere i praksis. Louise Høst og 
Peder Mandrup fortæller i mit interview med dem, at 
den danske model ikke virkede i praksis, og Metrosel-
skabet som offentligt virksomhed, ønskede at tage 
ansvar for dette.

Forløbet understreger, at brugen af uorgan-
iseret-udenlandsk-arbejdskraft har forrykket styrke-
forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og bevir-
ket, at fagbevægelsen i stigende grad er nødt til at 
trække på statsmagten for at udligne skævhederne 
i styrkeforholdet, eksemplificeret ved fagbevægels-
ens kampagne for at få arbejdsklausuler på offentligt 
byggeri. Til gengæld mener jeg, at det var BJMF og 
Fagbladets mediekampagne, der i sidste ende over-
beviste politikerne og dermed Metroselskabet om, at 
de var nødt til at involvere sig, men det vil jeg kigge 
på i kapitlet Medier og Politik.

Dansk Byggeris rolle

Ole Munck fortæller i mit interview med ham d. 
14/12-15, at det var DB, der rådgav CMT om, at byg-
gepladserne er privat område, og at 3F i hovedreglen 
må tale med deres medlemmer uden for pladserne. 
I dag har CMT besluttet at give BJMF uhindret ad-
gang til alle pladserne, og dermed ignorerer de DB´s 
rådgivning. Dette er blot et af flere eksempler på, at 
DB i stigende grad er blevet sat ud på et sidespor 
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på Cityringen. DB spillede ingen rolle i forhandlin-
gen af forsøgsordningen med CMT eller samarbejd-
saftalen med Megaflex, og i min interviews med de 
fem tilbageværende mandskabsbureauer og underen-
treprenører fortæller tre af dem, at de spørger 3F til 
råds, før de kontakter DB. På spørgsmålet ”Hvad er 
jeres syn på DB?” svarer tre ud af fem virksomheder, 
at de er negativt stemte over for DB. 

En af dem svarer: “Det var deres rådgivning, som vi 
rettede os efter, og som har givet problemerne med 
3F. Forskellen mellem DB og 3F’s fortolkninger af 
overenskomsten var en årsag til konflikt. Vi føler os 
fanget mellem DB og 3F.” 

En anden underentreprenør svarer: “Det er svært at 
få konkrete svar fra DB. Til en vis grad hjælper de jo, 
men man føler jo, at man kommer i klemme i kamp-
en mellem DB og 3F.
DB giver vage og løse svar. Måske fordi 3F og DB 
skændes. DB kan jo blive hængt op på et forkert 
svar.” (Firmaerne har fået lov til at være anonymisere-
de i denne del af undersøgelsen, så de kan udtale sig 
mere frit)

Spurgt om DB har mistet indflydelse på Cityringen, 
svarer Thorsten Wilstrup fra DB: “Man kan godt sige, 
at vi har mistet indflydelse, da de indgår aftalerne 
uden først at have forhørt sig med os. Måske fordi 
BJMF har anbefalet dem ikke at inddrage os.” 
(Interview med Thorsten Wilstrup DB d.17/2-16)

DB mister tilsyneladende sin indflydelse i forbindelse 
med de frekvente sager om brud på overenskomsten, 
hvor uoverensstemmelser om fortolkningen af over-
enskomsten mellem BJMF og DB spiller en rolle. På 
et tidspunkt vælger CMT simpelthen at følge BJMF’s 
udlægning af overenskomsten. Sigurd Nissen-Peters-
en beskriver forløbet således: 

“Det viste sig, at der var betydelige uenigheder i for-
tolkningen af rækkevidden og indholdet af de forskel-
lige paragraffer, når man spurgte henholdsvis Dansk 
Byggeri og BJMF. Flere af vores underleverandører 
kunne altså opleve, at det fik ét at vide hos DB og 
noget helt andet hos BJMF. (...) Den ideologiske af-
stand og det dårlige forhold mellem BJMF og DB 
bliver også et problem for vores underleverandører, 
som i forvejen har det vanskeligt med at tyde over-
enskomsten, da det jo ikke handler om hvad der står 
i den, men FORTOLKNINGEN af, hvad de enkelte 
paragraffer betyder og ikke mindst rækkevidden. (..) 
Hvordan skal vores underleverandører kunne navig-
ere i en sådan uenighed mellem overenskomstens 
parter? Det er jo helt umuligt og totalt underbelyst 
midt i al harmen over snyd og brud på overenskom-
sten, at man har to parter, som knap nok kan være 

i stue med hinanden. Jeg vil hævde, at vi ville have 
haft færre brud-sager, hvis vores underleverandører 
havde haft en overenskomst som parterne var eni-
ge om at fortolke.(..) Derfor blev vi som CMT nødt 
til at lave et stykke arbejde, som andre burde have 
gjort – nemlig at rydde den gråzone væk som vores 
underleverandører stod i. Det ledte hen til en fælles 
fortolkning af rækkevidden i forskudttid og senere til 
forsøgsordningen.”
(Interview med Søren og mail fra Sigurd 15/2-16)

På spørgsmålet om DB’s rådgivning har været god 
nok, set i lyset af de store sager om brud på overen-
skomsten, svarer Thorsten: “Jeg kan sige, at de ikke 
har fulgt min rådgivning, de kan sige, at du ikke har 
forklaret det rigtigt, og fagforeningen kan sige, at det 
er en tvist i fortolkning. Vi har måske ikke været dyg-
tige nok til vejledning og rådgivning, men der er også 
andre faktorer.” (Faktorer beskrevet i indledningen af 
dette afsnit) 
(Interview med Thorsten Wilstrup DB d.17/2-16)

Min egen analyse er, at DB i årevis målrettet har 
forsøgt at bruge de fagretlige sager mod udenlandske 
firmaer til at presse fleksibiliteten i overenskomsten 
til det yderste med henblik på generelt at udvide ar-
bejdstiden og sænke lønnen. Under Pihls regimente 
rådgav DB de polske firmaer til, hvordan de kunne 
udnytte overenskomstens fleksibilitet til bristepunk-
tet med stor succes, men på Cityringen knækkede fil-
men. Metroselskabets pres, Cipa-dommens størrelse 
og den negative pressedækning pressede tilsammen 
CMT til at søge forlig med 3F, og DB’s konfliktsøgen-
de linje blev kørt ud på et sidespor. Man kan måske 
sige, at det italienske firma Salini til sidst ikke ville 
betale prisen for at deltage i DB’s ideologiske krig 
mod høje danske håndværkerlønninger. Som en af 
underentreprenørerne udtrykker det: “DB er måske 
bange for at blive kørt ud på et sidespor, men vil de 
betale vores bod?”

BJMF’s holdning til virksomhederne

Jeg mener, at BJMF har udviklet deres tilgang til virk-
somhederne på Cityringen, fra at være konfrontator-
isk til at være mere dialogorienteret og rådgivende, og 
BJMF har dermed formentligt bidraget til den positive 
integration. Ole Munck, Gitte Barfoed  og Valerio Vi-
olo var de første virksomhedsrepræsentanter i denne 
undersøgelse, der møder BJMF. De tre fortæller sam-
stemmende, at de oplevede BJMF som aggressiv. 
Louise Høst og Peder Mandrup fortæller også i mit 
interview med dem d.14/1-16, at BJMF havde et rygte 
som meget rå, og at BJMF startede samarbejdet med 
at være rå. Der var flere underentreprenører, der 
meldte tilbage at BJMF sagde, ”vi skal nok få skovlen 
under jer, hvis I snyder”. 
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BJMF opfatter sig selv som en af de røde fagforeninger 
og har i sin egen selvforståelse en vilje til at kæmpe 
ekstra hårdt for sine medlemmer. En selvforståelse, 
der bestemt har bund i virkeligheden. Spørgsmålet er, 
om denne kampvilje indimellem står i vejen for resul-
tater, der kunne være opnået ved at indgå mere hel-
hjertet i en dialog med virksomhederne? Et eksempel 
på dette kunne være, da ledelserne fra henholdsvis 
Trevi, SELI, ICDS og Megaflex af egen kraft opsøgte 
BJMF for at præsentere sig selv og få rådgivning. Alle 
fire firmaer fortæller, uafhængigt af hinanden, at de 
ikke blev imødekommet. Traditionelt er det jo ikke 
fagbevægelsens rolle at rådgive virksomhederne, og 
BJMF’s holdning har hidtil været, at virksomhederne 
skal rådgives af deres arbejdsgiver organisation, men 
man kan på en måde sige, at der har været er et 
hul i markedet. Thorsten Wilstrup fra DB fortæller, 
at DB har ikke haft en fast kursustilbud på engelsk til 
virksomhederne. Der blev først etableret et kursus på 
engelsk, som blev oprettet i 2015 i forbindelse med 
arbejdet på Cityringen.
(Interview med Thorsten Wilstrup DB d.17/2-16)

I mit Interview med ICDS’ ledelse, efterspørger de en 
eller anden form for velkomstpakke til udenlandske 
virksomheder, der ankommer til den danske bygge-
branche. ICDS foreslår at 3F laver et kursus, hvor de 
kan hører 3F’s syn på overenskomst, og firmaet kunne 
få tjekket deres planer igennem, både af 3F og DB. 
De foreslår også et team binding-kursus med TR og 
firmaet med eksempler på, hvordan overenskomsten 
virker i praksis. 
(Interview med  Alan Englisch og Brian O’leary 8/10-15)

Det er selvfølgelig langt fra sikkert, at gode hensigter 
alene ville have skabt resultater, men det ville jo ikke 
skade noget at indlede processen med en grundig in-
troduktion til den danske model. 

Jeg ser tydelige tegn på, at BJMF selv har opdaget 
mulighederne ved at knytte virksomhederne tættere 
til sig og er begyndt at ændre holdning til de uden-
landske underentreprenører. Silas Grage forklarer 
holdningsskiftet i BJMF således: “Tidligere har alt jo 
handlet om at inddæmme problemet og forsøge at 
begrænse brugen af underbetalt udenlandsk arbe-
jdskraft. Nu har vi indset, at vi ikke kan gøre noget 
ved det, selvfølgelig er de her. Nu ønsker vi at organ-
isere folk. Det har jo heller ikke været målet at undgå 
udenlandsk arbejdskraft, det handlede om at undgå 
underbetalt arbejdskraft. De to ting er desværre bare 
tit identiske.” 
(Silas 22/10-15 51:00)

Louise Høst og Peder Mandrup har også oplevet en 
forandring. De to forklarer, at det virker som om, at 
den rå opførsel ændrede sig, da tilliden blev genska-

bt, og at de mener, at Jens Kirkegaard var en væsen-
tlig faktor i at få brudt isen og skabe tillid.
(interview med Louise Høst og Peder Mandrup d.14/1-16)

Nikita Krustjov skulle have sagt; “Vi knuser vesten, 
i en kærlig omfavning”. Jeg vil vove den påstand, 
at BJMF i øjeblikket forsøger at knuse den sociale 
dumping i en kærlig omfavning af virksomhederne. 
Forsøgsordningen og aftalen med Megaflex er blot 
to eksempler på denne omfavning af virksomhed-
erne. Der er ingen tvivl om, at aftalerne har ska-
bt bemærkelsesværdige resultater på Cityringen. 
Spørgsmålet er, om BJMF’s kærlige omfavning, vil 
skabe de ønskede resultater på den lidt længere 
bane, når markedskræfterne begynder at spille ind 
i processen. Vil de mandskabsbureauerne og under-
entreprenører, der har forpligtet sig til at overholde 
overenskomst og vælge TR, være konkurrencedyg-
tige? Megaflex’ direktør Kim Bang fortæller, at han 
opfatter Megaflex-aftalen som en form for fagforen-
ingscertificering af virksomheden, og som sådan vil 
aftalen kunne give hans virksomhed en konkurrenc-
efordel på andre projekter, hvor bygherren og hov-
edentreprenøren har et ønske om ordnede forhold 
på deres byggeplads. Man kunne måske forestille 
sig, at 3F i fremtiden vil tilbyde udenlandske virk-
somheder, der kommer til Danmark et kursusforløb 
for ledelse og ansatte, der fungerer som en form for 
fagforeningscertificering?

Kollegerne
639 kollegaer fra Cityringen har udfyldt vores spørg-
eskema. 87 procent af skemaer er udfyldt i forbindelse 
med vores besøg på byggepladserne, 11 procent er ud-
fyldt i campen, og 1 procent er udfyldt af besøgende i 
fagforeningen. Alle i november 2015. (1,2 for alle)

3 procent af respondenterne er fra CNBT, 10 procent 
er fra SELI, 14 procent Megaflex, 17 procent Adec-
co, 24 procent er fra Cipa og 28 procent er fra ICDS, 
4procent er fra andre firmaer. (1,4 for alle)
 
Ifølge pensionsudbetalingerne på J&B-overenskom-
sten var forholdstallet mellem virksomhederne i no-
vember 2015 sådan, at CNBT udgjorde 4 procent, 
Megaflex udgjorde 7 procent, SELI udgjorde 15 pro-
cent, ICDS udgjorde 24 procent, Adecco udgjorde  25 
procent og Cipa udgjorde 25 procent.

Der er altså for mange udfyldte skemaer fra Megaf-
lex, men ellers så passer undersøgelsens forholdstal 
nogenlunde med virkeligheden.  

2 procent af respondenterne er fra Irland, 12 procent 
er fra Guinea-Bissau, 14 procent er fra Italien, 18 pro-
cent er fra Portugal, 19 procent er fra Rumænien og 31 
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procent er fra Polen. De sidste 4 procent er fra et mix 
af andre lande. (1,3 for alle)

Det er en mulighed, at en del af kollegerne fra Guin-
ea-Bissau har krydset af i Portugal, fordi de har 
portugisisk statsborgerskab, og der er givetvis en 
overrepræsentation af polakkere på grund af over-
repræsentationen af Megaflex.

Erfaring og Uddannelse

Kollegerne på Cityringen er tilsyneladende ganske 
erfarne bygningsarbejdere. På spørgsmålet ”Hvor 
mange års erfaring har du med denne type arbejde?” 
svarer hele 27 procent mere end 15 år, 17 procent 10-15 
år, 16 procent 6-10 år, 14 procent 3-6 år, 14 procent 1-3 
år og 12 procent 0-1 år. (3,2 for alle)

Blandt danske betonarbejdere plejer man at, sige at 
det tager 10 år at bliver fuldbefaren betonarbejder. 44 
procent af kollegerne er altså fuldbefarne bygningsar-
bejdere. 

De er til gengæld ikke faglærte håndværkere. Mange 
af dem har godt nok taget et kursus, men kun få har 
noget, der ligner en faglært uddannelse

På spørgsmålet ”Har du måtte tage en uddannelse 
for at lære dit arbejde på Cityringen?” svarer  61 pro-
cent ja, 38 procent nej, og 2 procent ved ikke.
(3,3 for alle)

Kigger man til gengæld på, hvor lang tid uddannelsen 
tog, så svarer 65 procent under et år, 19 procent 1-2 år, 
procent 2-3 år, 4 procent 3-4 år, 3 procent mere end 
4 år, og 6 procent ved ikke. (3,4 for alle)

Det var også kun 37 procent af de respondenter, der 
havde taget en uddannelse, som gik på skole i løbet 
af uddannelsen. (3,5 for alle)

I mine interviews med kollegerne på Cityringen 
fortæller mange af dem, at de har et 14-dages kursus 
i jernbinding. Det er åbenbart almindeligt uden for 
Danmarks grænser, men jo langt fra en struktørud-
dannelse.

Tilknytningen til firmaet

Der er tilsyneladende ikke mange faste folk i firmae-
rne på Cityringen. Langt de fleste af dem er man-
det op til denne opgave alene. På spørgsmålet ”Hvor 
længe har du arbejdet for dit firma?” svarer 51 procent 
af respondenterne under et år, 32 procent 1-2 år, 10 
procent 2-4 år, 2 procent 4-6 år, og 5 procent mere 
end 6 år. (1,5 for alle)

Tilknytning til Danmark

Jeg har desværre ikke fået spurgt, om de har erfaring 
med at arbejde i Danmark, før de kom til Cityringen, 
men ud fra mine egne erfaringer med kollegerne er 
det mit indtryk, at det stort set kun er blandt po-
lakkerne, at der tidligere erfaring med Danmark. Jeg 
vil vurdere, at mellem 10 & 15 procent af polakkerne 
har haft forskellige andre jobs i Danmark før Cityrin-
gen. Langt de fleste af kollegerne på Cityringen er 
altså kommet til Danmark alene for at arbejde på pro-
jektet, men de har tilsyneladende et stort ønske om 
at blive i Danmark, efter projektet er slut. På spørg-
smålet ”Kunne du tænke dig at blive i Danmark eft-
er Metro projektet?” svarer 45 procent ”Meget”, 33 
procent ”Noget”, 12 procent ”Lidt” og kun 9 procent 
svarer ”Slet ikke”. (3,6 for alle) 

42 procent af respondenterne har endda konkrete 
planer om at blive i Danmark. (3,7 for alle)

Det er en anselig gruppe, og hvis de får held med 
deres planer, så vil Danmark få en forøgelse af ar-
bejdsstyrken på nogle hundrede rutinerede betonar-
bejdere.

Hvorfor kom de til Danmark?

Vi har spurgt kollegaerne på Cityringen, om de er 
kommet til Cityringen på grund af firmaet, lønnen, 
det spændende arbejde, eller arbejdsløshed hjemme. 
Respondenternes svar viser, at selvom lønnen 
selvfølgelig er den vigtigste grund, så er det spæn-
dende arbejde også en overraskende stor motivation. 
Arbejdsløsheden spiller en overraskende lille rolle, 
som nedenstående oversigt viser.

”Rejste du til Cityringen fordi lønnen var bedre?” 
 - 27  svarede procent ”Helt rigtigt
 - 36 procent ”Rigtigt”
 - 17  procent ”Lidt rigtigt” og
 - 17 procent ”Slet ikke”.

”Rejste du til Cityringen fordi arbejdet er spændende?”
 - 23 procent svarede ”Helt rigtigt”
 - 36 procent ”Rigtigt”, 
 - 21 procent ”Lidt rigtigt” og
 - 14 procent ”Slet ikke”. 

”Rejste du til Cityringen fordi dit firma bad dig om 
det?”
 - 22 procent svarede ”Helt rigtigt”
 - 27 procent ”Rigtigt”
 - 10 procent ”Lidt rigtigt” og
 - 34 procent ”Slet ikke”.
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”Rejste du til Metroen fordi du er arbejdsløs?”
 - 18 procent svarede helt rigtigt
 - 21 procent ”Rigtigt”
 - 9 procent ”Lidt rigtigt” og
 - 45 procent ”Slet ikke”. 
    (2,3, 2,4, 2,5 og 2,6 for alle)

Det typiske medlem

Deler vi besvarelserne i vores spørgeskemaun-
dersøgelse op i medlemmer og ikke-medlemmer, så 
kan vi tegne et billede af det typiske medlem.

Det typiske medlem har arbejdet lidt længere i sit 
firma end ikke-medlemmerne.
Respondent med mere end 2 års anciennitet:
 - Medlemmer: 22 procent.  
 - Ikke-medlem: 16 procent. 
(5,1 for Er du 3F-medlem) 

Det typiske medlem har oftere arbejdet for andre fir-
maer på metroen.
Respondenter der har arbejdet for andre firmaer på 
Cityringen:
 - Medlemmer: 22 procent.
 - Ikke-medlem: 15 procent. 
(1,6 for Er du 3F-medlem)

Det typiske medlem har arbejdet lidt længere på 
Cityringen.
Respondenter der har arbejdet mere end et år:
 - Medlemmer: 54 procent. 
 - Ikke-medlem: 44 procent. 
(3,1 for Er du 3F-medlem)

Det typiske medlem er lidt mere erfaren med deres 
arbejde på Cityringen.
Respondenter der har mere end 10 års erfaring:
 - Medlemmer: 47 procent.
 - Ikke-medlem: 42 procent. 
(3,2 for Er du 3F-medlem)

Det typiske medlem er lidt bedre uddannet.
Respondenter der har taget en uddannelse:
 - Medlemmer: 62 procent.
 - Ikke-medlem: 60 procent. 
(3,3 for Er du 3F-medlem)

Respondenter der har mere end 2 år lang uddannelse:
 - Medlemmer: 13 procent. 
 - Ikke-medlem: 7 procent. 
(3,4 for Er du 3F-medlem)

Respondenter der gik i skole i løbet af uddannelsen:
 - Medlemmer: 41 procent.
 - Ikke-medlem: 35 procent. 
(3,5 for Er du 3F-medlem)

Det typiske medlem vil hellere blive i Danmark efter 
Cityringen.
Respondenter der meget gerne vil blive i Danmark:
 - Medlemmer: 55 procent.
 - Ikke-medlem: 41 procent. 
(3,6 for Er du 3F-medlem)

Det typiske medlem har lidt oftere konkrete planer 
om at blive i Danmark.
Respondenter der har konkrete planer om at blive i 
Danmark:
 - Medlemmer: 48 procent.
 - Ikke-medlem: 41 procent. 
(3,7 for Er du 3F-medlem)

Det typiske medlem har fået mange flere besøg af 
ansatte i 3F på pladsen
Respondenter der har fået besøg på pladsen:
 - Medlemmer: 56 procent.
 - Ikke-medlem: 26 procent. 
(4,5 for Er du 3F-medlem)

Det typiske medlem har stået i fagforening før de 
kom til Danmark.
Respondenter der har stået i fagforening før de kom 
til Danmark:
 - Medlemmer: 31 procent.
 - Ikke-medlem: 18 procent. 
(5,2 for Er du 3F-medlem)

Men det typiske medlem er også kritisk over for fag-
bevægelsen, før de kom til Danmark. Det kan man se 
i alle spørgsmålene om, hvad respondenterne syntes 
om fagbevægelsen, før de kom til Danmark, men jeg 
har udvalgt spørgsmålet om korruption som eksempel.
Respondenter der svarer “Rigtigt” og ”Helt rigtigt” på 
spørgsmålet om de syntes, at fagforeningerne var ko-
rrupte før de kom til Danmark.
 - Medlemmer: 30 procent.
 - Ikke-medlem: 26 procent 
(5,4 for Er du 3F-medlem)

Det typiske medlem er generelt glade for 3F. Det kan 
man se i alle spørgsmålene om, hvad respondenterne 
synes om 3F, men jeg har udvalgt spørgsmålet om 
korruption som eksempel.
Respondenter der svarer “Slet ikke” på spørgsmålet 
om de syntes, at 3F er korrupt.
 - Medlemmer: 34 procent.
 - Ikke medlemmer: 11 procent. 
(6,1 for Er du 3F-medlem)

Konklusionen må være, at medlemmerne i det store 
hele ligner ikke-medlemmerne, selv om de ofte er 
lidt bedre uddannede, er lidt mere erfarne, har stået i 
fagforening før, og har planer om at blive i Danmark. 
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Men den helt store forskel er, at medlemmerne langt 
oftere har fået besøg af BJMF ude på pladsen. BJMF’s 
organiseringsindsats skaber tilsyneladende meget 
konkrete resultater.

