
UDARBEJDET FOR

 

AF JAKOB MATHIASSEN, 

MED HJÆLP OG STØTTE FRA 

JONAS BJØRN JENSEN, 

ALEKSANDRA IDA MARTYNIUK,

 DI PONTI, SIRI RØNNE CHRISTIANSEN 

OG LIVIA GEORGIANA BUDA.

DEN FAGLIGE
INDSATS PÅ
CITYRINGEN





Foto: Torben Eskerod

Jakob Mathiassen, er betonarbejder, 
medlem af BJMF, tidligere tillidsmand 
og klubformand på Cityringen. Herudo-
ver er han forfatter, bla. medforfatter til 
bogen Kamppladser fra 2014, en bog om 
kampen mod social dumping i byggeriet, 
i de første 10 år efter EU´s østudvidelse.  

Baggrunden for rapporten
“Måske fagforeningerne her i landet var effektive til-
bage i de dage, hvor alle arbejdere var medlem af 
foreningen, alle talte det samme sprog og arbejdede 
på et arbejdsmarked.”
 (Citat af en tillidsrepræsentant på Cityringen)

Den frie udveksling af varer, investeringer og arbejds-
kraft i EU truer med at fratage den europæiske fag-
bevægelse sin relevans. De nationalt baserede fag-
foreninger i EUs medlemslande er blevet fanget i en 
permanent defensiv, som man kan sammenligne med 
en fodboldkamp, hvor det ene hold vælger at blive 
stående på sin egen banehalvdel. 

Virksomhederne bruger selvbevidst hele banen og tru-
er både med at flytte produktionen til andre EU-lande 
med lavere lønomkostninger, samt at erstatte den lo-
kale arbejdskraft med billigere arbejdskraft fra andre 
EU-lande. Fagforeninger derimod, er forblevet natio-
nale, og kan hverken følge virksomheden med over 
grænsen, eller organisere migrantarbejdere, der rejser 
ind over grænsen. Alle de europæiske fagbevægelser 
er presset af disse to udfordringer, der langsomt, men 
sikkert undergraver alle vores sejre. Vi er tvunget til 
at finde løsninger, hvis vi vil undgå et totalt kollaps af 
løn og arbejdsforhold. 

I sit arbejde med at organiserer og mobiliserer mi-
grantarbejderne på udbygningen af Københavns nye 
metrostrækning, Cityringen, har den lokale fagfor-
ening, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagfor-
ening (BJMF), fundet nogle væsentlige svar, på hvor-
dan en nationalt baseret fagforening kan organisere 
og mobilisere tilrejsende kolleger i en fælles kamp for 
ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Denne rapport er bestilt af 3Fs byggegruppe, så vi 
kunne lære af erfaringerne på Cityringen og gentage 
succesen på andre byggepladser. Rapporten bygger 
blandt andet på den noget længere rapport “Gen-
nembrudet” og undersøger gennembruddet i orga-
niseringen, håndhævelsen af overenskomsterne og 
integrationen af firmaerne i den danske aftalemodel. 
Ligesom denne rapport undersøger BJMFs kamp for 
at mobilisere kollegerne til selv at tage ansvar for det 
faglige arbejde.
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I november 2010 vinder det Italienske konsortium CMT, 
med den Italienske entreprenør Salini i spidsen, udbud-
det på Cityringen. CMT melder sig godt nok ind i Dansk 
Byggeri (DB), men både CMT, deres udenlandske un-
derentreprenører og migrantarbejderne, der ankommer 
til Cityringen, er totalt ubekendte med det Danske af-
talesystem og fagforeninger. Det bliver i høj grad op til 
3F’s lokale byggefagforening, BJMF, at introducere dem 
til dette, og i oktober 2011 indleder BJMF sin organiser-
ingsindsats blandt de udenlandske kollegaer på Cityrin-
gen. 