Organisering af kollegerne

Hvorfor organisering?

Det burde være selvindlysende for enhver, hvorfor fag-
bevægelsen har brug for organisere de udenlandske 
kollegaer, men alt er jo som bekendt et spørgsmål om 
prioritering. Det har været svært at organisere de ud-
stationerede arbejdere, og på den baggrund har fag-
bevægelsen, siden EU´s østudvidelse i 2004 udviklet 
en håndhævelsesstrategi, hvor det ikke har været 
drivende nødvendigt at have medlemmer i firmaet for 
at håndhæve overenskomsten. 48 timers-møderne 
med kravet om dokumentation er en vigtig brik i 
denne strategi. 48 timers-møderne og dygtigt detek-
tivarbejde har flere gange frembragt gode resultater, 
men spørgsmålet er, om 3F indimellem har fokuseret 
for meget på håndhævelsesstrategien og dermed un-
derprioriteret organiseringsindsatsen? 

Erfaringerne fra Cityringen viser, at det er muligt at 
organisere store grupper af udstationerede arbejdere, 
og at resultaterne af denne organisering langt overgår 
de resultater man kan opnå med 48 timers-systemet 
alene. Som Michael Severinsen udtrykker det: “Min 
holdning til 48 timers-møderne er, at de ikke er så 
meget værd, hvis vi ikke har oplysninger fra folkene.” 
(Michael 29/9-15 40:00)

De organiserede medlemmer, og ikke overenskom-
sterne er og forbliver 3F’s stærkeste aktiv.

Organiseringsindsatsen på Cityringen har som sagt 
været ganske succesfuld. Da 2015 slutter, organiser-
er 3F 31,3 procent af kollegerne i de fem firmaer på 
Cityringen, som er med i denne undersøgelse. Det er 
jo langt fra den gennemsnitlige organisationsprocent 
blandt danske håndværkere, men det er et fantas-
tisk gennembrud i forhold til normen for udenlandske 
udstationerede arbejdere, hvor organisationsgraden 
normalt er mellem 0-5 procent. 

Faktisk har kun 21 procent af respondenterne været 
medlem af en fagforening på et eller andet tidspunkt, 
før de kom til Danmark. (5,2 for alle)

Vores spørgeskemaundersøgelse blandt kollegerne 
på metroen viser også, at BJMF har opnået nogle be-
mærkelsesværdige resultater. Kendskabet til 3F er for 
eksempel relativt stort. På spørgsmålet ”Kender du 
3F?” svarer 54 procent Ja. (4,1 for alle)

Det er imponerende, specielt i betragtning af, at 
54 procent af respondenterne kun har arbejdet på 
Cityringen i et år eller mindre. (3,1 for alle)

3F er også, uden sammenligning, den største fag-
forening i undersøgelsen. På spørgsmålet ”Er du 
medlem af 3F?” svarer 30 procent ja. (4,2 for alle)

På spørgsmålet ”Er du medlem af en anden fagforen-
ing end 3F?” svarer kun 8 procent ja. (4,3 for alle)

Krifa er på en fjern andenplads, og udgør 48 procent 
af de 8 procent, der står i en anden fagforening end 
3F.  (4,4 for alle)

BJMF har da også gjort en stor indsats for at få kon-
takt til kollegerne på Cityringen, en indsats, som er 
kortlagt i de forskellige kronologier, men som man 
også kan se resultatet af i vores undersøgelse. 
På spørgsmålet ”Gar du haft besøg af en ansat i 3F på 
Cityringen?” svarer 35 procent ja. (4,5 for alle)

På spørgsmålet ”Har du været på besøg i BJMF?” 
svarer 30 procent ja. (4,6 for alle)¨

Igen skal man huske på at hele 54procent af respon-
denterne kun har arbejdet på Cityringen, i et år eller 
mindre. (3,1 for alle)

På spørgsmålet ”Tror du at 3F kan hjælpe dig hvis 
du får problemer på arbejdet?” svarer 67 procent af 
3F-medlemmerne i undersøgelsen: ”Helt rigtigt” eller 
”Rigtigt”, 16 procent svarer ”Lidt”, og kun 3 procent 
svarer ”Slet ikke”. 15 procent svarer ”Ved ikke”.
(6,5 for Er du 3F-medlem) 

Vi har også spurgt 3F-medlemmerne, om de synes, 
at 3F har hjulpet dem, når de har henvendt sig til 3F?
 - 24 procent svarer ”Meget”
 - 22 procent svarer ”Noget”
 -  12 procent svarer ”Lidt”
 - 13 procent svarer ”Slet ikke”
 - 29 procent svarer ”Ved ikke”.
(11,7 for alle)

Den gode kontakt til BJMF har sandsynligvis påvirket 
kollegaernes opfattelse af 3F i en positiv retning, og 
vores undersøgelse, viser at der er relativt få, der har 
fordomme mod 3F.

På spørgsmålet ”Synes du 3F er korrupt?” svarer 8 
procent af respondenterne ”Rigtigt” eller ”Helt rig-
tigt”, og 17 procent svarede ”Slet ikke”. 71 procent 
svarer ”Ved ikke”.

Til sammenligning svarer 27 procent af responden-
terne ”Rigtigt” eller ”Helt rigtigt” på spørgsmålet 
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”Syntes du fagforeningerne var korrupte, før du kom 
til Danmark?” Kun 15 svarede ”Slet ikke”. 51 procent 
svarede ”Ved ikke”.  (5,4 og 6,1 for alle)

På spørgsmålet ”Synes du at 3F holder mere med ar-
bejdsgiverne end med arbejderne?” svarer 18 procent 
”Slet ikke”, 12 procent svarer ”Helt rigtigt” eller ”Rig-
tigt” og 64 procent svarer ”Ved ikke”. (6,4 for alle)

Til sammenligning svarer 28 procent af respondent-
erne ”Helt rigtigt” eller ”Rigtigt” til spørgsmålet ”Syn-
tes du at fagforeningerne var diskriminerende mod 
udlændinge før du kom til Danmark?”, kun 15 procent 
svarede ”Slet ikke”, 49 procent svarede ”Ved ikke” 
(5,7 for alle)

3F bliver også opfattet som meget magtfuld. En op-
fattelse, som helt sikkert er afgørende for at folk vil 
melde sig ind i fagforeningen. På spørgsmålet ”Synes 
du at 3F er magtesløs?” svarer kun 8procent ”Helt 
rigtigt” eller ”Rigtigt”. 20 procent svarer ”Slet ikke”. 
66 procent svarer ”Ved ikke”. (6,2 for alle)

Til sammenligning svarer hele 26 procent ”Helt 
Rigtigt” eller ”Rigtigt” på spørgsmålet ”Syntes du 
at fagforeningerne var magtesløse, før du kom til 
Danmark?” Kun 17 procent svarer ”Slet ikke”. 44 pro-
cent svarer ”ved ikke”. (5,5 for alle)

Strategien der var der alligevel

Vejen frem til BJMF’s bemærkelsesværdige resultater 
på Cityringen har været lang og kringlet. BJMF’s 
frontløberne på denne vej var Michael Severinsen og 
Elo Hansen. De to makkere har besøgt kollegaerne 
på Cityringen langt oftere end nogen anden faglig 
repræsentant for BJMF eller for den sags skyld no-
gen anden fagforening. De har kørt et ret autonomt 
forløb, hvor de har haft frie hænder til at tage de 
beslutninger, de følte var nødvendige. Elo beskriver 
det således: “Langt hen af vejen har vi jo frie hænder. 
Det er ikke sådan vi spørger om lov, kun hvis det ko-
ster penge.” 
(Elo 27/10-15 25:36)

Hvis jeg selv skal opsummere deres indsats i de 5 
år, som undersøgelsen dækker over vil jeg gøre det 
således: De har ikke har været specielt strukturere-
de eller strategiske i deres tilgang til arbejdet. Til 
gengæld har de haft en fantastisk evne til at gribe 
chancerne, som de kom forbi. Jeg har ikke opdaget 
ret mange eksempler på, at de har misset en oplagt 
mulighed, også selvom muligheden skulle vise sig en 
søndag formiddag. Elo forklarer selv den manglende 
strategi således: “Vi har aldrig haft tid til at sætte os 
ned og lave en helt klar strategi. Vi får sat os ned og 
ridset op hvad vej skal vi gå, men det er mest med 

de faglige sager. På organiseringen har vi ikke meget 
andet end Michael og jeg, som har snakket sammen. 
Det er jo ikke en klar nedskreven strategi. Så en del 
af svaret er; vi gør bare det der føles rigtigt.” 
(Elo 14/9-15 65:20 og 86:09)

På trods af denne mangel på en nedskreven strategi, 
så har de forfulgt en række principper der, præsen-
teret sammen, til forveksling kan ligne en egentlig 
strategi. Jeg vil prøve at gennemgå de væsentligste 
af principperne og deres fordele og ulemper her.

Organisering er et langt sejt træk og 
skal ikke forceres

Eksemplificeret i Giuseppes lange rejse fra at være 
kritisk over for 3F i begyndelsen af sin tid i Trevi til-
bage i marts 2012, til han bliver en uundværlig am-
bassadør for 3F i midt 2014. Mere utålmodige menne-
sker, jeg selv inklusiv, ville nok have forsøgt at presse 
Giuseppe ind i en rolle som firstmover i Trevi og kunne 
dermed have risikeret at skubbe ham ud i noget, han 
ikke var klar til. I stedet lod Michael og Elo ham selv 
vokse ind i rollen som ambassadør i SELI. Michael 
beskriver selv sine overvejelser således: “Man skal 
helst ikke prøve at tvinge organiseringen ned over no-
gen, det skal folk selv opdage er vigtigt.” 
(Michael 29/9-15 12:30)

Elo forklarer også, at de to forsøger at lade organise-
ringen af kollegerne være en naturlig konsekvens af at 
have opbygget tillid og interesse hos kollegerne frem 
for at forsøge at tvinge den igennem. Han beskriver 
det selv således: ”Det er ikke vores stil at smide en 
stavl indmeldelser på bordet. De skal spørges først.” 
(Elo 24/9-15 03:00)

Rådgivning af ikke-medlemmer

Rådgivningen af ikke-medlemmer har været en fast 
del af Elo og Michaels kontakt med kollegaer fra 
Cityringen fra begyndelsen, hvor de rådgav Giuseppes 
kone, og frem til deres rådgivning af kollegerne i 
ICDS. Denne rådgivning har uden tvivl været med til 
at opbygge den tillid og respekt for 3F, som er så vig-
tig for organiseringen. Elo forklarer, at han i princip-
pet behandler ikke-medlemmer og medlemmer, der 
kommer ind i BJMF for at få rådgivning og oplysning, 
ens, men at ikke-medlemmerne får en salgstale om 
BJMF med i posen. Skal der til gengæld tages kon-
takt til arbejdsgivere, eller på anden måde udføres 
en faglig behandling af sagen, så kræver han, at de 
melder sig ind. 
(Elo 14/9 65:20)
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Rådgivning og hjælp uden for 
arbejdet

Rådgivning og hjælp med problemer, der ligger 
uden for arbejdsmarkedet, er normalt overladt til 
andre aktører end fagbevægelsen, men når vi taler 
om udenlandske arbejdere, så har de et ekstra stort 
behov for viden om alle de ting, der påvirker dem i 
værtslandet. Kollegerne fra ICDS’ spørger blandt an-
det til: velfærdsydelser, regler for opholdstilladelses, 
sygesikringskort, bankkonto, nemID og selvfølgelig 
skatteregler. De får ofte ingen hjælp af deres arbe-
jdsgiver, og kun nødtørftig hjælp af det offentlige. Elo 
forklarer, at han oplever, at myndighederne påtager 
sig en bureaukratisk rolle, hvor de bruger reglerne til 
at holde virksomhedens ansatte uden for samfundet, 
fordi de er sure på virksomheden. De burde bruge re-
glerne til at angribe virksomheden, i stedet afviser de 
at behandle ansøgningerne fra arbejderne og hjælper 
derved virksomheden i at holde deres arbejdere ude 
af samfundet. 
(Elo 27/10-15 31:47) 

Kollegerne vender sig derfor mod fagforeningerne 
for hjælp og rådgivning, og BJMF besluttede at pri-
oritere denne indsats. Elo forklarer hvorfor således: 
“Vi hjælper medlemmerne med det, medlemmerne 
har behov for. Vi blev enige om, at det var det vi ville, 
fordi vi kunne se at det er det, der rykker.” 
(Elo 27/10 28:56) 

Vores spørgeskemaundersøgelse viser også, at flere 
af 3F’s medlemmer i undersøgelsen har meldt sig ind 
for at få rådgivning, end fordi de følte, at deres arbe-
jdsgiver snød dem. 

På spørgsmålet ”Meldte du dig i fagforening fordi du 
havde brug for rådgivning?” svarede 36 procent ”Helt 
rigtigt,” 35 procent ”Rigtigt, 12 procent lidt ”Rigtigt”, 12 
procent ”Slet ikke”, 6 procent ”Ved ikke”. (10,3 for alle)

På spørgsmålet ”Meldte du dig ind i fagforening, fordi 
du følte at din arbejdsgiver snød dig?” 
svarede 27 procent ”Helt rigtigt”, 27 procent ”Rigtigt”, 
13 procent ”Lidt rigtigt”, 23 procent ”Slet ikke”, 10 pro-
cent ”Ved ikke”. (10,4 for alle)

Som Elo forklarer, så er konsekvensen af BJMF’s 
hjælp med at løse problemer med opholdstilladelser 
og sygesikringskort, at kollegerne bliver bedre inte-
greret i Danmark, og dermed styrker det deres posi-
tion og selvtillid. Veronika Kirsa forklarer det således: 
“Det betyder meget, at der er nogen på deres side. 
De ser, at myndigheder og firmaet bliver lidt bange, 
når 3F blander sig. At der sker noget, hver gang 3F 
kommer ind over. 3F har gjort dem modige og nu tør 
de f.eks. sætte postkasser op på deres ulovlige bol-

iger, så de kan få post fra det offentlige.” 
(Veronika 8/10-15 11:19)

På baggrund af erfaringerne på Cityringen burde 
BJMF/3F måske overveje at samarbejde med organ-
isationer der specialiserer sig i de her ting, som for 
eksempel LLO og RUSK, fremover?

Tilgængelighed

Man kan selvfølgelig ikke organisere folk man ikke 
møder. Derfor opsøger Elo og Michael fra start kol-
legaerne på Cityringen, så ofte de kan. Forskellige 
repræsentanter fra BJMF har nok besøgt Cityringen 
gennemsnitligt 2-3 gange om ugen, siden BJMF første 
gang beder om adgang til CMT’s pladser tilbage i ok-
tober 2011. Konsekvensen af alle disse besøg, er at 
hvis nogle af kollegerne pludselig får den idé at kon-
takte BJMF, så har de rimelig gode muligheder for 
at finde en adresse eller et telefonnummer et eller 
andet sted. Eksemplificeret ved Aurelien og Emils 
henvendelse til BJMF i foråret 2014 på baggrund af en 
pjece de havde fået tilbage i november 2013.

Herudover har BJMF’s lange åbningstid om torsdagen 
været af afgørende betydning. Kollegerne i Cityrin-
gen har lange arbejdsdage og har ofte svært ved at 
få fri til at tage i fagforeningen før den lukker. Derfor 
har specielt Elo og Veronika serviceret hundreder af 
kollegaer fra Cityringen, torsdage fra omkring kl. 15 
til sent på aftenen. Siden oktober 2015 har Elo tager 
konsekvensen af de lange torsdage i fagforeningen og 
begynder at møde sent ind om morgenen og så blive 
på sin pind til den sidste kollega er gået hjem. 

For at gøre det endnu nemmere for kollegaerne at 
komme i kontakt med fagforeningen har Giuseppe, 
og siden oktober 2015 også Robert, siddet faste dage 
i foreningsskurvognene ude på byggepladserne på 
Cityringen. Vores undersøgelse viser godt nok, at det 
kun er 12 procent af respondenterne, der har besøgt 
skurvognene. Men idéen bag er god nok. 

Endelig så har Michaels og Elos telefoner været åbne 
langt uden for kontortiden. Michael forklarer selv 
hvorfor således: “Man kan ikke organisere 9-16. Det 
er et job der starter, når de kan!” 
(Michael 16/9-15)

Hjælp med at finde nye jobs til 
firstmovers

BJMF’s indsats for at finde nye jobs til fyrede first-
movers på Cityringen har været et gennemgående 
tema siden Daniel og hans sjak fra Cinterex, fik hjælp 
af BJMF til at skifte til SELI tilbage i december 2013. 
Jeg tror ikke, at man kan overvurdere værdien af dette 
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for den langsigtede indsats. Hvis det først var blevet 
rygtet blandt kollegerne på Metroen, at konsekven-
sen af at gå til 3F,var en flybillet hjem, så tror jeg 
aldrig, at BJMF havde lykkedes med at organisere 
dem. Når BJMF lykkedes med at finde nye jobs til de 
fyrede kolleger, ændrede de fyrede kollegers status 
fra at være et eksempel til afskrækkelse til at være 
et levende symbol på 3F´s magt og vilje til at hjælpe 
deres medlemmer. 

SELI har flere gange fungeret som en form for re-
servejob for fyrede fagforeningsaktivister. Daniel fra 
Cinterex og Aurelien og Emil fra Cipa er blandt de 
firstmovers der har fået et nyt job hos SELI, efter de 
er blevet fyret. Men der er flere firmaer, der har ud-
fyldt denne funktion, og overflytning af erfaring fra 
et firma til et andet, har nok været en af de mest 
afgørende årsager til, at det er lykkedes at organisere 
så mange af kollegerne, eksemplificeret ved over-
flytningen af Krzysztof fra Atlanco til Cipa. Man må 
heller ikke glemme, at på et projekt hvor 54 procent 
af kollegerne har arbejdet på projektet under et år, 
og hvor langt de fleste kun har arbejdet i Danmark 
på dette projekt, så er de få kollegaer med erfaring 
guld værd. 

Ifølge vores undersøgelse har 18 procent af kollegerne 
arbejdet for andre firmaer på Cityringen. Ud af de 18 
procent har 2 procent arbejdet for Megaflex, 5 pro-
cent for ICDS, 6 procent for Cipa, 58 procent for At-
lanco, 14 procent for Cinterex og 11 procent for andre 
virksomheder. (1,6 og 1,7 for alle)

Uddelingen af penge til 
ikke-medlemmer

BJMF har siden den famøse Cipa-dom i marts 2015 
uddelt penge fra forlig og domme til ikke-medlemmer 
til gengæld for, at de melder sig ind i 3F. Formålet 
har selvfølgelig været at få flere medlemmer, men 
også at modarbejde DB’s og Berlingskes angreb på 
3F for at “malke” de udenlandske virksomheder og 
arbejdere.
(Berlingske Business 27/12-13)

Jens Kirkegaard forklarer BJMF’s overvejelser således: 
“Balancen har været at belønne dem der stod frem, 
tiltrække dem til os, der ikke nåede med på toget.” 
(Jens Kirkegaard 19/11-15 34:03)

Der er ingen tvivl om, at strategien har været med-
virkende til at organisere medlemmer, men det er 
svært at afgøre præcis hvor mange. I spørgeske-
maundersøgelsen spørger vi 3F-medlemmerne, om 
de meldte sig ind i fagforeningen fordi de havde hørt, 
at du kunne få penge udbetalt. Kigger man alene på 
medlemmer fra Cipa og ICDS, der er de to firmaer der 

har haft aftaler om udbetaling af penge, så svarer 12 
procent ”Helt rigtigt”, 16 procent ”Rigtigt”, 11 procent 
”Lidt rigtig” og 46 procent ”Slet ikke”. (10,5 for Cipa 
og ICDS)

Vi spørger også 3F-medlemmerne i undersøgelsen, 
om de har meldt sig ind, fordi de har hørt om andre, 
der har fået penge fra fagforeningen. Her svarer 9 
procent ”Helt rigtigt”, 10 procent ”Rigtigt”, 10 procent 
”Lidt rigtigt” og 55 procent ”Slet ikke”. (10,6 for alle)

Der er altså ikke tale om at uddelingen af penge er 
den altovervejende årsag til, at kollegaerne har meldt 
sig ind. Vores undersøgelse viser også, at bevids-
theden blandt kollegerne på Cityringen, om den his-
toriske Cipa dom og de famøse 22 mio., ikke er helt 
så stor som den er blandt os fagforeningsnørder. Vi 
spurgte respondenterne om, hvilken virksomhed, der 
er blevet dømt til at betale 22 mio. for brud på over-
enskomsten? 

34 procent svarer Cipa, 12 procent svarer andre virk-
somheder og 53 procent svarer ved ikke. (8,3 for alle) 

I Cipa alene er det 61 procent af respondenterne, der 
svarer Cipa. (8,3 for Cipa) 

BJMF’s strategi med at udbetale penge fra bod og 
forlig er omgivet af meget kontrovers og internt i 
BJMF har der været en voldsom diskussion af strate-
gien, både internt i ledelsen og mellem fagforeningen 
og de “gamle” medlemmer. 
(72:51 Elo 5/10-15) (Jens Kirkegaard 19/11-15 24:24)

Jeg tror faktisk, at de største problemer med denne 
strategi vil komme når pengene bliver udbetalt. I 
kapitlet om Cipa fortæller et af vidnerne, hvordan 
han og andre af vidnerne blev overraskede og vrede 
over, hvor lidt de fik udbetalt, og at folk fik meget 
forskellige beløb udbetalt. Problemet opstår, når folk 
skal forstå de meget komplicerede beregninger, som 
BJMF bruger til at bestemme udbetalingens stør-
relse. De kan være svære at forstå, selv under de 
bedste omstændigheder, og helt umuligt, når BJMF 
ikke har mulighed for at kalde alle ind og forklare dem 
individuelt, hvad de skal have, og hvorfor de får det. 
Resultatet kan blive mytedannelser og vrangforestill-
inger blandt kollegaerne, når pengene udbetales. Jeg 
taler ikke imod BJMF’s politik med at udbetale pen-
gene, men jeg advarer imod at tro, at modtagerne af 
pengene vil modtage dem udelukkende med taknem-
melighed, når pengene bliver udbetalt i 2016.

Håndhævelse vs. organisering

Der er groft sagt to typer af virksomheder; dem der 
følger overenskomsten, og dem der ikke gør. Organ-
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isering i de virksomheder, der ikke følger overen-
skomst, er farligere for virksomheden og derfor ofte 
svære. På Cityringen ser man tydeligt denne forskel 
mellem f.eks. SELI og Cinterex. I de virksomheder, 
hvor overenskomsten ikke overholdes, vil det typisk 
være sådan, at man først organiserer en lille gruppe, 
som afslører bruddet på overenskomsten. Herefter 
vil fagforeningen ofte ændre fokus fra at organisere 
til at håndhæve overenskomsten. Det sker også 
for BJMF på Cityringen, f.eks. i Atlanco og Cinter-
ex-sagen. Jeg tror det ville have været en god idé at 
holde igen med håndhævelsen og fortsætte organ-
iseringsindsatsen, indtil man havde bedre fat i kol-
legaerne. Erfaringerne fra Cinterex og Atlanco viser, 
at et forceret angreb på virksomheden kan bevirke, 
at den simpelthen bliver skiftet ud med nogle an-
dre banditter, og så kan man begynde forfra. Erfa-
ringerne fra Budomex på Navitas og begyndelsen af 
Cipa-sagen viser også, at en lille gruppe medlemmer 
nemt kan bliver isoleret, fyret eller frosset ud, hvis 
virksomheden får lov at blive på projektet. Måske 
kan der høstes bedre resultater ved tålmodigt at ud-
bygge medlemsbasen først. Cipa-sagen bliver meget 
stærkere, fordi BJMF har mange vidner, hvoraf flere 
stadig arbejder i virksomheden, selvom det er lidt 
af et tilfælde, at de dukker op. Der er faktisk ikke 
mange eksempler på en bevidst udmøntning af 
denne strategi i Danmark, men i Norge er det reglen 
frem for undtagelsen. I Norge kræver fællesforbun-
det 50 procent medlemmer i en virksomhed, før de 
vil forsøge at tegne overenskomst. Det vil jeg ikke 
anbefale, men idéen er interessant. Ikke mindst fordi 
den ligger et større ansvar for overenskomsten på 
kollegaernes skuldre. Hvis I ikke melder jer ind, får I 
ikke overenskomst! 

Henvendelse på fremmedsprog 

BJMF’s evne til at henvende sig til kollegaerne på 
Cityringen på deres modersmål har ikke været spe-
cielt god i de første år af projektet. Elo og Michael 
havde ingen tolke med ude i deres forsøg på at or-
ganisere kollegerne i Trevi, Cinterex, SELI og Cipa. 
Skriftligt havde de kun en lille pjece om fagforeningen 
på italiensk og engelsk og en rettighedstekst på tysk 
at gøre godt med. Først ved ansættelsen af Giuseppe 
i juni 2015 og ankomsten af Veronika i august 2015, 
kommer BJMF op i gear på dette punkt. Tid og penge 
var en stor begrænsning for BJMF’s evne til at opruste 
på sprogkundskaberne. Jens Kirkegaard forklarer det 
således: “Metroprojektet har været en investering for 
fagforeningens side. Der var ingen penge i skidtet. 
Vi konstaterer at kommunikationen med Metroarbe-
jderne er et problem, men vi er ikke i stand til at gøre 
så meget ved det.” 
(Jens Kirkegaard 18/11-15 21:27)

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor stor betydning de 
manglende sprogkundskaber har haft for BJMF’s 
organiserings indsats? Langt hen af vejen klarede 
Michael og Elo sig jo med deres engelsk og nogle 
tyske gloser. Elo peger selv på, at hvis sproget var 
altafgørende, for organiseringsindsatsen, så havde 
de organiseret irerne i ICDS og de engelsktalende 
polakkere i Adecco, men begge grupper har været 
meget svære at få organiseret.  
(Elo 27/10-15 92:02)

Det har Elo bestemt en pointe i, men det er klart, at 
manglende sprogkundskaber ikke gør organiserings 
arbejdet nemmere. Silas forklarer problemerne ved 
ikke at tale samme sprog således: “Vi kan ikke tale 
med folkene, det gør det svært at organisere dem. De 
kender os ikke personligt, så det eneste de ved, er, 
at de bliver fyret hvis de henvender sig. De kommer 
ikke hos os, medmindre de er klar på at blive fyret. “
(Silas 22/10-15 9:53)

Michael efterspørger også bedre sprogkundskaber. 
Om organiseringen af Trevi-arbejderne siger han: 
“Det havde været skide rart hvis man havde fået no-
gle italienskkurser. Det er en ice-breaker at sige et 
par gloser, men det var svært at fortsætte samtalen.” 
(Michael 16/9-15 13:40)

Elo peger også selv på, at Veronikas evner til at kunne 
tale med de portugisiske og afrikanske kolleger var 
afgørende for organiserings indsatsen i ICDS. Som 
han udtrykker det: “Rygtet om at der var penge og 
hente var mindre vigtigt end den personlig kontakt 
fra Veronika.” 
(Elo 27/10-15 28:30)

Alt i alt så tror jeg ikke man kan komme uden om, 
at Giuseppe og Veronikas ankomst til organiserings 
teamet midt i 2015 på en eller anden måde spiller en 
hovedrolle i den bratte stigning i organiseringsgraden 
på Cityringen. 
 
På et område havde BJMF adgang til en tolk lige 
fra begyndelsen af. Byggefagenes polske organisa-
tor Robert Olejnik har kontor i BJMF og var derfor 
involveret i organiseringen af Cityringen fra start af, 
men han siger selv, at han ikke føler, at hans kompe-
tencer blev udnyttet godt nok af BMF. Han formulerer 
selv sin kritik således: “Man har benyttet sig af min 
støtte, i det omfang man selv har valgt, og jeg blev 
ikke inviteret til at lave en indsats med Adecco. (..) 
Man glemmer polakkerne på Metroen, og man har 
underminere polakkerne på Metroen, f.eks. i Cipa sa-
gen. Hvorfor har man ikke ansat en polsk talende til 
projektet fra start af?” 
(Robert 7/10-15 12:50)  
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I BMF kan man ikke genkende Roberts udlægning 
af samarbejdet, men man anerkender dog at samar-
bejdet med Robert ikke har været dagligt. BJMF har 
brugt Robert, når de har haft brug for ham, men han 
har heller ikke haft tid til et dagligt samarbejde. 
(Elo 27/10 82:01)

Hvad end der er op og ned på denne historie, så er 
det helt sikkert at en enkelt polsktalende organisator 
til at tage sig af hele byggebranchen i København er i 
underkanten, og at når et så stort projekt som Cityrin-
gen kommer oveni, så er der simpelthen ikke kræfter 
til det hele. 

Alt i alt er manglende ressourcer til at ansætte 
fremmedsprogede tolke og organisatorer et stort 
problem, ikke bare for BJMF, men for hele 3F. På 
Cityringen har BJMF derfor flere gange brugt aktiv-
ist-tolke. Som regel har det været familiemedlemmer 
og kolleger der har stået for det, men der er også ble-
vet brugt aktivister, der kom uden fra huset, om man 
så må sige. Første gang det skete var da Metroklub-
ben annoncerede efter tolke og oversættere i Dag-
bladet arbejderen i 2012. Sener kom Veronika så til, 
og i en længere periode fra august til december 2015 
fungerede hun reelt som aktivist i BJMF hver torsdag 
sammen med Elo. 
(Elo 27/1021:43)

På trods af alle forbedringerne i BJMF’s evne til at 
kommunikerer på kollegaernes modersmål, så ser 
det ud som om, at sprogproblemer stadig er et prob-
lem for kollegernes kontakt til 3F. Da vi laver vores 
spørgeskemaundersøgelse i november 2015, spørger 
vi 3F-medlemmerne, om de forskellige sprog er et 
problem, når de taler med 3F.

 - 18 procent svarer ”Meget”
 - 25 procent svarer ”Noget”
 - 22 procent svarer ”Lidt”, og
 - 24 procent svarer ”Slet ikke”. 

Måske burde 3F overveje at presse arbejdsgiverne til 
at tage et større ansvar for at fagforeningerne kan 
kommunikere med de udenlandske medlemmer? 
Man kan jo godt argumentere for, at arbejdsgiverne 
har et ansvar for at få uddannet deres arbejdskraft til 
at indgå i det danske arbejdsmarkedet.

Hvem rekrutterer hvem?

Denne undersøgelse blev til på baggrund af et eneste 
spørgsmål: Hvorfor meldte så mange udenlandske 
kollegaer på Cityringen sig ind i fagforeningen? Svaret 
på dette spørgsmål viste sig at være meget simpelt: 
De meldte sig ind, fordi deres kollegaer anbefalede 
dem det. 

I spørgeskemaundersøgelsen har jeg desværre ikke 
spurgt om det var på grund af en kollegas anbefalin-
ger, at de blev medlem af 3F, men kigger man på de 
interviews, som jeg har lavet med 3F-medlemmer på 
Cityringen, så er det store flertal blevet rekrutteret 
af en kollega. Ud af 35 interviews var de 26 med-
lemmer af 3F. På spørgsmålet ”Hvad overbeviste dig 
om, at du skulle melde dig i 3F?” fordeler svarene sig 
således:

 17:  Det var en kollega der fik dem til at melde sig 
ind.

 4: Opsøgte det selv.
 2:  Havde danske venner/kærester, der fik dem til 

at melde sig ind.
 3:  Blev rekrutteret af en ansat i BJMF.

Jeg har også spurgt dem, der ikke var medlemmer, 
hvorfor de ikke er medlem. Blandt de ti kollegaer for-
deler svarene sig således: 

 4: Kollegaer talte dårligt om 3F.
 2: 3F kan ikke hjælpe.
 2: Kender ikke 3F.
 1: Har ikke brug for hjælp.

Det er altså ikke BJMF’s personale, der får kollegerne 
til at melde sig ind, men når det er sagt, så har kol-
legaernes oplevelse med 3F’s ansatte stor betydning 
for ,at de forbliver medlem, og at de vil anbefale 3F 
til deres kolleger. Ud af de 35 interviews har 22 haft 
oplevelser med BJMF’s personale på Cityringen. 
14 fortæller at deres oplevelse var overvejende pos-
itiv, 6 fortæller at den var neutral, 2 beskriver den 
som dårlig. 

13 af de 14, der har haft en positiv oplevelse med 
BJMF, er selv medlemmer og anbefaler 3F til deres 
kollegaer. De er stort set alle meget berørte af kon-
takten med BJMF’s personale, og flere af dem bruger 
denne kontakt som forklaring på, hvorfor de anbefaler 
3F.

11 af 3F-medlemmerne har svaret på, hvorfor de 
forsøger at rekruttere andre kollegaer til 3F. Her er en 
optælling af, hvilken type svar de giver; læg mærke 
til, at de ofte giver to-tre svar.

 7: Jeg ved, at 3F kan hjælpe mine kollegaer med 
deres problemer. 

 4: Jo flere vi er, des stærkere bliver vi.  
 3:  Firmaet vil prøve at snyde os, så vi må beskytte 

os.
 1: Vi må integrere os i Danmark.

I vores spørgeskemaundersøgelse blandt folkene kan 
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vi også se, at rigtig mange af 3F’s medlemmer påtag-
er sig et ansvar for at få organiseret deres kollegaer i 
3F. På spørgsmålet

”Vil du anbefale dine kollegaer at melde sig ind i 3F?” 
svarer 44 procent ”Meget”, 28 procent ”Noget”, 9 
procent ”Lidt” og 7 procent ”Slet ikke”.
(12,6 for alle) 

På spørgsmålet ”Hvor ofte anbefaler du 3F til dine 
kolleger?” 
Svarer 29 procent ”Dagligt”, 18 procent ”Ugentligt”, 15 
procent ”Månedligt”, og 9 procent ”Aldrig”. 
(12,7 for alle)

For mig er der ingen tvivl: Det er kollegaer, der or-
ganiserer kollegaer, men det er de ansatte i BJMF, 
der får kollegerne til at organisere hinanden. Via 
deres dygtige sagsbehandling, opsøgende arbejde, 
imødekommende stil, og ved venligt at minde folk 
om, at kun sammen er vi stærke. 

Firstmovers og ambassadører

Jeg er af den opfattelse, at det er medlemmer der 
tager et ekstra ansvar for at få organiseret deres 
kollegaer, som er nøglen til at forstå, hvorfor organ-
isering lykkes, eller ikke lykkes. Som beskrevet i in-
dledningen har jeg benyttet mig af to begreber til at 
beskrive et medlem af 3F, der tager et ekstra ansvar: 
ambassadøren og firstmoveren. En ambassadør for 
3F er et medlem, der vil anbefale 3F til sine kolle-
gaer. En firstmover for 3F er en kollega, der bryder 
med normen i firmaet, og er blandt de allerførste, 
der melder sig ind i 3F og tager de afgørende første 
kampe. Firstmoverne er meget udsatte, og de bliver 
ofte fyret eller presset ud. Deres ofre og mod kan ikke 
overvurderes, men deres tilbøjelighed til at gøre oprør 
er ikke altid komplementære med at tage det lange 
sejt træk. Ambassadørerne derimod bygger videre på 
firstmovers indsats, og deres indsats er afgørende på 
den lange bane, hvor kun de færreste firstmovers får 
lov til at være med.

I mine interviews med kollegaer har jeg interviewet 16 
firstmovers og ambassadører. Det er svært at skille 
dem fra hinanden, fordi nogle af firstmoverne får 
lov til at blive på projektet og udvikler sig til ambas-
sadører, så i denne sammenhæng bundter jeg dem 
sammen til et begreb: Kollegaer, der tager et ekstra 
ansvar. 

De kommer i alle aldre fra 25 til 53 år. Gennemsnitsal-
deren er 39 år, og deres erfaring i byggebranchen 
spreder sig også hen over hele spektret. 5 med 0-5 
års erfaring, 3 med 5-10 års erfaring, 6 med 10-20 års 
erfaring, og 2 med mere end 20 års erfaring. 

De har ikke rigtigt haft mere erfaring med fagbev-
ægelsen end gennemsnittet, og ingen af dem er 
tidligere fagforeningsaktivister. På spørgsmålet ”Er 
du tidligere medlem af fagforeningerne?” svarer 
4 af dem, 25 procent, ja. I vores spørgeskemaun-
dersøgelse svarer 21 procent af respondenterne ja på 
det samme spørgsmål. (5,2 for alle)

Alt i alt ligner de deres kollegaer på Cityringen, men 
på nogle afgørende punkter er de anderledes end 
gennemsnittet. De har alle en langt større tilknytning 
til Danmark og til BJMF end gennemsnittet. 

På spørgsmålet ”Har du konkrete planer om at blive 
i DK?” svarer 12 af dem, 75 procent, ja, og kun 4 
af dem, 25 procent, nej.  I vores spørgeskemaun-
dersøgelse svarer kun 42 procent af respondenterne 
ja på det samme spørgsmål.  (3,7 for alle)

Kigger man på, om de har mødt 3F og set 3F’s sty-
rke, før de bliver firstmovers/ambassadører, så viser 
det sig, at en ret stor gruppe har erfaringer med 3F 
fra andre firmaer end der, hvor de bliver firstmovers/
ambassadører.

 -   7, 44 procent, af dem har arbejdet i et andet 
firma på Cityringen, hvor de mødte 3F, før de 
blev aktive. 

 -   2, 12 procent, af dem har arbejdet et andet sted 
i Danmark, hvor de mødte 3F, før de blev ak-
tive. 

 -  7, 44 procent, sprang bare direkte ud i det uden 
en omvej. 4 af disse 7 er i øvrigt rene firstmov-
ers, der aldrig får mulighed for at udvikle sig til 
ambassadører. 

Til sammenligning har vi i spørgeskemaundersøgels-
en spurgt respondenterne, om de har arbejdet for an-
dre firmaer på Cityringen i Danmark? Kun 18 procent 
svarer ja. (1,6 for alle)

Konklusionen er for mig at se, at det er positive oplev-
elser med 3F og frem for alt kontakt med 3F i længere 
tid, der skaber kollegaer, der tager et ekstra ansvar. 
Eksemplificeret ved Jakub langsomme udvikling fra 
tilskuer til strejken i Atlanco i september 2014, til 
meget aktiv TR i Megaflex fra maj 2015. Der findes 
selvfølgelig undtagelser for reglen, som for eksempel 
Krzysztof H, der nærmest springer ind i Atlanco og 
starter en strejke, men selv i hans tilfælde udvikler 
han sig og bliver først klar til at lade sig vælge til TR i 
december 2015. I virkeligheden er vi tilbage til Elo og 
Michaels første princip for organisering: Organisering 
er et langt sejt træk og skal ikke forceres!
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Kulturelle Forskelle 
Den etniske forklaring ligger altid lige til højrebenet. 
Afrikanere er musikalske, svenskere er indelukkede, 
og polakkere er mistroiske over for alle autoriteter. 
Generaliseringer på baggrund af de tydelige forskelle, 
vi alle kan få øje på, skygger ofte for det enkelte men-
neskes egne kvaliteter. Når det er sagt har de for-
skellige nationaliteter jo forskellige særkender, tradi-
tioner og kulturer. Disse forskelle skal man holde sig 
for øje når man organiserer kollegaer fra andre lande/
kulturer, uden nogensinde at lade forskellene være en 
undskyldning for ikke at kunne organisere dem. Det er 
ikke de mistroiske polakkere, men derimod fælless-
kabet, der har et problem, hvis det ikke lykkedes at 
få dem med. Jens forklarer problematikken således: 
“I virkeligheden kender vi disse grupper ekstremt 
dårligt, selvom det har hjulpet at få Giuseppe med. Vi 
forstår endnu ikke at differentierer mellem grupperne, 
ligesom vi gør mellem danske anlægs-betonere og 
bygnings-betonere.”
(Jens Kirkegaard 8/1-16 07:20)

Polakkerne 

BJMF og polakkerne på Cityringen har et ret anspændt 
forhold. Jens Kirkegaard forklarer det således: “Po-
lakkerne bærer rundt på mistillid, og vi har en erfar-
ing, der siger at polakkerne tager hvad de kan få, og 
ikke ser ret mange andre perspektiver med det.” 
(Jens 8/1-16 04:44)

Denne anklage mod polakkerne for at være opportun-
istiske og illoyale er meget udbredt blandt de ansatte 
i BJMF, og den er ikke grebet ud af den blå luft. I 
vores spørgeskemaundersøgelse spørger vi respond-
enterne, om de kender 3F. Polakkerne er den national-
itet, hvor den største andel af kollegerne kender 3F, 
hele 64 procent. Gennemsnittet for hele undersøgels-
en er 54 procent. (4,1 for polakkere og for alle)

Til gengæld er polakkerne sammen med italienerne 
tilsyneladende den dårligst organiseret nationalitet 
på Cityringen. Kun 23 procent af de polske respon-
denter er medlem af 3F. Gennemsnittet for hele un-
dersøgelsen er 30 procent. (4,2 for polakkerne, Italien 
og i alt)

Hvis man ser bort fra irerne, så er polakkerne tilsyn-
eladende også den gruppe, hvor flest står i en gul 
fagforening. 12 procent af respondenterne fra Polen 
står i en anden fagforening end 3F, fortrinsvis Krifa. 
Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 8 procent.  
(4,3 for polakkere og for alle)

Samtidig så er polakkerne den gruppe, der tilsynela-
dende er mindst tilbøjelig til at anbefale 3F til deres 

kollegaer. I spørgeskemaundersøgelsen spørger vi 
3F-medlemmerne ”Vil du anbefale 3F til dine kolle-
gaer?” Af de 22 polske 3F-medlemmer i undersøgels-
en, der svarer på dette spørgsmål, svarer 59 procent 
”Meget” eller ”Noget”. Gennemsnittet for hele un-
dersøgelsen er 72 procent. (12,6 for polakkere og alle)

Vi spørger dem også, hvor ofte de anbefaler 3F, her 
svarer 21 procent af de polske 3F-medlemmer, at de 
gør det enten dagligt eller ugentligt. Gennemsnittet 
for undersøgelsen er 57 procent. De polske 3F-med-
lemmer i undersøgelsen er altså meget mindre dispo-
neret for at anbefale 3F end deres kollegaer fra andre 
lande. 