Dansk fagbevægelse har haft meget svært ved at organ-
isere migrantarbejdere, der er strømmet til landet siden 
EU’s udvidelse i 2004. På den baggrund har fagbev-
ægelsen siden 2004 udviklet en håndhævelsesstrategi, 
hvor det ikke har været drivende nødvendigt at have 
medlemmer i firmaet for at håndhæve overenskom-
sten. 48-timers-møderne og dygtigt detektivarbejde 
har flere gange frembragt rimelige resultater, men erfa-
ringerne fra de sidste 11 års kampe på de danske bygge-
pladser viser, at aftalesystemet ikke kan fungerer uden 
medlemmerne. De organiserede medlemmer, og ikke 
overenskomsterne, er og forbliver 3F’s stærkeste aktiv. 

Der er altså meget på spil, da BJMF’s faglige sekretærer 
kastede sig ud i forsøget på at organiserer migrantarbe-
jderne på Cityringen. Det bliver langt hen ad vejen Elo 
Hansen og Michael Severinsen, der kommer til at stå 
for denne afgørende organiseringsindsats. 

På den anden side af bordet er CMT og deres uden-
landske underentreprenører ikke specielt interesserede 
i, at deres ansatte bliver organiseret i de danske fag-
foreninger. CMT gør det svært for BJMF at få adgang 
til pladserne, og i hvert fald en af underentreprenørerne 
truer direkte deres ansatte til ikke at melde sig ind. 

Organiseringen af Trevi - 2012 

Trevi en Italiensk underentreprenør, der står for borin-
gen af sekantpælene på Cityrigen. De ansætter et 
mix af danskere og italienere. På baggrund af et 48 
timers møde rejser BJMF en faglig sag mod Trevi for 
brud på overenskomsten (OK), i februar 2012, med et 

krav på i alt 7 millioner kroner. Dette krav bliver dog 
forhandlet ned til et forlig på 350.000 kr, et halvt år 
senere. BJMF organiserer en større gruppe af de dan-
ske arbejdere i Trevi og forsøger i samarbejde med de 
danske medlemmer at integrere Trevi i den danske 
model. Der bliver valgt dansk fællestillidsrepræsent-
ant (FTR), tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmil-
jørepræsentanter (AMR) henover sommeren 2012. 
Desværre spreder organiseringen sig ikke fra dansk-
erne til Italienerne, og da 2012 slutter, begynder der 
også en afmatning af organiseringen af danskerne. To 
TR bliver fyret, og ingen tør tage deres plads. 

Jeg har identificeret tre grunde, til at denne tidlige 
indsats ikke bar frugt: 

1) Italienerne i Trevi talte stort set ikke engelsk, og 
BJMF havde ikke råd til at betale for en tolk, eller 
oversættelse af ordentlige skriftlige materialer. 

2) BJMF angriber Trevi for ikke at overholde overen-
skomsten, før de havde ordenligt fat i de italienske 
kolleger, hvilket gør det meget svært at organiserer 
dem efterfølgende. 

3) De danske kollegaer var så langt foran italienerne 
i deres krav til Trevi, at de kom til at afskrække 
Italienerne, snarere end at inspirere dem. 

Organiseringen af Adecco - 2013 

Adecco er et Schweizisk bemandingsbureau på Cityrin-
gen, der primært leverer pladsfolkene til Cityringen. 
Adecco overholder i store træk overenskomsten, og 
de ansætter stort set kun polakker der kan engelsk. 
BJMF forsøger at organisere kollegerne i Adecco helt 
fra start i 2011, men i 2013 kommer der et gennem-
brud, hvor organisationsprocenten stiger fra 4% i jan-
uar til 20% i november 2013. Desværre udebliver det 
helt store gennembrud, og flere af polakkerne vælger 
at flytte afdeling til den lidt billigere 3F Vestegnen. 
BJMF opgiver lidt at organisere kollegerne, og der 
bliver aldrig valgt TR eller AMR. 

Jeg har identificeret to grunde til at denne organiser-
ingsindsat mislykkes: 

Historien om Cityringen - kort fortalt
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1) BJMF havde, på Cityringen, endnu ikke udviklet no-
get stærkt samarbejde med byggefagenes polske or-
ganisator Robert Olinick og den Polske Klub. Derved 
kommer de til at mangle en afgørende indsigt i de 
polske kollegers kultur og måde at tænke på. 