Når man kigger på tallene ovenover, så er det nemt 
at forstå, at de ansatte i BJMF finder det frustreren-
de, og de er ikke alene med denne frustration. En 
af de polske TR i Megaflex beskriver selv sine kol-
legers holdning således: “Jeg ved ikke rigtigt, om jeg 
vil melde mig ind, fordi jeg ved ikke, hvor længe jeg 
bliver her. Jeg venter lige lidt, og hvis det går godt for 
jer, så melder jeg mig ind.” BJMF’s frustration over 
polakkerne har altså bund i virkeligheden, men når 
det er sagt, så mener jeg også, at frustrationen ef-
terhånden er nået et niveau, hvor den kan være kon-
traproduktiv, og den bør adresseres og kritiseres. 

I et af interviewene til denne undersøgelse, formul-
erer en af de ansatte sin frustration således: 

“De (polakkerne) går derhen, hvor de kan få hjælp, og 
når de har fået hjælpen smutter de igen. Uanset hvor 
mange penge vi skaffer dem, er de altid utilfredse 
bagefter. Hvordan får vi gjort en polak glad og loyal, 
det ved jeg ikke.” 

Udtalelse udtrykker en tydelig antipati mod de pol-
ske kolleger, som må betegnes som et problem for 
BJMF´s organiserings indsats. Det er selvindlysende, 
at man ikke kan organisere folk, man dybest set ikke 
kan lide.

Heldigvis kan de ansatte også få øje på positive sider 
af den polske mentalitet. Jens Kirkegaard formulerer 
det således: “Det fede er jo at de (polakkerne) letter 
på låget, og siger hvad de mener, det er der nogle af 
de andre der ikke gør, og det betyder jo ikke, at de 
ikke har de tanker.” 
(Jens Kirkegaard 8/1-16 04:41)

BJMF har ikke givet op på polakkerne, og det bør vi 
heller ikke gøre. Spørgsmålet for 3F må være, hvor-
fra kommer denne modvilje mod at organisere sig, og 
hvordan overkommer vi det?

For det første er det vigtigt at holde sig for øje, at 
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polakkerne har meget mindre erfaring med at stå i 
fagforening, end de andre grupper på Cityringen. Det 
gør det naturligvis sværere at organisere dem. Vores 
spørgeskemaundersøgelse viser, at kun 9 procent af 
de polske respondenter har stået i en fagforening 
før de kom til Danmark. Gennemsnittet for hele un-
dersøgelsen er 22 procent. (5,2 for polakkere og for 
alle)

Til gengæld ser det ikke ud til, at polakkerne er over-
drevent kritiske mod fagbevægelsen før de kom til 
Danmark, set i forhold til de andre nationale grup-
per på Cityringen. I undersøgelsen spørger vi til kol-
legaernes opfattelse af fagbevægelsen, før de kom 
til Danmark. På spørgsmålet ”Syntes du fagfore-
ningerne var korrupte, før du kom til Danmark?” svar-
er 21 procent af de polske respondenter ”Helt rigtigt” 
eller ”Rigtigt”. Gennemsnittet for hele undersøgelsen 
er 27 procent. (5,4 for polakkere og for alle)

På spørgsmålet ”Syntes du fagforeningerne var 
magtesløse, før du kom til Danmark?” svarer 27 pro-
cent af de polske respondenter; ”Helt rigtigt” eller 
”Rigtigt”. Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 
26 procent. (5,5 for polakkere og for alle)

På spørgsmålet ”Syntes du, at fagforeningerne 
diskriminerer mod udlændinge, før du kom til Dan-
mark? svarer 11 procent af de polske respondenter 
”Helt rigtigt” eller ”Rigtigt”. Gennemsnittet for hele 
undersøgelsen er 13 procent. (5,6 for polakkere og for 
alle)

På Spørgsmålet synes du fagforeningerne holdt mere 
med arbejdsgiverne end med arbejderne, før du kom 
til Danmark? Svare 22 procent af de polske respond-
enter; helt rigtigt eller rigtigt. Gennemsnittet for hele 
undersøgelsen er 28procent. (5,7 for polakkere og for 
alle)

De er altså ikke totalt uvillige til at lade sig organisere 
i en fagforening. Alligevel lykkedes det ikke rigtigt for 
3F at få hul igennem. Hvorfor? 

Jeg har spurgt fire polske ambassadører for 3F på 
Cityringen, hvorfor folk ikke melder sig ind, og de 
nævner to årsager: Først og fremmest angsten for at 
bliver fyret, og dernæst mangel på penge til at betale 
kontingentet. Kontingentet er jo ens for alle, og nok 
lige så svært at betale for rumænerne, og angsten for 
en fyreseddel burde jo hænge sammen med udsigten 
til arbejdsløshed. På spørgsmålet ”Kom du til Cityrin-
gen på grund af arbejdsløshed?” svarer kun 19 procent 
af de polske respondenter ”Rigtigt” eller ”Helt rigtigt”. 
Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 37 procent.
(2,6 for polakkere og alle)

Jeg har også spurgt Byggefagenes polske organisator 
Robert Olejnik, og han nævner tre årsager til, at det 
er så svært at organisere polakkerne:

 1.  Angsten for at blive fyret, som han indrøm-
mer er overdreven, måske på grund af Polens 
særlige historie.

 2.  Tidligere dårlige oplevelser med fagforeninger i 
Danmark. 

(Jeg har desværre ikke spurgt, hvor længe folk har 
været i Danmark i spørgeskemaundersøgelsen, men 
det er et faktum, at der er mange flere af polakkerne, 
der har erfaringer fra det danske arbejdsmarkedet end 
blandt de andre nationale grupper.)

 3.  Manglende forståelse af at fagforeningen er en 
forening og ikke en butik. 

Jeg har også spurgt Olla Carlsen. Olla har arbejdet 
som polsktalende konsulent i BAT-Kartellet gennem 
de seneste 6 år og har en kandidatgrad i filosofi og 
historie fra Aarhus Universitet. Olla forklarer, at Po-
lens historie de sidste 200 år har været præget af 
besættelser og delinger, og at disse begivenheder un-
dertrykte den demokratiske udvikling i landet. Dertil 
er det vigtigt at nævne kommunismens sammenbrud 
i Østeuropa, som medførte høj arbejdsløshed, skyhøj 
inflation og som generelt var en drastisk overgang. 
Resultatet er, at den dag i dag har polakkerne ingen 
tiltro til staten, politikerne, og at samfundet, som det 
ser ud i dag vil bestå. Polakkerne er individualister, 
der ved, at der ikke er nogen hjælp at hente i det 
samfund, de lever i, da det er i konstant udvikling, 
og bare fordi noget er en kendsgerning i dag, er det 
på ingen måde sikkert, at det også vil være tilfældet 
i morgen. Det eneste, en polak kan stole på, er sig 
selv samt sin nærmeste familie. Når en polak kom-
mer til Danmark, bringer han derfor en medfødt in-
dividualisme og mistro til staten/samfundet med sig 
i bagagen. 

Olla forklarer også, at polakkerne ikke har nogen 
erfaringer med fagforeninger som vi kender dem 
i Danmark. Under det kommunistiske styre i Polen 
har fagforeningerne været statslige, og selvom fag-
foreningerne er frie og uafhængige i dag kan der ses 
nogle højreorienterede tendenser hos nogle af dem, 
og overordnet se hjælper de ikke på samme måde, 
som de gør i Danmark. Selvom polakken måske har 
hørt om den danske fagbevægelse, finder han det 
ikke som en fornuftig investering at betale et, i hans 
øjne, højt kontingent for noget, som han ikke engang 
ved, om han vil få brug for, og om fagforeningen over-
hovedet kan hjælpe ham, når det kommer til stykket.
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Ollas kortfattede svar på, hvordan vi får organiseret 
den voksende gruppe af polske statsborgere i Dan-
mark, er, at de først skal forstå vores samfund, vores 
værdier og historie, for at de selvvalgt vil begynde 
at betale deres fagforeningskontingent. Vi kan ikke 
gennemtvinge en forståelse af vores samfund ved 
at give polakkerne nogle brochurer på byggepladsen 
eller invitere dem til et fyraftensmøde omkring den 
danske model. Vi skal derimod blive ved med at være 
opsøgende og give dem tid til at blive integreret i 
vores samfund. Dette vil efter Ollas mening resultere 
i, at de langsomt vil begynde at melde sig ind i fag-
foreningen. 

Olla og Robert peger begge på polakkernes man-
glende forståelse for, hvad en dansk fagforening er, 
og hvordan den fungerer i det danske samfund. Po-
lakkerne har det med at opfatte fagforeningen som 
en butik, hvor man kan købe en ydelse, når man har 
brug for det. 

Jeg tror, at dette er en vigtig brik til at forstå BJMF’s 
problemer med at organisere de polske kollegaer på 
Cityringen. Polakkerne på Cityringen arbejder, typisk 
i Megaflex og Adecco, hvor overenskomsten i store 
træk bliver overholdt. Man kan på en måde sige, at 
de ikke længere har brug for butikken BJMF. Spørg-
smålet er derfor, hvordan BJMF får forklaret po-
lakkerne, at BJMF er mere end en butik. At det er et 
fællesskab, hvor man sammen tager et fælles ansvar 
for branchen og for samfundet. Jeg vender tilbage til 
dette, senere i afsnittet Mobilisering vs. organisering.

Italienerne

Kun 23 procent af de italienske respondenter i spørg-
eskemaundersøgelsen svarer, at de er medlem af 
3F. Det gør italienerne til den dårligst organisere-
de nationale gruppe i undersøgelsen sammen med 
polakkerne. Men i modsætning til polakkerne har 
italienerne meget erfaring med at stå i fagforening 
før de kom til Cityringen. 54 procent af respondent-
erne fra Italien svarer, at de har stået i fagforening, 
før de kom til Danmark, hvilket i øvrigt er rekord på 
Cityringen. Gennemsnittet er 22 procent.
(4,2 og 5,2 for italienere) 

70 procent af de italienske 3F-medlemmer i spørg-
eskemaundersøgelsen svarer da også helt rigtigt, 
eller rigtigt, på spørgsmålet om hvorvidt de melder 
sig ind i 3F, fordi de altid melder sig ind i fagforening. 
Gennemsnittet for alle 3F-medlemmer er 40 procent.
(10,2 for italienerne og alle)

Den meget lave italienske organisationsprocent bliver 
ikke mindre underlig af, at BJMF på flere måder har 
prioriteret italienerne højere, end de andre nationale 

grupper på Metroen. BJMF lavede meget tidligt en 
pjece på italiensk, det gjorde de aldrig på portugisisk 
eller rumænsk. Elo og Michael prioriterede SELI, hvor 
der er mange italienere, og BJMF har endda ansat Gi-
useppe, en italiensk TR, kun til at tage sig af Cityrin-
gen. Endelig så er der blevet valgt flere italienske TR 
i både SELI og Cipa. 

Til gengæld så har italienerne tilsyneladende fået 
færre besøg af de ansatte i BJMF. Kun 22 procent af 
respondenterne fra Italien svarer, at de har fået besøg 
af en ansat i BJMF på pladsen. Gennemsnittet for 
hele undersøgelsen er 35 procent. (4,5 for italienerne 
og alle) 

Det er muligt, at BJMF er kommet til at nedprioritere 
italienerne lidt, da arbejdet med kollegaerne fra andre 
nationaliteter har virket mere presserende. Italienerne 
havde jo også deres egne TR, og burde have kunnet 
klare den selv. Noget tyder dog på, at det har de ikke 
kunnet. Alt i alt er det en plet på en ellers eksempl-
arisk indsats hos BJMF, at italienerne tilsyneladende 
var bedre organiseret, før de kom til Danmark. Det 
er dog en mulighed, at den høje organisationsprocent 
skyldes eksklusivaftaler i Italien, men det har jeg ikke 
haft mulighed for at af- eller bekræfte. 

Det eneste, jeg vil tilføje er, at italienerne tilsyne-
ladende har en tendens til at opfatte fagbevægels-
en som korrupt. På spørgsmålet ”Syntes du fagfore-
ninger var korrupte, før du kom til Danmark?” svarer 
52 procent af de italienske respondenter ”Helt rigtigt” 
eller ”Rigtigt”. Gennemsnittet for hele undersøgelsen 
er 27 procent. (5,4 for italienere og alle)

Guinea-Bissau

Afrikanerne fra Guinea-Bissau er den mest eksotiske 
gruppe af kollegaer på Cityringen. Det lille vestafri-
kanske land Guinea-Bissau, med 1,7 mio. indbyggere, 
er et af de seks fattigste lande i verden. Landet er 
uden naturressourcer, så landbrugssektoren er hov-
edindtægtskilden. Tidligere var landet en portugisisk 
koloni og kendt under navnet portugisisk Guinea. Om-
kring halvdelen af befolkningen er muslimer, og ca. 
40 procent tror på traditionelle lokale religioner, de 
sidste 10 procent tilhører katolicismen. Når jeg har 
besøgt kollegerne fra Guinea-Bissau i deres skure, så 
har jeg tit set et par stykker af dem i gang med at 
bede midt mellem håndvasken og tørreskabet. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau#Religion)

I 90’erne var der et stort boom i byggebranchen i Por-
tugal, og i tusindvis af migranter, blandt andet fra 
Guinea-Bissau, kom til landet for at arbejde. Hvor-
for de relativt få migranter fra det lille land Guin-
ea-Bissau fylder så meget blandt betonarbejderne på 
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Cityringen, det ved jeg ikke. Men kollegerne fra Guin-
ea-Bissau er tilsyneladende erfarne betonarbejdere. 
Faktisk er de den mest erfarne gruppe af bygningsar-
bejdere i undersøgelsen. 69 procent af respondent-
erne fra Guinea-Bissau har mere end 10 års erfaring. 
Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 44 procent.  
(3,2 for Guinea-Bissau og alle)

BJMF’s ansatte mødte første gang kollegerne fra 
Guinea-Bissau i Cinterex i 2012. Michael Severinsen 
husker, at de virkede utroligt bange og undertrykte. 
“De tør ikke engang kigge på os. Jeg skulle sige hej 
til den samme person flere gange, før han turde sige 
hej igen. De er langt væk hjemmefra, og hvis de ikke 
gør nøjagtigt hvad der bliver sagt, så ryger du hjem.” 
(Michael 16/9-15 35:20)

Der var kun en enkelt af dem, der turde melde sig 
ind i fagforeningen dengang i 2012-13, men da ICDS 
ankom til Cityringen i 2014, ændrede billedet sig. Ve-
ronika Kaise kom til, og hun hjalp med at bryde isen. 
I dag er kollegaerne fra Guinea-Bissau tilsyneladende 
de bedst organiserede kollegaer på Cityringen. I vores 
spørgeskemaundersøgelse svarer 55 procent af re-
spondenterne fra Guinea-Bissau, at de er medlem af 
3F. Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 30 pro-
cent. Undersøgelsen viser også, at hele 61 procent af 
respondenterne fra Guinea-Bissau kender til 3F. (4,2 
& 4,1 for Guinea-Bissau og alle)

Det vil sige, at der er en næsten en-til-en-sammen-
hæng mellem, at de kende 3F, og at de melder sig 
ind. Kollegerne fra Guinea-Bissau er den eneste 
gruppe af kollegaer på Metroen, hvor der er denne 
sammenhæng. Til sammenligning kender 64 procent 
af de polske respondenter 3F, hvorimod kun 23 pro-
cent af dem er medlem af 3F. (4,2 og 4,1 for polakker) 

Kollegerne fra Guinea-Bissau er altså mere tilbøjelige 
til at melde sig ind i 3F, end de andre nationale grup-
per i undersøgelsen. Ifølge vores spørgeskemaun-
dersøgelse er de også mere tilbøjelige til at melde sig 
i fagforening derhjemme, end deres “landsmænd”. 23 
procent af respondenterne fra Guinea-Bissau svarer, 
at de har stået i fagforening før de kom til Danmark. 
Til sammenligning har kun 15 procent af responden-
terne fra Portugal stået i en fagforening før de kom 
til Danmark. (5,2 for Guinea-Bissau og portugiserne) 

Til trods for denne stærke tradition og det høje 
medlemstal, så var der stadig ingen TR fra Guin-
ea-Bissau, da 2015 sluttede. Først i januar 2016 bliver 
Mamadou valgt som TR i ICDS som den første kolle-
ga fra Guinea-Bissau. Jeg tror faktisk, at det hænger 
sammen med årsagen til deres høje organisationspro-
cent. Kollegerne fra Guinea-Bissau er lavest i hierark-
iet på Cityringen, og de ved, at de er lavest. Så de 

gør ikke unødigt opmærksom på sig selv ved at lade 
sig vælge TR, men de sørger for at beskytte sig selv, 
så godt de kan. Et godt eksempel på denne trodsige 
angst er Boubacar fra Cinterex. Han er medlem af 
3F helt tilbage fra juli 2013, men han tør ikke hjælpe 
3F med at rejse en sag mod Cinterex. Et andet sted 
man kan se kollegerne fra Guinea-Bissaus angst for 
at stå frem, er i besvarelserne af spørgeskemaerne. 
Fra spørgsmål 8,5 til 9,2 spørger jeg ind til deres fir-
mas holdning til 3F. Det er der kun 11 respondenter fra 
Guinea-Bissau, der svarer på det. På spørgsmålet før 
disse spørgsmål starter, er der 60 respondenter fra 
Guinea-Bissau, og på spørgsmålet lige efter, er der 
49 respondenter fra Guinea-Bissau, der svarer. Jeg 
tror simpelthen, at de fleste af dem ikke turde kri-
tisere deres firma, også selv om det er i et anonymt 
spørgeskema.

Portugiserne

Det er interessant at sammenligne portugiserne med 
deres kollegaer fra Guinea-Bissau. De to grupper 
kommer i virkeligheden fra det samme land, og del-
er derfor, hvis ikke kulturel, så økonomisk baggrund. 
Begge grupper er tilsyneladende kommet til Metroen 
på grund af lønnen, men derefter ophører lighederne.
(2,4 for Guinea-Bissau og portugiserne) 
65 procent af respondenterne fra Guinea-Bissau svar-
er ”Helt rigtigt” eller ”Rigtigt” til, at de er kommet til 
Metroen på grund af arbejdsløshed, hvorimod det kun 
er 48 procent af portugiserne. (2,6 for Guinea-Bissau 
og portugiserne) 

Portugiserne er tilsyneladende mindre erfarne og 
bedre uddannede end deres landsmænd fra Guin-
ea-Bissau. (3,2 og 3,3 for Guinea-Bissau og por-
tugiserne) 

55 procent af respondenterne fra Guinea-Bissau svar-
er, at de er medlem af 3F, hvorimod kun 26 procent 
af respondenterne fra Portugal er medlem. (4,2 for 
Guinea-Bissau og portugiserne) 

23 procent af respondenterne fra Guinea-Bissau svar-
er, at de har stået i fagforening før de kom til Dan-
mark, hvorimod kun 15 procent af respondenterne fra 
Portugal har stået i en fagforening før de kom til Dan-
mark. (5,2 for Guinea-Bissau og portugiserne) 

61 procent af 3F-medlemmerne fra Guinea-Bissau i 
undersøgelsen svarer ”Helt rigtigt” eller ”Rigtigt” på, 
at de meldte sig ind, fordi de følte, at deres arbejds-
giver snød dem, hvorimod det kun gælder for 38 pro-
cent af de portugisiske 3F-medlemmer i undersøgels-
en. 
(10,4 for Guinea-Bissau og portugiserne) 



Gennembruddet

116

For mig ligner det et klassisk eksempel på forskellene 
mellem en mere udsat gruppe af indvandrere overfor 
de oprindelige beboeres mere privilegerede stilling. 
Kollegerne fra Guinea-Bissau er mere udsatte for ar-
bejdsløshed og for at blive snydt, og derfor melder 
de sig oftere i fagforening. Man skal ikke tro, at por-
tugisernes arbejdsliv er lutter lagkage, de har også 
mange problemer med deres arbejdsgivere. Forskel-
len er nok bare, at portugiserne står et trin højere 
oppe på løn- og arbejdsforholdsstigen, og derfor kan 
bilde sig selv ind, at de har det fint. Vi kender selv 
problematikken fra danske svende, der accepterer, 
at deres polske kollegaer bliver underbetalt. En af de 
portugisiske kollegaer på Cityringen beskriver dette 
forhold mellem portugisere og afrikanere således: 
”Afrikanerne kom til Portugal for at arbejde. De fik 
meget lidt i løn i Portugal, men det var stadig 4-5 
gange mere end hjemme i Afrika. Men det var dårligt 
for os portugisiske arbejdere. Det danskerne gør nu, 
hvor de prøver at beskytte portugiserne mod at blive 
udnyttet, det gjorde man ikke for afrikanerne og 
rumænerne, og det er Portugals problem i dag. Det 
ødelagde det portugisiske arbejdsmarked.”
(Alexandre 15/11-15 12:58)

Rumænerne

Rumænerne er på mange måder nederst i det interne 
hierarki på Cityringen sammen med kollegerne fra 
Guinea-Bissau. Michael Severinsen beskriver en af 
hans oplevelser af rumænernes position i hierarkiet 
således: “Der er en anden øvelse i at have italienerne 
og rumænerne på kursus sammen, for ude på pladsen 
er italienerne højest rangerende og rumænerne de 
lavest, så der er noget teambuilding med i det også. 
Vi lavede en sjov øvelse hvor vi synliggjorde lønfor-
skellene, hvor det viser sig, at den højest lønnede er 
en italiener, der tjener 235 kr. i timen, og den lavest 
lønnede er en rumæner der får 120 kr. i timen. Det har 
vi mange diskussioner af.”  

På trods af deres stilling i hierarkiet, så var det 
rumænerne, der åbnede både Cinterex- og Cipa-sag-
erne. Det var dem, der først brød tavsheden i disse to 
altafgørende sager. Elo beskriver deres rolle således: 
”Rumænerne er de første i Cinterex og i Cipa der 
melder sig ind. De bliver ellers betragtet som Europas 
bærme, men de er de første der reagerer!”
(Elo 24/9-15 42:12)

På trods af, eller måske netop i kraft af, rumænernes 
plads er nederst i hierarkiet, så er rumænerne er til-
syneladende den næstbedst organiserede nationale 
gruppe efter kollegerne fra Guinea-Bissau. 35 pro-
cent af respondenterne fra Rumænien svarer, at de er 
medlem af 3F, gennemsnittet for hele undersøgelsen 
er 30 procent. (4,2 for Rumænerne og alle)

De rumænske 3F-medlemmer er tilsyneladende også 
meget loyale over for 3F. 73 procent af de rumæn-
ske 3F-medlemmer i spørgeskemaundersøgelsen 
svarer ”Meget” eller ”Noget” på spørgsmålet ”Vil du 
anbefale 3F til dine kollegaer?” Det er rekord i un-
dersøgelsen. Gennemsnittet for undersøgelsen er 57 
procent. (12,6 for Rumænerne og alle)

Rumænerne er tilsyneladende de modigste kollegaer 
på Cityringen. På spørgsmålet ”Holder du det hem-
meligt over for dine kollegaer  at du er medlem af 
3F?” svarer 72 procent af de rumænske 3F-medlem-
mer ”Slet ikke”. Til sammenligning svarer kun 34 pro-
cent af medlemmerne fra Guinea-Bissau ”Slet ikke”. 
Gennemsnittet for hele undersøgelsen er 59 procent.
(12,5 Rumænerne, Guinea-Bissau og alle)  

Selvom rumænerne har spillet en afgørende rolle i 
Cipa- og Cinterex-sagerne, og er så godt organisere-
de, så har de på mange måder været Cityringens 
glemte gruppe. Polakkerne har Robert, italienerne 
har Giuseppe, portugiserne har Veronika, men 
rumænerne har ingen ansat i BJMF, der kan deres 
sprog. BAT-kartellet har heller ingen rumænske tol-
ke ansat. Rumænerne har heller ikke fået valgt en 
eneste TR på Cityringen. Jeg må også indrømme, 
at jeg også selv overså rumænerne, og ikke rigtigt 
beskæftigede mig så meget med dem i udarbejdels-
en af denne rapport, selvom de faktisk er en af de 
største grupper på Cityringen. Jeg ved ikke hvorfor, at 
de på en eller anden måde altid bliver nedprioriteret 
sådan, men måske er det lidt det samme princip som 
med afrikanerne. Rumænerne er nederst i hierarkiet, 
og de ved af bitter erfaring, at de ikke skal gøre for 
meget opmærksom på sig selv. Forskellen er bare, at 
jeg ikke kan undgå at opdage afrikanerne, på grund 
af deres karakteristiske hudfarve. Hvorimod jeg ofte 
kom til at opfatte rumænerne som italienere eller por-
tugisere. Rumænere kan af en eller anden grund altid 
2-3 forskellige sprog. De blander sig derfor nemt i en 
gruppe portugisere eller italienere for et utrænet øre. 
Jeg har endda oplevet, at italienske TR’er på Cityrin-
gen har påstået, at der ikke var rumænere med til et 
fagforeningsmøde, selv om der faktisk var en del til-
stede. Ikke af ond mening, men fordi italienerne ikke 
opdagede dem. Måske fordi rumænerne holdt sig lidt 
i baggrunden, og fordi de taler udmærket italiensk. 

Endelig er flere af rumænerne tilsyneladende noget, 
der ligner faglærte håndværkere. 64 procent af re-
spondenterne fra Rumænien svarer, at de har taget 
en uddannelse for at udføre deres arbejde. Det er ikke 
så mange, men af de 64 procent, så har 53 procent 
taget en uddannelse, der har taget mere end et år. 
Det er langt mere end både polakkerne, italienerne 
og portugiserne. 73 procent af de rumænere, der har 
taget en uddannelse, har også gået i skole for at tage 
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uddannelsen. Igen langt flere end hos de tre andre 
grupper. (3,3, 3,4 og 3,5 for rumænere, polakkere, 
italienere og portugisere)

Irerne

Jeg har ikke rigtig nogen brugbar data på irerne, men 
jeg synes, de skulle med, fordi de åbenbart har været 
den gruppe på Cityringen, der har været sværest at 
organisere. Silas beskriver problemerne med dem 
således: “Irerne fra ICDS kommer aldrig. De kommer 
kun når den er hel gal.” 
(Silas 28/10-15 55:03)

En af de infamøse irske kollegaer fra ICDS siger det 
selv: “Irerne bliver de sidste, der kommer til fagfore-
ningen!”
(Michael 6/11-15 46:57)

Alle disse grupper på Cityringen lever ofte i hver 
deres sociale og faglige ghettoer på Cityringen. Ig-
ennem kronologierne har vi set, at den faglige ud-
vikling i en nationale gruppe ikke spreder sig organisk 
til andre nationale grupper, eksemplificeret ved Ci-
pa-sagen, hvor tre nationale grupper fra det samme 
firma, ankommer til BJMF fuldstændigt adskilt fra hi-
nanden. Hvordan 3F bryder de nationale murer ned, 
der tilsyneladende adskiller os fra hinanden, det er 
100.000 kr. spørgsmålet for 3F. Personligt tror jeg, at 
fagforeningen bliver nød til at arbejde benhårdt på, 
at de forskellige grupper får mulighed for at mødes 
og diskutere forskellene, ligesom Michael Severinsen 
beskrivelse mødet mellem rumænere og italienere på 
Kurset i den danske model. Fremtiden vil vise, om det 
lykkedes BJMF at facilitere dette møde mellem de 
nationale grupper på Cityringen, for ikke at tale om 
mødet mellem dem og deres danske kollegaer uden 
for det grønne hegn. 

Fagforeninger i udlandet
21 procent af respondenterne i vores spørgeskemaun-
dersøgelse har været medlem af en fagforening, før 
de kom til Danmark for at arbejde. (5,2 for alle)

31 procent af 3F-medlemmerne i spørgeskemaun-
dersøgelsen har tidligere været medlem af en fag-
forening, før de kom til Cityringen, hvorimod kun 18 
procent af ikke-medlemmerne i undersøgelsen har 
været medlem af en fagforening. (5,2 for 3F-medlem-
mer og ikke-medlemmer)

På spørgsmålet ”Har du meldt dig i 3F, fordi du altid 
melder dig i fagforening?” svarer  
40 procent af 3F-medlemmerne i undersøgelsen 
”Helt rigtigt eller ”Rigtigt”.
(10,2 for alle)

Fagbevægelsen udenfor Danmark spiller altså en rolle 
for en del af kollegerne på Cityringen. Det er derfor 
slående, at den europæiske fagbevægelse ingen rolle 
spiller i BJMF’s indsats på Cityringen. Der har så vidt 
jeg har kunnet grave frem ikke været et eneste forsøg 
på at inddrage fagbevægelsen i oprindelseslandene i 
organiseringen af de udenlandske kolleger. Jens Kir-
kegaard forklarer det således:  “Det har ikke været op 
til diskussion at finde samarbejdspartnere i udlandet. 
Måske på grund af manglende kendskab hos BJMF. 
På det niveau vi er, er der ikke noget internationale 
samarbejdspartnere. (..) Ressourcerne blev prioriteret 
anderledes, og så fortæller folkene også at deres fag-
foreninger er korrupte, så har BJMF også tænkt, at 
der ikke var meget “good will” at hente. 
(Jens Kirkegaard 18/11-15 11:46)

Det er alle gode argumenter, og det er også slående, 
at ingen af firstmoverne og ambassadørerne i denne 
undersøgelse er fagforeningsaktivister i hjemlandet, 
men jeg kan ikke lade være med at tænke, at 3F 
misser en oplagt mulighed for at knytte bånd til de 
europæiske fagbevægelser. Når alt kommer til alt, 
så er Europa i dag et samlet arbejdsmarkedet, og 
en svag fagbevægelse i for eksempel Polen kommer 
også til at påvirke os her i Danmark. Endelig synes 
jeg at kunne spore en snært af chauvinisme i BJMF’s 
holdning til fagforeningerne i oprindelseslandene. 
Der er ingen tvivl om, at kollegaerne på Cityringen 
ofte kritiserer deres hjemlige fagforeninger, men vi 
må spørge os selv, hvordan ville danske håndværkere 
beskrive 3F, hvis de blev spurgt af for eksempel norsk 
fagbevægelse? Er vi virkelig så meget bedre end de 
andre? Her er nogle eksempler på udenlandske kol-
legaer på Cityringen, der brokker sig over, at 3F ikke 
er lige så gode som andre fagforeninger de har mødt. 

“In my opinion it depends on the country, how union 
is working. In Norway they were providing all the in-
formations to workers, were coming to the workside, 
were making meetings during the working hours for 
everybody, and they were doing that really often. We 
could feel they really care about workers.”
(Kollega1 fra Megaflex 29/11-15)

“It would be nice if 3F could help for real, but I think 
it doesn’t work like that for the moment. But for ex-
ample in Ireland when I was working, I hat this expe-
rience that unions were trully protecting workers, Irish 
unions were strong, Danish aren’t”
(Kollega2 fra Megaflex 29/11-15)

“Prøv at se her (Han viser mig billeder af CGIL demon-
strationer på nettet), I Italien kæmper fagbevægelsen 
for medlemmerne. Hvad gør 3F? Hvorfor arrangerer 
de ikke demonstrationer?”
(Kollega fra SELI 18/11-15)
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Sandheden er, at alle Europas fagbevægelser er på 
retræte, og har været det længe. Det gælder også den 
danske. Skal vi ud af denne sump, så er det meget 
muligt, at vi skal finde ud sammen, snarere end hver 
for sig. Vi har alle brug for en europæisk fagbevægelse, 
der kan matche det europæiske arbejdsmarked og ud-
fordre de enorme europæiske byggefirmaer.

Mobilisering vs. organisering
Man kan ofte hører en entusiastisk faglig sekretær 
fortælle nogle modvillige kollegaer at “3F kæmper for 
medlemmerne!” Det er jo rigtigt nok, men hvis man 
tager de filosofiske briller på, så dækker sætningen 
over en fejlopfattelse, der ligger dybt begravet i vores 
faglige DNA. Den dækker over en opfattelse af 3F og 
medlemmer som to adskilte ting. Sandheden er jo, at 
medlemmerne er fagforeningen, og uden deres aktive 
deltagelse kan fagforeningen ingen verdens ting!

Når vi skal organisere nogen, der står helt uden for 
fagforeningen, så er det selvfølgelig smart at skabe 
en fortælling om en stærk fagforening, som hjælper 
dem med alle deres problemer, men når vi senere 
skal mobilisere de nye medlemmer til selv at kæmpe, 
så modarbejder den gamle fortælling os. Kollegaen 
spørger naturligvis: “Hvorfor skal jeg kæmpe? Det 
er da det, jeg betaler 3F for!” Jeg har selv oplevet 
det mange gange, for eksempel da min bajs, der er 
mangeårigt medlem af 3F, nægtede at deltage i en 
blokade med argumentet “Det er fagforeningens job.”
Jeg tror, der er brug for en ny tilgang til, hvad det vil 
sige at være fagforeningsmedlem. En form for JFK´sk 
tilgang: “Spørg ikke hvad fagforeningen kan gøre for 
dig, spørg hvad du kan gøre for din fagforening”. 
Eller måske snarere en Bertolt Brecht tilgang: 
- Hvem er fagforeningen?
- Den går i dine sko, kollega, og tænker i dit hoved.
- I din skurvogn, er dens hus, og hvor du angribes, der 
kæmper den. 

BJMF har faktisk været langt fremme med mobilis-
erende tiltag. Byggegruppe-formanden i BJMF Jens 
Kirkegaard beskriver BJMF’s holdning således: “BJMF 
har sat sig for at gå fra at være servicerende til at 
være organiserende. Det betyder, at vores udgang-
spunktet er, at vi har medlemmer, og at det er deres 
engagement, bevidsthed, og sammenhold, der er 
BJMF’s styrke.” 
(Jens 19/11 12:49)

BJMF har også lavet mange mobiliserende tiltag på 
Cityringen, men der har også været eksempler på, at 
BJMF har taget initiativet fra kollegerne på Cityringen 
og handlet hen over hovedet på dem. For at starte 
med det første, så vil jeg gennemgå nogle af BJMF’s 
initiativer der har sat gang i mobiliseringen.

3F’s organiseringskursus

Første gang BJMF for alvor begynder at arbejde ak-
tivt med mobilisering af de udenlandske medlemmer 
på Cityringen, er i forbindelse med 3F’s organisering-
skursus fra august 2014. Elo og Michael vælger at 
fokuserer på SELI og udvikler et evalueringssystem 
for deres fremskridt, der ligger hovedvægten på mo-
bilisering frem for organisering. Frem for at fokus-
erer på organisationsprocenten, fokuserede de på 
valg af TR, AMR, lokalaftaler forhandlet af TR’ene 
selv, samt hvor mange gange medlemmerne selv 
inviterede fagforeningen på plads besøg. Elo fork-
larer deres indgangsvinkel således: “Det er ikke så 
vigtigt om de er organiserede, det vigtige er at de 
er interesserede. Man skal måle på andre ting end 
medlemmer alene.”
(Elo 5/10:9:36)

Jeg synes, at deres ideer er noget nær geniale, og den 
kvikke læser vil have opdaget, at jeg har tyvstjålet 
deres måde at måle fremskridt på i min vurdering af 
virksomhedernes integrering i den danske model. Re-
sultaterne af Elo og Michaels arbejde i SELI var også 
opløftende. I hvert fald i den sidste halvdel af 2014, 
da SELI var højt på BJMF’s prioritetsliste.

Kurserne i den danske model

De indtil videre fire kurser i den danske model har 
helt sikkert været mobiliserende for mange af delt-
agerne.  For Giuseppe er kurset er et vendepunkt. 
Han kommer efter eget udsagn “til at elske fagfore-
ningen”. Efter kurset føler Giuseppe sig ikke længere 
alene som ambassadør for 3F, de andre hjælper ham 
meget mere. 
(Giuseppe 18/11-15 10:52) (Giuseppe 15/9-15 59:00)

Jeg har selv oplevet, hvordan deltagerne lærer forhan-
dlingsteknik og via rollespil lærer at agere i konflikt-
situationer med ledelse, og jeg må sige, at det så ud 
til være effektivt.

I vores spørgeskemaundersøgelse spørger vi 3F-med-
lemmerne, om de har været på kursus hos 3F? 20 
procent af dem svarer Ja. Vi spørger så dem, om de 
syntes kurset var godt. 58 procent svarer ”Meget”, 
26 procent svarer ”Noget”, 15 procent svarer ”Lidt”, 4 
procent svarer ”Ved ikke”, og ingen svares ”Slet ikke”!
(11,3 og 11,4 for alle)

Vores spørgeskemaundersøgelse viser også, at der er 
brug for yderligere uddannelse af 3F-medlemmerne 
på Cityringen. I vores spørgeskemaundersøgelse 
spørger vi kollegerne, om de tror, at deres firma har 
en overenskomst med 3F. Det har alle firmaerne jo, 
men kun 26 procent af 3F-medlemmerne svarer ja, 12 
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procent svarer nej, og resten svarer ved ikke. (8,1 for 
alle 3F-medlemmer)

Vi spørger dem også, om de ved, hvad mindsteløn-
nen er i overenskomsten. 5 procent af 3F-medlem-
merne svarer 112 kr. i timen, 24 procent svarer 118 kr. i 
timen, 16 procent svarer 123 kroner i timen, og hele 54 
procent svarer ved ikke. (8,2 for alle 3F-medlemmer)

Der er for mig ingen tvivl om, at 3F og FIU-systemet 
skal videreudvikle på denne succes og skabe en palet 
af uddannelser til menige medlemmer, TR og AMR, 
der ikke taler dansk.

Metro workers united

På det fjerde kursus i den danske model i starten af 
juli 2015 blev Metro Klubben gen-stiftet, denne gang 
under navnet Metro workers united. Der blev oprettet 
en Facebookside, som d. 31/1 2016 havde 296 likes. 
Der er ingen tvivl om, at klubben kan og skal være 
et mobiliseringsværktøj, men da 2015 slutter, har den 
endnu ikke udfyldt denne rolle. Der har ikke været 
afholdt nogen sociale eller faglige aktiviteter i klub-
bens navn, og det er derfor kun et fåtal af kolleger på 
Cityringen, der kender til klubben.
 
I vores spørgeskemaundersøgelse spørger vi: ”Kender 
du Facebookside Metro Workers United?” Kun 12 pro-
cent af respondenterne svarer ja. (5,1 for alle)

Vi spørger også 3F-medlemmerne, om de er medlem 
af fagforeningsklubben Metroworkers united? Det er 
de alle sammen helt automatisk, men kun 15 procent 
af respondenterne svarer ja.

Resultatet ser lidt bedre ud for de firmaer, der i forve-
jen har en høj grad af mobilisering med flere valgte og 
aktive TR. Hos Megaflex svarer 36 procent ja, og hos 
SELI svarer 38 procent ja. Men alt i alt er resultaterne 
ikke så gode, som man kunne tænke sig. (11,2 for alle, 
Megaflex og SELI)

I et interview til denne undersøgelse fortæller for-
manden Pascal, at han ønsker, at klubben skal få 
flere medlemmer, men han har ingen konkrete planer 
for eller ideer til, hvordan det skal opnås. Klubben 
har ikke afholdt nogen sociale aktiviteter siden deres 
opståen, og Pascal er også usikker på, om folk vil 
deltage i en fest, på grund af de kulturelle forskelle. 
(Pascal 6/10-15 & 2/11-15  43:35)

Det endte med, at det var lærlinge og ungdomsk-
lubben, som holdt den første fest for 3F-medlem-
merne på Cityringen i BJMF d. 6/2-16. Der deltog ca. 
80 kollegaer fra Cityringen og 20 fagligt aktive unge. 
Desværre var de ansatte i BJMF’s opbakningen til de 

unges initiativ ikke overvældende. Men det er klart, 
at Metro-Klubben får brug for hjælp, hvis den skal 
udfylde sin rolle som et social og politisk mødested 
for kollegerne på Cityringen. En hjælp, som de hårdt 
pressede ansatte i BJMF får svært ved at finde tid til, 
men som de eventuelt kunne få fra de fagligt aktive 
danske bygningsarbejdere. Tiden vil vise, om BJMF’s 
ansatte vil give magt fra sig og lade aktivisterne 
overtage en del af arbejdet, med at integrere og mo-
bilisere kollegaerne på Cityringen.

Lokalaftalerne

Som beskrevet i kapitlerne om SELI og Megaflex har 
BJMF haft svært ved at holde momentum i de fir-
maer, hvor overholdelsen af overenskomsten ikke er 
et emne. Det er langt nemmere at hæve kollegerne op 
til mindstelønnen via overenskomsten, end det er at 
hæve lønnen over mindstelønnen via lokalaftalerne. 
Imens BJMF og TR’ne forhandler med den genstrid-
ige ledelse, bliver kollegerne utålmodige og begyn-
der at falde fra. Robert beskriver Amager Bakke som 
skrækscenariet, hvor et gennembrud blandt de polske 
kollegaer ikke blev udnyttet, fordi lønforhandlingerne 
med firmaet ikke gav en krone. 
(Robert 7/10-15 47:20)

Jeg har også hørt denne type utålmodighed med 
fagforeningen i mange af mine interviews med kol-
legerne på Cityringen. En kollega fra Cipa forklarer 
utålmodigheden således: “Folk siger at de betaler 
100€ hver måned, og hvad hjælper det? Vi stolede 
på 3F, men det føltes ikke som om de hjælper. Vi 
fik ikke pengene. Kontrakten/firmaet/pengene er det 
samme.”
(Anonym 18:30)

I vores spørgeskemaundersøgelse er det også tyde-
ligt, at kollegaerne ikke føler, at 3F har hjulpet dem 
med at få en højere løn. På trods af at det langt 
hen af vejen er 3F’s overenskomst, der holder deres 
lønninger oppe. På spørgsmålet ”Har du fået en hø-
jere timeløn på dette projekt på grund af 3F?” svarer 
2 procent ”Helt rigtigt”, 6 procent ”Rigtigt”, 4 procent 
”Lidt rigtigt”, 40 procent ”Slet ikke”, og 48 procent 
ved ikke. (7,2 for alle)

Det er ikke nemt for TR’ne at forhandle sig til bedre 
aftaler med firmaerne. For det første fordi firma-led-
erne selvfølgelig er dygtige forhandlere, og for det an-
det fordi TR’ne ikke har så meget styrke at forhandle 
udefra, når de i virkeligheden kun repræsenterer et 
mindretal af kollegerne. TR i Megaflex Jakub beskriv-
er de frustrerende forhandlinger således: ”Møderne 
med Megaflex er hårde, det er ikke simpelt det her. 
De siger hele tiden, at vi taler om det senere.” 
(Jakub 28/10-15. 43:43)
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Tillidsrepræsentanterne har tilsyneladende svært ved 
at sætte sig igennem, både overfor ledelsen og blandt 
kollegerne. I spørgeskemaundersøgelsen spørger vi, 
om de har en TR i deres firma. I Megaflex svarede 71 
procent ja, i SELI svarer 31 procent ja, og i Cipa svarer 
12 procent ja. Specielt for SELI’s vedkommende er det 
et meget ringe resultat. De har jo haft flere TR’er si-
den juli 2014 og har forhandlet flere lokalaftaler med 
ledelsen. (8,4 for alle)

På denne baggrund er det forståeligt, at BJMF har sat 
alle sejl ind på at sikre håndgribelige forbedringer for 
kollegerne gennem lokalaftaler, men jeg vil vove den 
påstand, at de har glemt at involvere kollegerne selv, 
og derved risikerer at klientalisere dem frem for at 
mobilisere dem. Det er ikke altid lige nemt for danske 
håndværkere at sætte sig ind i, hvad der motiverer de 
udenlandske håndværkere, og der opstår nemt mis-
forståelser, når danske fagforeningsfolk tager initia-
tivet, som vi så det med balladen omkring Megaflexs 
arbejdstid. Her beskriver en polak forskellen på dan-
skernes og polakkernes udgangspunkt således: “37 
timer om ugen er ikke godt for os, vi polakkere har 
normalt 135 kr. i timen. Danskere har måske 180-200 
kr. i timen. Hvis jeg har 200 kr. i timen, så ville 37 
timer også være fint for mig.”
(Anonym kilde 72:36)  

Derfor mener jeg, at BJMF’s ansatte skal være ekstra 
opmærksomme på at få inddraget de udenlandske 
kollegaer i beslutningsprocesserne. Det er også værd 
at bemærke, at en af TR’ne på Cityringen, Vito, vælg-
er at forklare forskellen mellem den italienske fag-
bevægelse, som han ikke kan lide, og 3F, som han 
elsker, på følgende måde: “Den italienske fagbev-
ægelse laver aftalerne med firmaet, før de går ned 
til arbejderne!” 
(Vito 2/11-15 16:06)

Det første eksempel på, at BJMF har glemt at in-
volvere kollegerne i forhandlinger af lokalaftaler, og 
dermed har misset en mulighed for at mobilisere 
dem, er samarbejdsaftalen med Megaflex. Aftalen er 
helt åbenlyst til kollegaernes fordel, men alligevel op-
stod der en konflikt mellem BJMF og medlemmerne, 
der følte, at BJMF forhandlede bag ryggen på dem. 
Som beskrevet i kapitlet om Megaflex, så er aftalen 
landsdækkende, og man kan derfor godt argumenter-
er for, at de polske TR på Cityringen ikke behøvede at 
blive inddraget, men på den anden side, så ville det jo 
ikke have kostet noget at konsultere dem. 
Det andet eksempel er forsøgsordningen med CMT. 
Her involverede BJMF ikke deres TR eller deres med-
lemmer på Cityringen i forhandlingerne på noget tid-
spunkt i processen. Jeg har ikke hørt nogen kollegaer 
på Cityringen brokke sig over denne aftale, men jeg 
har heller ikke interviewet dem efter, at aftalen blev 

offentliggjort. Under alle omstændigheder mener jeg, 
at BJMF missede en oplagt mulighed for at inddrage 
medlemmerne og dermed mobilisere dem. 

Jens forklarer, hvorfor BJMF ikke involverede med-
lemmerne mere i forhandlingerne således:  “Vores 
ressourcer er begrænsede og den ressourcekrævende 
opgave det vil være at skulle få udenlandske metroar-
bejdere til at kunne bidrage i en sådan proces havde vi 
ikke det fornødne overskud til. Vi er fuld ud opmærk-
som på at få rustet tillidsfolkene til opgaverne er før-
steprioritet. Deres medvirken er en forudsætning for 
at aftalen bliver en succes. Vi tror på, at metro arbe-
jderne og deres nuværende og kommende tillidsfolk 
kan se et positivt perspektiv i at få indflydelse på eget 
arbejdsliv. Vi kommer til at etablere kurser for tillids-
folkene, og det at dyrke og vinde tillidsfolkene er et 
must win battle for fagforeningen.”
(Mail fra Jens Kirkegaard 11/1-16)

Det er jo gode argumenter, og Jens og de andre gutter 
i BJMF er ekstremt innovative og dygtige fagforen-
ingsfolk. Jeg er sikker på, at de vil kæmpe for at få 
mobiliseret kollegaerne på Cityringen i de kommende 
år med forsøgsordningen som en murbrækker for ne-
top dette arbejde. 

Det interne foreningsliv i BJMF

De udenlandske kollegerne på Cityringen, deltager 
endnu ikke i foreningslivet i BJMF. Der kom godt nok 
en lille gruppe italienere til fagforeningens general-
forsamling i november 2015, men de kom med mere 
som en eftertanke end på grund af en indsats fra 
BJMF’s side for at involverer de fagligt aktive kolle-
gaer på Cityringen i foreningslivet i BJMF. Det er nok 
for meget at forlange af BJMF, at de allerede skulle 
have udviklet en strategi for, hvordan de skal engag-
erer de udenlandske kollegaer i foreningen, men det 
bliver spændende at følge indsatsen fremover. Ud 
over de demokratiske argumenter for denne indsats, 
så er det også muligt, at de udenlandske kollegaer vil 
begynde at opfatte fagforeningen som andet og mere 
end et serviceorgan i takt med, at de bliver inddraget i 
beslutningsprocessen. Det bliver bestemt ikke nogen 
nem opgave for BJMF. Som resten af 3F har de i for-
vejen svært ved at engagere de danske medlemmer i 
fagforeningen, men måske lærer BJMF nogle fiduser 
i deres arbejde med at engagere udlændingene, som 
de senere kan bruge på danskerne.

Det bliver enormt spændene at følge forsøgsordnin-
gen og BJMF’s indsats for at inddrage og mobilisere 
kollegaerne på Cityringen i de kommende år. Måske 
bør der endda laves endnu en undersøgelse af mobi-
liseringen og implementeringen af forsøgsordningen?
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I dette kapitel vil jeg forsøge at give en samlet 
vurdering af mediernes betydning for den faglige 
og politiske udviklingen på Cityringen. I denne sam-
menhæng er det vigtigt at huske på, at kollegerne 
på Cityringen hverken taler eller læser dansk. De er 
derfor totalt isolererede fra den offentlige debat i den 
danske presse. Det gælder også for de faglige medier; 
Fagbladet og BJMF’s afdelingsblad Fagligt Fokus. Da 
denne rapport har organiseringen af de udenlandske 
kollegaer som hovedfokus, så har pressen hidtil kun 
spillet en birolle i rapporten, men der er ingen tvivl 
om, at medierne, og specielt Fagbladet, har spillet en 
hovedrolle i udviklingen på Cityringen helt fra begy-
ndelsen. En rolle, der faktisk kalder på sin egen un-
dersøgelse, men det må andre stå for.

Den offentlige bygherre

Metroselskabet er et offentligt selskab ejet af staten, 
Københavns kommune og Frederiksberg kommune. 
Dette ejerforhold gør i princippet politikerne i kom-
munerne og staten mere sårbare over for offentlig kri-
tik af forholdene på Metroselskabets byggeprojekter 
og gør modsat Metroselskabet mere modtagelig for 
politisk pression, end det havde været tilfældet hos 
en eventuel privat bygherre. Det spiller også en rolle, 
at der var en socialdemokratisk regering fra oktober 
2011 til juni 2015, fordi socialdemokraterne havde gjort 
kampen mod social dumping til en mærkesag. 
En anden vigtig faktor var Metroselskabets egen me-
diestrategi. Metroselskabet og CMT havde i begyn-
delsen en aftale om, at det primært var Metroselsk-
abet, der skulle udtale sig til pressen om forholdene 
på Cityringen. Denne ordning giver selvfølgelig Met-
roselskabet en større kontrol over, hvad der kommu-
nikeres ud, men den rettede også pressens opmærk-
somhed mod Metroselskabet selv. 
(Mail fra Ole Munck 10/3 2016)

Hovedentreprenøren
Som allerede beskrevet ønskede Salini efter eget ud-
sagn at udvide sine aktiviteter til infrastrukturprojek-
ter i Nordeuropa og betegnede selv Cityringen som 
flagskibet for selskabets infrastrukturafdeling. Dette 
ønske om at blive på det nordiske marked bliver un-
derstreget af Salinis tilbud på dele af arbejdet på Fe-
mern i 2014. Hovedentreprenøren er altså også rela-
tivt følsom over for negativ omtale af deres “flagskib”.

I 2013 opblødes den gamle ordning om, at det kun er 
Metroselskabet, der udtaler sig til pressen, og CMT 
ansætter Jens Munck som kommunikationschef. Un-
derentreprenørerne derimod er fortsat forhindret fra 
selv at udtale sig. Igen giver denne ordning CMT 
mere kontrol med, hvad der bliver kommunikeret ud, 
men retter samtidig pressens opmærksomhed mod 
CMT frem for mod den enkelte underentreprenør. 
( h t t p : / / w w w. f a g b l a d e t 3 f . d k / t e m a e r / m e t r o / 3 a 9 b -
415451464ca0816a3af06ec5934d-20120914-metrofirma-i-ret-
ten-for-millionfusk) 

Både bygherren og hovedentreprenøren var altså 
relativt følsomme over for negativ omtale i pressen, 
og deres mediestrategi sikrede, at de kom til at stå 
på mål for alle de problemer som deres underentre-
prenører skabte. De to aktører vil sandsynligvis aldrig 
selv indrømme det, men jeg mener, at deres følsom-
hed over for kritik i medierne, igen og igen, skabte 
store og små politiske gennembrud på Cityringen. 
Gennembrud som i sidste ende sikrede integrationen 
af firmaer og kollegaer i den danske arbejdsmarkeds-
model. Jeg vil i det følgende gennemgå en række 
eksempler, der viser denne sammenhæng. Der er 
selvindlysende ,at man ikke kan være 100 procent sik-
ker på, at der er en direkte sammenhæng mellem den 
negative omtale i pressen og de politiske handlinger 
på Cityringen, men sammenhængen er så konsistent, 
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at det for mig at se er svært at komme uden om, at 
der er en sammenhæng.

Partnerskabsaftalen 16.juni-2011

Den 1. maj skriver Byggefagenes samvirke at Met-
roselskabet ikke har stillet krav i udbudsmaterialet 
om at sikre lærepladser, men at  BJMF foreslår en 
partnerskabsaftale om lærepladser. Kort efter rejser 
Signe Færch fra Enhedslisten spørgsmålet om man-
glende praktikpladser i borgerrepræsentationen. Her 
dukker BJMF’s unge op med et banner med teksten 
”Løgnersvin”. Banneret og de manglende lærepladser 
bliver efterfølgende taget op i de landsdækkende me-
dier, blandt andet i Politiken d. 15. maj. 

Den 16. juni indgår Metroselskabet en partnersk-
absaftale med Dansk Byggeri, 3F, BAT-kartellet, 
CMT og Ansaldo med det mål at skaffe lærepladser 
på Cityringen.
(http://bygsam.dk/p/cityringen-uden-lprocentC3procentA6repladser)
(http://politiken.dk/oekonomi/ECE1282513/hundredvis-af-praktikp-
ladser-er-paa-spil-i-metroen/) (Artikel af Elo: Stemmen fra hullet, 
bag skærmen.) (Kilde Elo 14/9-15:00) (http://www.fagbladet3f.dk/
temaer/metro/37670a9abd65448286d33df8bfd520ce-20110616-prak-
tikpladser-sikret-i-metroen)

CMT’s ansøgning om lærepladser 
4.januar-2013

Den 3.jan skriver Politiken, at der kun er to lærlinge 
om Cityringen. Historien breder sig i de andre lands-
dækkende medier. 

Den 4. jan modtager Byggeriets Uddannelser en 
ansøgning fra CMT om at måtte tage lærlinge ind og 
låne dem ud til underentreprenørerne.
(http://modkraft.dk/artikel/metro-lprocentC3procentB8j-om-lpro-
centC3procentA6rlinge)

(http://www.dagens.dk/business/metro-bygger-nu-klar-til-anspro-
centC3procentA6tte-lprocentC3procentA6rlinge)

Partnerskabsaftalen om dansk løn 
10.dec-2013

Den 6.december bliver Cinterex smidt ud af Cityringen 
af Metroselskabet og CMT som konsekvens af den 
faglige sag, som Fagbladet er på vej med i deres kom-
mende nummer. Nyheden om Cinterex´s exit breder 
sig til de landsdækkende medier i dagene efter.

Den 10. december underskrives en partnerskabsaftale, 
som skal omfatte, hvordan tvister på metroens byg-
gepladser skal løses, hvordan udenlandske entre-
prenører hjælpes i gang i Danmark, og hvordan der 
sikres et ordentligt arbejdsmiljø på byggepladserne
(http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2154099/met-
roselskab-lover-at-betale-underbetalte-arbejdere/) (http://
www.fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/f1f02efe1b354eeb8a5be0b-

b0750ce60-20131210-metroen-indgaar-aftale-om-dansk-loen)

Deloitte undersøgelsen 28.maj 2014

Den 12. maj sender DR udsendelsen Østarbejdernes 
bagmænd, hvor de blandt andet afdækker Atlancos 
sortlistning af fagforeningsmedlemmer. I dagene eft-
er bliver historien taget op i flere andre landsdæk-
kende medier. 

Den 28. maj meddeler Metroselskabet, at de ansæt-
ter Deloitte til at undersøge løn- og arbejdsvilkår hos 
ti underentreprenører på metrobyggeriet. Til Ritzau 
forklarer  Metroselskabet Direktør Henrik Plougmann 
Olsen undersøgelsen således:  “Vi bliver ofte hevet 
frem som et byggeri, hvor der er rod i løn- og arbe-
jdsvilkår.(..) vi vil finde ud af, om der er noget om 
snakken”
(http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2302884/metrosel-
skabet-vil-undersoege-metrobyggeres-arbejdsmiljoe/)

Vicedirektøren og Topmødet 20-21.
aug-2014

Den 1. august kunne Fagbladet rapporterer, at TR i 
Cipa Marius var blevet fyret, fordi han havde stået 
frem og vidnet om brud på overenskomsten. Marius 
bliver interviewet i TV Avisen, og i ugerne efter kom-
mer der en lang række historier om Cipa frem i de 
landsdækkende medier. Historien om Cipa kommer 
lige efter, at flere landsdækkende medier har rappor-
teret, at antallet af anmeldelser fra Arbejdstilsynet 
mod Metroen er fire gange højere end på andre store 
byggerier.

Den 13. august rapporterer Fagbladet, at Metroselsk-
abet har indkaldt LO, byggeforbundene og arbejds-
giverorganisationerne til “topmøde”. Den 20. august 
rapporterer Fagbadet, at  Metroselskabet har slået en 
ny stilling op som ”vicedirektør med ansvar for ar-
bejdsforhold”, og den 21. august afholdes topmødet, 
hvor man drøftede arbejdsmiljø, løn og ansættelses-
vilkår på Cityringen. 
http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/3072e7883fb34d749fc32d-
dc747ee866-20140801-whistleblower-fyret-fra-metroen

h t t p : / / w w w. f a g b l a d e t 3 f. d k / t e m a e r / m e t r o / b 9 2 4 c 7 8 
a0c0e420abcf57ffd5f14515a-20140820-metroen-hyrer-ny-topchef-eft-
er-skandaler

http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/5261da651d2f4086bcaf-
6c91b841848b-20140813-indkalder-til-topmoede-efter-metro-skan-
dale

Evakueringen af Tele Danmark-byg-
ningen 10.sep -2014,
Den 9. september rapporterer Rødovre Lokal Nyt 
om forholdene for ICDS ansatte, som bor i den gam-
le Tele Danmark-bygning på Rødovrevej. Historien 
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bliver taget op af de landsdækkende medier, og ved 
et tilfælde falder historien sammen med, at Trans-
portminister Magnus Heunicke (S) er blevet kaldt i 
samråd af Enhedslisten, netop for at diskutere for-
holdene på Cityringen. Magnus Heunicke udtaler, at 
han har indkaldt Metroselskabet til et møde, hvor han 
forventer en grundig redegørelse for sagen. Metrosel-
skabets HR-chef, Peder Mandrup Knudsen lover også 
samme dag, at han vil undersøge sagen. 

Den 10. september bliver ICDS smidt ud af ejerne 
af bygningen. Ejeren af bygningen, udtaler til TV 
2: “Gårsdagens udvikling i medierne betyder, at le-
jemålet med ICDS ophæves nu.”
(http://www.rnn.dk/node/20239)

(http://nyhederne.tv2.dk/2014-09-09-saadan-bor-metroarbejdere-
det-minder-om-en-faengselscelle)(http://nyhederne.tv2.dk/sam-
fund/2014-09-10-efter-afsloeringer-metro-arbejdere-smides-ud-af-
bygning-paa-giftgrund)
(http://nyheder.tv2.dk/samfund/2014-09-10-ansvarlige-skal-redego-
ere-for-metroarbejderes-usle-boligforhold)

Atlanco bliver smidt ud af  
Cityringen

Den 17. september går en stor gruppe af kollegaer 
fra Atlanco pludseligt i strejke, da deres løn ude-
bliver. Der bliver arrangeret et møde i BJMF, for de 
strejkende og her opdager BJMF blandt andet, at en 

del af dem er ansat i et ikke overenskomstdækket fir-
ma ved navn Rimec. BJMF går til pressen med deres 
opdagelse, og nyheden kommer i de landsdækkende 
medier.

Den 18. september meddeler Metroselskabet at de 
har bedt CMT, om at skille sig af med Atlanco/Rimec.
(http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-09-18-metro-arbej-
dere-forsvinder-i-mystisk-selskab)

(http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/cfe538da4bed403a88bbe-
fd398bfafa4-20140919-metrotop-vil-sikre-polske-arbejdere-job-eft-
er-strejkedrama)

Der er sikkert flere ting end strejken alene, der til-
sammen presser Metroselskabet til denne handling. 
DR’s dokumentar om Atlanco fra maj 2014, og ballad-
en omkring samrådet med Transportministeren ugen 
før, har sandsynligvis også haft betydning for Met-
roselskabets drastiske beslutning.

Cipas afdragsordning og ICDSs forlig 
24.marts 2015

Den 10. marts 2015 bliver Cipa dømt til at betale 22 
mio., til BJMF i Danmarkshistoriens største sag om 
social dumping. De landsdækkende medier dækker 
intensivt historien. 
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Den 24. marts bliver BJMF, CMT og Cipa enige om en 
afdragsordning, og samme dag indgår ICDS og BJMF, 
med CMT’s hjælp, et forlig om 4 mio. kr. for at have 
fusket med arbejdstidsaftalerne. Denne gang var der 
ingen af de udenlandske underentreprenører, der stik-
ker af fra regningen.

Dette bemærkelsesværdige resultat opstår 
selvfølgelig ikke alene på baggrund af mediedæknin-
gen af Cipa-dommen, men medierne har uden tvivl 
spillet en afgørende rolle.  BJMF gik bevidst efter 
at mediedækningen også skulle være en del af det 
overordnede pres. Silas beskriver strategien således:  
“Vi viste dem, at de ville få tæv på to fronter. At de 
får tæv i voldgiften, og de får tæv i offentligheden. 
Jeg tror, det var en kombination, der virkeligt skabt et 
jordskælv. Hvis det bare var efter reglerne, så kunne 
de gemme sig bag nogle advokater, og satse på, at 
det ville blive billigere end at følge reglerne. Men 
samtidig viste vi dem, at det ikke kun var voldgiften. 
De bliver også slagtet i offentligheden, og det kan 
blive langt dyre.” 
(Silas 28/10-15 52:30)

Som sagt så kan man ikke, med 100 procent sikker-
hed, sætte lighedstegn mellem medieomtalen og de 
efterfølgende handlinger, men der er et sammenfald i 
tid og sted, som man bliver nødt til at forholde sig til. 

Jeg har lavet en søgning på Infomedia.dk på artikler, 
hvor mindst et af ordene Metro, Metroen, Metrosel-
skabet, Cityringen, Cityring, CMT, Cipa, ICDS, SELI, 
Trevi, Cinterex, Atlanco, indgår i artikelhovedet. Jeg 
har søgt efter artikler og indslag i Politiken, JP, Ber-
lingske, Ekstra Bladet, Metroxpress Kbh, TV Avisen 
21.00. DR radioavisen 12.00, TV2 nyhederne 19.00, 
p4 Radioavisen kl. 8.00, dr.dk, pol.dk, jp.dk, berling-
ske.dk, ekstrabladet.dk og avisen.dk fra den 1/1-2011 
- 1/1- 2016. Jeg har udvalgt de historier, der handler 
om anlægningen af Cityringen, og opdelt dem efter, 
om de var negative eller positive/neutrale, og om de 
handlede om fagligt stof, arbejdsmiljø eller lærlinge. 

På forrige side kan du se en graf, der viser alle ar-
tikler, der handlede om fagligt stof, arbejdsmiljø eller 
lærlinge, set sammen med de 8 initiativer, jeg lige 
har gennemgået.

BJMF’s og Fagbladets strategi

BJMF er fokuseret på brugen af medierne helt fra 
arbejdet på Cityringen indledes, eksemplificeret ved 
Løgner-Svin banneret i maj 2011. BJMF vælger også 
tidligt i forløbet at inddrage Fagbladet og Klaus Bust-
er Jensen i afdækningen og formidlingen af de for-
skellige sager på Metroen. Klaus Buster bliver ansat 
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på Fagbladet i august 2011. Han er en ildsjæl hvis in-
teresse i sagerne på Cityringen rækker langt ud over 
den gode historie, og han er dybt involveret i udviklin-
gen af den overordnede mediestrategi på Cityringen. 
Klaus er, sammen med resten af Fagbladets medar-
bejdere, også drivende i udbredelsen af historierne til 
de landsdækkende medier. Fagbladet sendte deres 
historier ud på Ritzaus citattjeneste, og på de virkelig 
tunge sager samarbejdede de direkte med andre me-
dier som for eksempel BT, TV2 og Politiken. 

Da den nye ledelse kommer til i oktober-november 
2013, kommer der endnu mere fokus på brugen af me-
dierne, og den nye ledelse er blandt andet med til at 
udvikle en visionær mediestrategi i forbindelse med 
Cipa-sagen, hvor man bruger kollegaernes vidneudsa-
gn til at øge presset på CMT og Cipa. Tilsammen ska-
bte BJMF og Fagbladet en regulær mediekampagne, 
der til sidst pressede politikerne i kommunen og 
staten til handling. Dynamikken fungerede således: 
De mange sager om dårligt arbejdsmiljø, manglende 
lærepladser, og brud på overenskomsten på det of-
fentlige byggeri pressede politikerne i stat og kom-
mune til handling. Politikerne pressede Metroselsk-
abet, der ansætter Louise Høst 10 september 2014. 
Metroselskabet pressede CMT, der skifter ledelse 
11.feb 2015. CMT pressede underentreprenørerne, der 
begynder at accepterer, at deres ansatte melder sig i 
3F, og fra 2K til 4K 2015 stiger organisationsprocenten 
i Cipa, ICDS, SELI, Adecco og Megaflex tilsammen, 
fra 18 procent til 31 procent. 

En eksemplarisk indsats, der skabte bemærkelsesvær-
dige resultater. Fremgangsmåden er understreget af 
de røde pile i tegningen på modsatte side. 

En shit-storm

BJMF og Fagbladets kampagne mod forholdene på 
Cityringen eksisterer selvfølgelig ikke i et vakuum, 
og det er vigtigt at forstå, at mediernes dækning af 
et emne lige så meget handler om stemningen og 
bevidstheden blandt journalisterne og redaktørerne 
som om selve nyhedens samfundsmæssige betyd-
ning. På Cityringen blev BJMF og Fagbladet hjulpet 
af en lang række negative historier om Cityringen, 
der faktisk fyldte mere end sagerne om dårligt arbe-
jdsmiljø, manglende lærepladser og brud på overen-
skomsterne.

Man kan godt sige, at Cityringen bliver udsat for en 
shit storm, der varer fra maj 2013 og frem til september 
2014 med Cipa-dommen som en bemærkelsesværdig 
efternøler. I Denne periode er der stort set hver uge 
endnu en negativt ladet historie om Cityringen. De 
negative historier handler selvfølgelig om de emner 
som vi berører i denne undersøgelse, men de handler 

også om butiksdød, budgetoverskridelser, forsinkel-
ser af projektet, magtmisbrug og støj fra byggeriet. 
Specielt naboklager og nattestøj fylder helt utroligt 
meget. Her spiller Trevi i øvrigt en stor rolle med alle 
deres uheld og meget larmende arbejde. 

D. 30/4 2013 søger Metroselskabet om tilladelse til at 
udvide arbejdstiden for anlægsarbejdet på Cityringen 
og påstår, at hvis man ikke får tilladelsen, så vil man 
ikke kunne overholde tidsplanen med planlagt åbning 
i 2018. Diskussionen om, hvorvidt der må arbejdes i 
nattetimerne, kommer til at strækker sig over flere 
måneder og følges tæt i de landsdækkende medier. 
Det vil kræve en meget grundigere undersøgelse af år-
sager og virkning, før man med sikkerhed kan konklu-
dere, hvad der skabt hvad. Men det virker sandsyn-
ligt, at balladen om nattestøj var med til at skabe 
en overordnet negative fortælling om Cityringen. En 
overordnet fortælling, som BJMF og Fagbladets histo-
rier om dårligt arbejdsmiljø, manglende lærepladser 
og brud på overenskomsterne bekræftede og under-
byggede. Natarbejdets påvirkning af metroarbejderne 
fyldte i øvrigt intet i rapporteringen. Journalister og 
redaktører på de københavnerbaserede medier havde 
sandsynligvis nemmere ved at sætte sig ind i deres 
naboers manglende nattesøvn, end de havde ved at 
sætte sig ind i livet som ufaglært skifteholdsarbejder. 

På næste side kan du se to grafer der viser alle de 
negative historier i rød, og de historier der handler 
om dårligt arbejdsmiljø, manglende lærepladser og 
brud på overenskomsten, i blå. Læg mærke til at en-
kelte faglige historier ikke nødvendigvis er negative 
historier. 

Problemerne med at inddrage 
medierne

Som beskrevet ovenover, så kan negativ omtale i 
medierne være et magtfuldt våben, som en fagforen-
ing kan bruge til at påvirke entreprenører til at inte-
grere sig i den danske model. Men samarbejdet med 
pressen kan også skabe problemer for den faglige 
indsats. Problemer som også opstår på Cityringen. 
Groft sagt kan man sige at der er tre områder, hvor 
mediernes indblanding kan komme til at påvirke fag-
forenings indsats negativt:

 1.  Medierne opfatter ikke altid begivenhederne 
på samme måde som fagbevægelsen og skal 
dybest set kigge lige så kritisk på fagforeningen 
som på arbejdsgiverne.

 2.  Når medierne dækker en sag, så vil de komme 
til at forstyrre processen. Positivt såvel som 
negativt.
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 3.  Medierne har deres egne hensyn til gen-
nemslagskraft, salgstal og deadlines, som 
indimellem kan komme i vejen for de faglige 
hensyn. 

Jeg vil i det følgende komme med nogle eksempler, 
på hvor mediestrategien har skabt problemer og gnid-
ninger på Cityringen. Når BJMF samarbejder med 
Fagbladet, frem for et uafhængigt medie, så er punkt 
nr.1 ikke relevant, men punkt nr. 2 og 3 kan stadig give 
problemer.

Atlanco sagen

Den 17. september 2014 strejker 50-100 polske kolle-
gaer på grund af for lidt og udebleven løn fra deres 
firma Atlanco. En af de polske kollegaer kender til-
fældigvis Byggefagenes Samvirkes polske organisa-
tor Roberts Olejnik´s nr. og ringer til ham. Robert får 
arrangeret et møde i BJMF samme dag. På mødet 
udleverer de ansatte i Atlanco deres kontrakter og 
lønsedler til fagforeningen. BJMF opdager, at nogle 
af polakkerne i Atlanco er blevet ansat i et søstersel-
skab ved navn Rimec, og går til pressen med denne 
nyhed, der bliver bragt i flere landsdækkende me-
dier. Metroselskabet beder dagen efter CMT om at 
smide Atlanco ud af metroen med den begrundelse, 
at Rimec ikke er medlem af DB og at Metroselskabet 
ikke kendte til søsterfirmaet.
(http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-09-18-metro-arbej-
dere-forsvinder-i-mystisk-selskab)

BJMF’s udmelding til medierne kommer så hurtigt 
efter strejken, at BJMF umuligt kan have nået at tage 
kollegerne fra Atlanco ordentligt med i beslutning-
sprocessen. Metroselskabets reaktion på nyheden, 
må derfor været kommet som et chok for dem. Jeg 
tror ikke, at man kan komme uden om, at denne 
reaktion fra Metroselskabet skaber en kløft mellem 
kollegerne i Atlanco og BJMF. De er kommet til fag-
foreningen i god tro, og dagen efter kan deres arbe-
jdsgiver fortælle dem, at firmaet er blevet smidt ud, 
og de alle skal fyres. Metroselskabet lover godt nok 
at folkene kan beholde deres arbejde, men det er et 
åbent spørgsmål, om de polske kollegaer har hørt om 
eller haft tiltro til Metroselskabets løfter.

Cinterex-sagen

Den 12. oktober holder BJMF møde med en rumænsk 
kollega fra Cinterex ved navn Daniel. Daniel tager 
hjem og overtaler ni rumænere til at deltage i et nyt 
møde dagen efter, hvor de alle indvilliger i at deltage 
i en fagligsag, mod Cinterex. BJMF kontakter Fag-
bladet, der i samarbejde med den rumænske Jour-
nalist Doru Cobuz hjælper med at afdække sagen og 

forbereder en stor artikel om sagen. Som en del af 
arbejdet med artiklen kontakter Fagbladet Metrosel-
skabet i november, for at høre deres udlægning af 
sagen og afsløre dermed, at der er en sag på vej. 
Den 5. december meddeler Metroselskabet og CMT, 
at de har besluttet sig for at smide Cinterex ud. Det 
er ret tydeligt, at Metroselskabet og CMT reagerer på 
Fagbladets henvendelse, og deres reaktion kortslutter 
fuldstændigt den fagretslige sag og BJMF’s organiser-
ings forsøg blandt de ansatte i Cinterex. Som tidligere 
beskrevet havde Michael Severinsen sine forbehold 
over for omtalen af Cinterex-sagen i fagbladet. Han 
forklarer. at Fagbladet fokuserede på at få historien 
klar inden deadline, og at BJMF måske gerne ville 
have haft lidt mere tid. 
(Mail fra Michael 3/2-16) (Michael 16/9-15 52:50)

Det er vigtigt at understrege, at 3F og BJMF god-
kendte Fagbladets artikler, og at ingen aftaler er 
blevet brudt. Klaus brugte også meget energi på 
at inddrage rumænerne, og de var med til at tage 
beslutningen om, at artiklen skulle bringes. Alligevel 
er der i dag en efterrationalisering i BJMF, hvor man 
føler, at Fagbladet dengang var lidt for hurtige på af-
trækkeren. 
(Klaus 4/11-16) (Mail fra Michael 3/2-16)

Konklusionen må være, at når medierne bliver involv-
eret, så vil de komme til at påvirke forløbet, det er 
jo formålet med at involvere dem, men hverken fag-
foreningen eller mediet selv, kan vide med sikkerhed 
hvordan, det vil påvirke forløbet. Derfor er det ekstra 
vigtigt at alle parter er blevet hørt, og at man har 
klare og tydelige aftaler om, hvad man gør.

Cipa-sagen

I foråret 2014 mødes BJMF med de to rumænske 
brødre Aurelien og Emil. De melder sig ind i 3F, og 
Cipa sagen tager sin begyndelse. Igen bliver Fag-
bladet med det samme involveret i processen, og 
Klaus og Duro hjælper med at afdække sagen, og 
forbereder en stor artikel om sagen. Denne artikel 
udløser en heftig diskussion, af mediestrategien, in-
ternt i 3F. Byggegruppe og dele af BJMF er bange for 
at presseomtalen af sagen vil skade den fagretslige 
behandling, som det tidligere er set i Cinterex- og 
Navitas-sagerne. I Navitas-sagen fra 2012 hævdede 
DB, at 3F forsøgte at påvirke den faglige sag gen-
nem pressen. Denne kritik ender med at skade 3F’s 
faglige sag. Flertallet i BJMF og på Fagbladet har der-
imod den opfattelse at historien skal ud, fordi offen-
tligheden skal vide hvad der foregår, og for at bruge 
medieopmærksomheden til at forhindre Cipa i at fyre 
alle vidnerne i sagen.  
(Klaus 14/4-16)  (Jens Kirkegård 18/11-15 63:15) (Klaus 4/11-15)(Michael 
29/9-15 19:54) (Elo 5/10-15 18:36) (Mail fra Klaus 14/2-16)(Silas_22_10 
73:01)(Silas 22/10-15 73:01)
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Atlanco 
bliver

smidt ud.
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Diskussionen ender med, at man vælger at offent-
liggøre historien, men for at undgå, at omtalen skal 
opfattes som om, at BJMF forsøger på at påvirke 
den faglige sag, sørger BJMF og Fagbladet for, at det 
ikke er BJMF’s ansatte, men derimod kollegaerne i 
Cipa, der udtaler kritikken. Jens forklarer strategien 
således:  “Vi var meget bevidste om, at det var met-
roarbejderne, der skulle stå forrest i pressedæknin-
gen. Der var ikke noget TV-hold, der kom herud og 
filmede fagforeningskontorer, eller røde faner. Det 
var metroarbejdere foran et grønt hegn man så.” 
(Jens Kirkegård 18/11-15 63:15)

Strategien lykkedes over alle forventninger, men det 
kunne i virkeligheden også være gået den anden vej. 
Eksemplet understreger, hvor vigtigt det er at man 
tager en grundig diskussion af, hvad det er man vil 
opnå, og hvad der kan gå galt, før man offentliggør 
noget i pressen.

Konklusion
Som beskrevet i kapitlet om Cipa, så er der groft sagt 
fem adskilte, men tæt forbundne pressionsmidler, 
som BJMF kan bruge for at får en underentreprenør 
eller et bemandingsbureau til at integrere sig:

 1. Fagretslig behandling

 2. Bygherrens indblanding

 3. Hovedentreprenørens indblanding

 4. Negativ omtale i offentligheden

 5. Organisering af kollegerne.

Af disse fem områder er organiseringen af kollegerne 
uden tvivl det vigtigste, men hvis denne organiser-
ing bliver vanskeliggjort af et genstridigt firma, der 
for eksempel besværliggør kontakten til kollegerne, 
så kan en negativ omtale i offentligheden presse 
både bygherren, hovedentreprenøren og underen-
treprenøren til forhandlingsbordet. På Cityringen 
skabte BJMF og Fagbladet dygtigt dette mediepres, 
der i sidste ende skabte baggrunden for BJMF’s be-
mærkelsesværdige resultater på Cityringen. 

Pressedækningen kan, som beskrevet, også have 
negative konsekvenser, og det er umuligt at sikre sig 
fuldt ud imod dem, men i samarbejde med Fagbladets 
journalister lykkedes det i store træk BJMF at styre 
skibet sikkert i havn. Alt i alt et flot stykke arbejde. 

Her til sidst vil jeg lige påpege, at hele debatten i 
medierne stort set kun foregik på dansk, og at dette 
faktum på flere måder begrænsede effektiviteten af 
den negative medieomtale. For det første kunne de 
udenlandske kollegaer på Cityringen ikke følge med 
i debatten, og deres billede af, hvad der foregik, var 
derfor langt hen af vejen malet af deres arbejdsgiv-
ere. For det andet påvirkede den danske mediedebat 
ikke de udstationerede selskaber på deres hjemme-
bane. Erhvervsjournalister i Italien eller andre lande 
havde stort set ingen mulighed for at følge med i den 
dansksprogede debat om Cityringen. Det er muligt, 
at 3F fremover ville kunne vinde på at få oversat ud-
valgte artikler til fremmedsprog, og lagt på nettet. 
Eventuelt gennem internationale nyhedssider som 
https://usilive.org/
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Importen af uorganiseret arbejdskraft fra udlandet, 
der ikke tør eller vil stå i de danske fagforeninger, har 
forrykket den balance i styrkeforholdet mellem arbe-
jdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne, som er så 
afgørende for aftalemodellens succes. Når den ene 
part ikke har medlemmer på en plads, så er denne 
part dybest set sat ud af spillet. På Cityringen står 
BJMF i den situation, at de kun har en meget lille 
gruppe medlemmer blandt de udenlandske ansatte 
på Cityringen fra projektets begyndelse i slut 2011 og 
frem til gennembruddet i organiseringen i start 2015. 

BJMF valgte tidligt at bruge medierne, primært Fag-
bladet, men også andre medier, til at påvirke politik-
erne, Metroselskabet, CMT og underentreprenørerne. 
Som beskrevet i kapitlet Medier og Politik, så er det 
er min opfattelse, at det langt hen af vejen er me-
diernes påvirkning af først og fremmest Metroselsk-
abet, og dernæst CMT, der i sidste ende skaber gen-
nembruddet. Det er dog vigtigt at huske, at intet af 
dette havde været muligt uden de organiserede kolle-
gaer. Det var firstmoverne, der skabte de sager, som 
BJMF og Fagbladet senere kunne bruge til at skabe 
det politiske pres i medierne. Det var også firstmov-
ers vidneudsagn i pressen, der gav presse-historierne 
deres styrke og troværdighed. 

Det er altså her, hos firstmoverne og ambassadørerne, 
at vi må starte og slutte. Uden de organiserede kol-
legaer havde der ikke været nogen succes på Cityrin-
gen, selvom det relativt unge sjak af ansatte i BJMF 
selvfølgelig skal have deres del af æren for at have 
fundet firstmoverne, støttet dem, og dygtigt udnyttet 
de muligheder som de skabte.

Ekstremt forenklet mener jeg, at man kan koge 
BJMF’s erfaringer på Cityringen ned til denne simple 
vejledning:

 1.  Vind tillid ved at rådgive kollegerne og firmaet 
om Danmark. Spørg ind til dem og deres be-
hov.

 2.  Hvis der kommer hul igennem, ryk videre til 
punkt 5. Hvis ikke fortsæt med næste punkt.

 3.  Find firstmovers, afslør svindel og kør faglige 
sager.

 4.  Brug sagerne og firstmovernes vidneudsagn 
til at komme i medierne og dermed presse 
bygherren, hovedentreprenøren og underentre-
prenøren til forhandlingsbordet.

 5.  Forhandl en aftale med firmaet, der giver fag-
foreningen fri adgang til kollegerne og under-
støtter valg af TR. 

 6. Organiser kollegerne.

 7.  Mobiliser de organiserede medlem-
mer til at tage sagerne i egne hænder. 

På baggrund af BJMF’s erfaringer fra Cityringen, vil 
jeg i det følgende afsnit forsøge at komme med nogle 
anbefalinger til, hvordan de 7 punkter kan gribes an. 
Alt dette kan selvfølgelig ikke bruges som en manual, 
det er opgaven alt for kompliceret til, men det kan 
forhåbentlig bruges til inspiration.

Mødet med virksomhederne 
og bygherren
 •  Tidlig involvering i processen. BJMF ansætter 

Elo allerede før, at det første spadestik er ble-

KONKLUSION
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vet taget for at være med til at påvirke proces-
sen helt fra start. Indsatsen bliver modvirket af 
CMT’s genstridighed, og at BJMF ikke sidder 
med i mange af “topmøderne”, men ideen er 
god nok.

 •  Den lokale afdeling skal være repræsenteret på 
alle niveauer, når fagbevægelsen mødes med 
firmaer, bygherre og politikere, for at diskuterer 
projektet. På Cityringen går der alt for lang tid, 
før BJMF bliver inviteret med i Partnerskabet i 
foråret 2015, og det er muligvis en af årsagerne 
til, at Partnerskabet ikke får skabt alle de re-
sultater, man kunne have ønsket sig. 

 •  Mapping af virksomhederne er umådeligt vig-
tigt. Her kan et samarbejde med journalister 
være til stor hjælp. Journalisterne er vant til at 
grave, og på Cityringen var det langt hen af ve-
jen Fagbladet, der gravede informationerne om 
virksomhederne frem.

 •  En venlig og rådgivende henvendelse til virk-
somheden frem for at sende et overenskom-
stkrav pr. brev. Inviterer til et møde, hvor I 
forklarer den danske model og fagbevægelses 
rolle i Danmark. Det er langt fra sikkert, at der 
kommer konkrete resultater ud af dette ven-
lige første møde, men det første indtryk er jo 
ofte det stærkeste. Det tog flere år, før BJMF 
og virksomhederne på Cityringen fik etableret 
et tillidsfuldt samarbejdsklima, men da det 
lykkedes var det guld værd.  

 •  Foreslå en samarbejdsaftale/fagforeningscer-
tificering, hvor fagforeningen hjælper med 
rådgivning af virksomheden, f.eks. om arbejds-
tidsaftaler til gengæld for, at fagforeningen får 
mulighed for at møde de ansatte på en række 
møder uden virksomheden. Det er bare et fors-
lag til udformningen, aftalen skal tilpasses vir-
keligheden, men læg mærke til, at BJMF aldrig 
krævede obligatorisk medlemskab til gengæld 
for lokalaftaler på Cityringen. Jeg tror, at det er 
den rigtige strategi.

Mødet med kollegerne
 •  Organisering bør være en naturlig proces, der 

ikke skal forceres. Hverken Elo eller Michael 
møder kollegaerne på Cityringen med en ind-
meldingsblanket, og de forsøger aldrig at 
presse kollegerne til noget, de ikke er klar til. 
Det, tror jeg, er en af de vigtigste årsager til 
deres succes. 

 •  Sørg for, at du kan tale med de udenlandske 

kollegaer, enten via en tolk, eller ved at 
ansætte en organiser, der kan deres sprog. 
Frikøbte medlemmer eller aktivister, der kan 
samme sprog som kollegerne er billigere end 
autoriserede tolke, og måske også mere entu-
siastiske. 

 •  Forsøg at lære så meget som muligt om de 
udenlandske kolleger. Spørg ind til deres bag-
grund, tidligere erfaring med fagforeninger, ud-
dannelsesniveau, bopæl, fremtidsdrømme, og 
alt muligt andet. Tal med dem, før du taler om 
3F.

De kulturelle forskelle
 •  Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke national-

iteter I har med at gøre. Erfaringerne på Cityrin-
gen viser, at hver nationalitet skaber sine egne 
udfordringer og muligheder. 

 •  Organiseringen og fastholdelsen af polakkerne 
kan være specielt besværlig på  grund af 
deres individualisme, deres historie, og deres 
indgroede mistillid til fagbevægelsen. Erfa-
ringerne fra Megaflex og Adecco på Cityringen 
viser, at polakkerne kan organiseres, men at 
det kræver, at fagforeningen tager et langt sejt 
træk, hvor man kommer ind på livet af dem. 
Det er muligt, at denne opgave ikke kan løses 
på en byggeplads, men skal udføres hen over 
flere byggepladser.  

 •  Organiseringen af rumænere og kollegaer fra 
Guinea-Bissau kan også være svær, fordi de 
ofte er meget underkuede og bange for at blive 
fyret. Til gengæld viser erfaringerne fra Cityrin-
gen, at når der først kommer hul på bylden, så 
er de meget kollektive og loyale. 

 •  Portugiserne er mindre underkuede end deres 
landsmænd fra Guinea-Bissau, men de er 
desværre også mindre kollektive. Portugiserne 
er også mindre tilbøjelige til at stå i fagforen-
ing derhjemme, og de opfatter fagforeningerne 
som magtesløse. Det er derfor ekstra vigtigt at 
understrege 3F’s magt. 

 •  Italienerne har ofte erfaring med fagbevægels-
en hjemme fra, men det er ikke nødvendigvis 
en god ting. Erfaringerne fra Cityringen viser, at 
det er meget vigtigt, at man får understreget, 
at 3F ikke er korrupt og altid holder med arbe-
jderne, når I organiserer italienere.
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Skab tillid til fagforeningen
 •  Rådgivning af ikke-medlemmer kan bruges 

som et tillidsskabende værktøj. Princippet som 
BJMF brugte i mødet med ikke-medlemmerne 
var, at de fik rådgivning på lige fod med med-
lemmer, sammen med en salgstale om 3F. Når 
ikke-medlemmerne ønskede at BJMF skulle 
handle på deres vegne, så krævede BJMF, at 
de meldte sig ind.   

 •  Rådgivningen kan evt. starte et neutralt sted 
uden for fagforeningens rammer for at skabe 
tryghed. Hos ICDS på Cityringen starter Veron-
ika med at rådgive uden for fagforeningen og 
trækker derefter kollegerne ind i fagforeningen. 
Det var helt tilfældigt, men det var formentligt 
med til at skabe de gode resultater. 

 •  Rådgivning om ting der ligger uden for arbej-
det kan være med til knytte kollegerne tættere 
til fagforeningen. De udstationerede kollegaer 
på Cityringen har en lang række behov, som 
ikke er almindelige for danske kollegaer. BJMF 
lærte hurtigt at imødekomme disse behov, og 
understregede derved fagforeningens relevans. 

 •  Samarbejd med andre sociale organisationer 
om at løse problemstillinger, der normalt lig-
ger uden for fagbevægelsens virkefelt. For ek-
sempel LLO og Rusk. BJMF bruger endnu ikke 
denne mulighed på Cityringen, men samarbej-
det er oplagt.

Organisering og mobilisering
 •  Besøg på pladserne er afgørende, ikke nødven-

digvis for at udfylde medlemsblanketter, men 
for at vise, at fagforeningen er interesseret, 
stærk, og har adgang til at besøge dem. Vores 
spørgeskemaundersøgelse viser, at der er mere 
end dobbelt så stor sandsynlighed for, at kol-
legerne melder sig ind i 3F, hvis de har fået 
besøg af BJMF på pladsen. 

 •  Hvis det er muligt, så forsøg at facilitere kon-
takten til organiserede kollegaer, der er fra 
samme land som de udstationerede kolleger. 
Mange af de første udenlandske medlemmer 
på Cityringen fortæller, at de blev inspirerede 
til at kontakte 3F ved at tale med medlemmer 
af 3F fra andre firmaer. På Cityringen opstod 
denne kontakt naturligt, men for at spare tid 
kan fagforeningen forsøge at facilitere mødet. 

 •  Tilgængelighed er umådeligt vigtigt. Organise-
ring af udstationerede kollegaer er ikke et 9-16 

job. Telefonen skal være tændt, også om sønd-
agen. Måske kan fagforeningen endda holde 
åbent om søndagen, evt. med hjælp fra fagligt 
aktive kolleger.  

 •  Forsøg ikke at organisere hele byggepladsen, 
forsøg i stedet at udbyg forholdet til dem, der 
viser interesse, og opbyg dem til at blive am-
bassadører for 3F. I SELI finder BJMF Giuseppe, 
lærer ham at kende og opbygger langsomt 
et forhold til ham, så han til sidst bliver en 
uvurderlig ambassadør for 3F. Erfaringerne fra 
Cityringen viser, at en god ambassadør for 3F 
typisk er en afholdt kollega, der taler engelsk, 
og som har en plan om at blive i Danmark efter 
projektet.

 •  Det er kollegaer, der organiserer kollegaer, men 
det er de ansatte i BJMF, der får kollegerne 
til at organisere hinanden. Via deres dygtige 
sagsbehandling, imødekommende stil, og ved 
venligt at minde folk om, at kun sammen er vi 
stærke. 

 •  Tydelige sejre er afgørende for at fremvise 
fagbevægelsens styrke. Interviewene med de 
udenlandske kollegaer viser, at deres opfat-
telse af 3F som stærk er afgørende for deres 
tilslutning til 3F. 

 •  Uddeling af penge fra eventuelle forlig og bod-
er er bestemt et brugbart værktøj, som vist 
i Cipa og ICDS på Cityringen, men man skal 
være meget omhyggelig med at få forklaret 
kollegerne, hvad det er man gør, og hvorfor 
man gør det.

 •  Lov aldrig noget, I ikke er 100procent sikker på, 
at I kan holde. Flere af kollegerne på Cityrin-
gen har fortalt, at de har meget respekt for, at 
BJMF er meget reelle og aldrig lover noget, de 
ikke kan holde.

 •  Hav et uddannelsestilbud klar til de kommende 
medlemmer. Et uddannelsestilbud, hvor de 
udenlandske kollegaer kan lære alt det, som 
vi opfatter som selvfølgeligt. 3F’s kursus var 
meget afgørende for at ruste både AMR og TR 
til at varetage deres hverv på Cityringen. En af 
TR’ne fortæller, at han oplevede det som om, 
at der blev åbnet en dør i hans hjerne. En an-
den fortæller, at han kom til at elske 3F. 

 •  Empowerment frem for sagsbehandling. Det 
er vigtigt at have sig for øje, at mange af de 
udstationerede kollegaer føler sig magtesløse. 
De er meget sårbare i et fremmet land, hvor 
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de ikke kan tale med nogen. Derfor er det 
yderst vigtigt at opbygge deres selvtillid, så de 
tør kræve deres ret. Veronika og BJMF lærte 
kollegaer fra ICDS, hvordan de selv kunne løse 
enkle problemer, og henviste derefter andre 
kollegaer, der bad om hjælp, til dem de havde 
oplært. Resultatet var, at sammenholdet og 
selvtilliden blev udbygget.

 •  Valg af TR og AMR for hver nationalitet. Denne 
politik kan underbygge skellet mellem de for-
skellige nationaliteter, men jeg mener, at er-
faringerne fra for eksempel Cipa viser, at hver 
nationale gruppe bør have deres egne TR og 
AMR, hvis de reelt skal dække alle kollegerne 
på pladsen. Det må så være op til fagforenin-
gen af samle TR’ne og AMR’rene fra de for-
skellige nationaliteter. 

 •  Sociale sammenkomster som værktøj til at 
nedbryde de nationale skel. Det er endnu ikke 
rigtigt blevet taget i brug på Cityringen, men 
BJMF Ungdom og lærlingeklub samlede i feb-
ruar 2016 omkring 100 danske lærlinge og uden-
landske kollegaer fra Cityringen til en fælles 
fest i BJMF for at begynde denne nedbrydning 
af de nationale skel. Resultatet var opløftende.

 •  Inddragelse af danske fagligt aktive i organise-
ringen af de udstationerede kollegaer. BJMF 
har endnu ikke formået at inddrage de fagligt 
aktive danske medlemmer i organiseringen af 
Cityringen. For eksempel har man ikke inddra-
get de danske  stilladsarbejdere på Cityringen. 
Jeg tror, det kunne skabe gode resultater. For 
det første vil det være med til at forstærke fag-
foreningens ansatte, og for det andet vil det 
give de danske medlemmer en oplevelse af at 
være med til at bekæmpe social dumping på 
en god og konstruktiv måde. 

 •  Involvering af de udstationerede kollegaer i 
fagforeningens interne foreningsliv. BJMF har 
endnu ikke kastet sig ud i dette arbejde, og det 
er også en voldsom udfordring. Jeg tror dog, at 
det kan blive afgørende for at få kommunikeret 
til udlændingene, at fagforeningen ikke er at 
serviceorgan, du kan vælge til, når du har brug 
for det, men derimod et fællesskab, som du 
melder dig ind i, måske for resten af livet.

Hvis firmaet intimiderer kollegerne til ikke at melde 
sig i fagforening og på andre måder udfører organisa-
tionsfjendtlige handlinger, der umuliggør en alminde-
lig organisering, så kan det blive nødvendigt at bruge 
andre metoder. Her beskrives to af disse metoder, I 
kan nok selv finde på flere.

Find firstmovers 
og start sagerne 

 •  Hvis virksomheden er dødelig angst for fag-
bevægelsen, så kan det være rent selvmord 
for en ansat i virksomheden, at tale direkte 
med fagforeningens ansatte. Som hos Cinter-
ex, Atlanco og Cipa, så gælder det om diskret 
at give fagforenings pjecer, kontakt telefon 
nummer og email videre til de udenlandske 
kollegaer.

 •  Det er muligvis ikke den rigtige strategi at slå 
til mod virksomheden, så snart I har fat i sådan 
en lille gruppe firstmoves, der er villig til at 
vidne om brud på overenskomsten. Måske bør 
I vente, til I har fået bedre fat i kollegaerne. 
Erfaringerne fra Cinterex og Atlanco viser, at et 
forceret angreb på virksomheden kan bevirke, 
at den simpelthen bliver skiftet ud med nogle 
andre banditter, og så kan I begynde forfra. Er-
faringerne fra begyndelsen af Cipa-sagen viser 
også, at en lille gruppe nemt bliver skubbet ud 
på et sidespor eller simpelthen fyret. Måske 
kan der høstes bedre resultater ved tålmodigt 
at udbygge medlemsbasen først. Der er ikke 
mange eksempler på udmøntningen denne 
strategi i Danmark, men det kunne være inter-
essant at afprøve det.

 •  Et af de våben, arbejdsgiverne bruger mod 
udenlandske kollegaer, er, at de bliver hjem-
løse, når de bliver fyret og bliver smidt ud af 
campen. Det kan modvirkes ved, at fagfore-
ningen har en plan for, hvor fyrede firstmovers 
kan bo. I Atlanco-sagen var det afgørende for 
et lille sjak, der blev fyret i september 2014. 

 •  Find nye jobs til fyrede firstmovers, gerne på 
samme byggeplads. Som vist på Cityringen et 
utal af gange, så giver det en kæmpe propa-
ganda-sejr, når fagforeningen hjælper fyrede 
kolleger med at finde nye jobs.

 
 •  Lav aftaler med fyrede vidner, der rejser hjem 

om, at de ikke behøver betale kontingent, 
mens de venter på, at sagen bliver behandlet. 
Det er ikke noget, 3F normalt gør, men husk 
på, at lønnen i hjemlandet er meget lavere end 
herhjemme. Det er derfor helt umuligt for dem 
at betale et højt dansk fagforeningskontingent, 
mens de venter på en sag, de slet ikke er sikre 
på, at de vil vinde. Det samme gør sig i øvrigt 
gældende, hvis de er arbejdsløse i Danmark, 
men ikke har optjent dagpenge. 
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 •  Informer kollegerne om det skitserede bered-
skab, så kollegerne ved, at fagforeningen vil 
kunne hjælpe dem, hvis de vælger at bryde ud 
og melde sig ind.

Pressearbejdet
 •  Vær opmærksom på, at involveringen af 

pressen, også Fagbladet, vil påvirke forløbet, 
på en måde som ingen helt kan overskue kon-
sekvenserne af. Alene truslen om at involvere 
pressen, kan muligvis være nok til at opnå de 
ønskede resultater.

 •  Involver gerne Fagbladets journalister tidligt i 
forløbet, så I kan gøre brug af deres specielle 
kompetencer. På Cityringen hjælper Fagbladet 
flere gange BJMF med opklaringen af sagerne 
og fungerer som sparringspartner på udviklin-
gen af mediestrategien.

 •  Lav klare aftaler om, hvad og hvornår infor-
mationerne offentliggøres, og sørg for, at alle 
parter ved hvad der er aftalt. Som Cinterex-sa-
gen viser, så kan selv Fagbladet komme til at 
løbe hurtigere, end alle i fagforeningen kan 
følge med til.

 •  Sørg for, at I har diskuteret det grundigt igen-
nem, før I kontakter den uafhængige presse. 
Når først de er involveret i historien, så kan 
man ikke kontrollere, hvad de skriver, eller 
hvornår de holder op med at skrive. 

 •  Udvælg journalister, som I ønsker at samar-
bejde med, og opbyg personlige relationer til 
dem. Det er altid bedre at have en eller to faste 
samarbejdspartnere, som de andre medier kan 
citere, end at sende 100 pressemeddelelser ud 
og håbe på, at nogen samler den op. 

 •  Tal med journalisterne om, hvad de skal bruge 
af dokumentation for at skrive om sagen. In-
dgå i en åben dialog med journalisten om deres 
behov. Det hjælper selvfølgelig på dialogen, at 
den begynder i god tid.

 •  Bed om at få lov til at læse eventuelle citater, 
før de sendes ud. 

 •  Bed om at få spørgsmålene, før et eventuelt 
TV-interview, så I kan forberede jer, på hvad I 
vil svare.

 •  Vær yderst forsigtig med at gå til pressen med 
kollegaernes historie uden først at have aftalt 
det klart og tydeligt med dem. Det er vigtigt for 

det kommende samarbejde, at de ikke føler sig 
ført bag lyset, eller udstillet. 

 •  Sæt gerne kollegerne forrest, de er mere tro-
værdige og stærkere talsmænd for sagen 
end fagforeningsformanden, men sørg for, at 
de er 100 procent med på, hvad der sker, og 
hvilke eventuelle negative konsekvenser, det 
kan have for dem. I Cipa-sagen skabte denne 
strategi gode resultater.

 •  Sørg for at informere kollegerne i det firma, I 
angriber, om, hvad der bliver sagt i pressen, og 
hvad I siger om deres firma. Hvis I ikke gør det, 
så vil arbejdsgiverens version af historien være 
den eneste version de ser.

 •  Udover selve den faglige sag, kan en række an-
dre kilder og aktører lægge pres på en virksom-
hed eller bygherre. Kan I også få dem på ba-
nen, står I stærkere. Det gælder Skat (har dog 
tavshedspligt angående firma-konkrete oplys-
ninger), politi, bygherren, andre folk på plad-
sen, andre firmaer, Dansk Byggeri, og vigtigst 
af alt Arbejdstilsynet. Både mediet og fagfore-
ningen kan få aktindsigt, kontrolrapporter, og 
oplysninger om bøde for overtrædelse af RUT 
og arbejdsmiljøloven. 

 •  Overenskomststridige blokader og strejker er 
muligvis lidt pinagtige for fagforeningen at 
blive associeret med, men de er ofte en glim-
rende mulighed for at få fagforeningens syn-
spunkter frem i medierne. Strejkerne i Atlanco 
og Cipa skaber begge stor presseomtale, ikke 
mindst fordi BJMF, der i begge tilfælde udtaler 
sig til medierne. 

 •  Debatten i medierne om Cityringen, foregik 
stort set kun på dansk. Dette begrænsede 
effektiviteten af den negative medieomtale. 
Journalister i Italien eller andre lande havde 
stort set ingen mulighed for at følge med i 
den dansksprogede debat om Cityringen. Det 
er muligt, at 3F fremover ville kunne vinde på 
at få oversat udvalgte artikler til fremmedsprog 
og lagt på nettet.
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Kommentarer og forbehold til spørgeskemaet
Spørgeskemaerne blev lavet igennem oktober og udfyldt i november 2015. Skemaet er blevet oversat til rumænsk, 
polsk, portugisisk, italiensk og engelsk. I processen er der opstået en række fejl i forbindelse med udformningen, 
og udfyldningen af spørgeskemaet. Jeg vil i det følgende gennemgå de væsentligst fejlkilder.

Jeg har lavet en klassisk begynderfejl og spurgt om alt for meget, hvilket gør, at mange falder fra hen mod 
enden. Rigtig mange besvarelser er udfyldt sporadisk, og flere er kun halvt (eller mindre) udfyldt. De sidste 
spørgsmål har ofte så få svar, at det ville være uredeligt at konkludere alt for voldsomt på dem. Specielt hvis 
man deler dem op efter firma eller nationalitet. Der er også en del af respondenterne, der tilsyneladende ikke 
tør svare på de spørgsmål, der spørger direkte til deres holdning til deres firma. 

Fejl i spørgeskemaerne

Portugisisk: Mangler svarmuligheder i spørgsmålet om, hvorvidt de holder deres medlemskab af 3F skjult over 
for deres ledelsen, men de har selv kunnet gætte sig til svarmulighederne, ved at se på spørgsmålene ovenover 
og nedenunder.

Engelsk: Der er nogle valgmuligheder hvor “Slet ikke” bare er oversat med “Nej”.
Rumænsk: I spørgsmål 11.5 og 11.6 er svarkategorierne stadig på dansk.

Der er i det engelske, polske, portugisiske og italienske skemaer givet en “ved ikke”-kategori i spørgsmål som 
det rumænske ikke har “ved ikke”-kategorier til (spg: 8.5, 9.1, 9.2, 9.3 og 9.4), hvilket i høj grad har sat sit præg 
på afgivelsen af svar, hvor der er meget få af de rumænske respondenter, der har undladt at svare, selvom en 
betragtelig del af de andre respondenter svarer ”Ved ikke”.

Flere respondenter har givetvis skrevet af efter hinanden, hvor der er helt enslydende besvarelser fra personer 
fra samme land med samme arbejdsgiver, der afgiver besvarelser samme dag og sted. Det skyldes nok, at 
mange af respondenterne ikke kan læse.

Svarene kan altså ikke tages fuldstændigt for pålydende, men nok bruges til at se tendenser og overordnede 
betragtninger. Specielt når man sammenligner mellem nationaliteterne og firmaerne.