2) Jeg tror BJMF’s ansatte bliver skuffede over po-
lakernes manglende loyalitet og giver op lidt for 
tidligt. Det er forståeligt at BJMF’s ansatte bliver 
frustrerede, men en sund kritisk skepsis til alle in-
stitutioner, også fagforeninger, er simpelthen en del 
af polsk kultur og historie, som man må tage med, 
når man organiserer polakker. 

På trods af denne tidlige fiasko, vokser medlemstal-
let støt i Adecco, og i 2016 bliver der for første gang 
valgt TR og forhandlet lokalaftaler.

Cinterex sagen - december 2013 

Cinterex er en portugisisk underentreprenør, der leverer 
mandskab til betonarbejdet på stationerne. De betaler 
langt under mindstelønnen til mange af deres ansatte, 
de bryder arbejdstidsreglerne, og de er tilsyneladende 
meget fagforeningsfjendske. Cinterex ansætter et mix 
af portugisere, rumænere og portugisere fra den tidlig-
ere portugisiske koloni Guinea-Bissau. 

BJMF opgiver stort set at organisere kollegerne i Cinter-
ex med det samme. Der bliver hverken lavet skriftligt 
materiale på rumænsk eller portugisisk, og der bliver 
heller ikke indkøbt tolke støtte. Alligevel opstår der 
et gennembrud i oktober 2013. En rumæner fra SELI, 
der har tidligere erfaringer med 3F, anbefaler 3F til en 
af rumænerne i Cinterex. Han trækker en lille gruppe 
rumænske kollegaer med sig, og de indvilger i at starte 
en sag mod Cinterex. BJMF gør efterfølgende klar til 
at rejse en faglig sag og involverer Fagbladet. Fagbla-
det hjælper med opklaringen af sagen og forbereder 
en stor artikelserie om svindlen. Desværre bliver pro-
cessen afsporet, før den kommer rigtigt i gang. Den 5. 
december 2013 meddeler Metroselskabet og CMT, at 
de smider Cinterex ud af Cityringen. Det er tydeligt, at 
Metroselskabet og CMT reagerer på BJMF’s kommende 
sag mod Cinterex. Udsmidningen af Cinterex kortslutter 

fuldstændigt den fagretslige sag og BJMF’s organise-
ringsforsøg blandt kollegerne i Cinterex. For at tilføje 
salt til såret, bliver firmaet bare erstattet af endnu flere 
svindelfirmaer, da berygtede firmaer som Kormal og At-
lanco kort efter starter på Cityringen. Til gengæld fik 3F 
bevist deres styrke, hvilket viser sig at blive betydnings-
fuldt for det fremtidige forløb. 

Sagen fik i øvrigt sin afslutning mange år senere i april 
2017, hvor BJMF fik medhold, og i oktober 2017 betalte 
CMT pengene til BJMF og deres medlemmerne.

Organiseringen af SELI - 2014 

SELI står for boringen af selve metrotunnelen og ansæt-
ter folk fra mange forskellige nationaliteter, men mest 
af alt Italienere. SELI overholder overenskomsten og er 
venligt stemt over for fagbevægelsen. 

Igennem 2013 udfører BJMF en organiseringsindsats 
sammen med de få danske ansatte, men med de samme 
magre resultater som i Trevi. Først den 5. december 2013 
sker der noget. Samme dag som at Cinterex-sagen im-
ploderer, bliver Giuseppe D’ Oriano, som den første ud-
lænding i SELI og på hele Cityringen, valgt til TR. I det 
kommende år, fra januar 2014 til januar 2015, vælges der i 
alt fem Italienske TR’er, og organisationsprocenten i SELI 
stiger fra 15 % til 36 %. Bemærkelsesværdige resultater 
i alle sammenhænge, men set i sammenligning med de 
magre resultater i Trevi og Adecco, så er det virkeligt et 
voldsomt gennembrud. 

Jeg har identificeret fire årsager til gennembruddet: 
1) Ledelsen i SELI er interesseret i at integrere sig i 
den danske model. De overholder i forvejen OK og 
vil gerne bruge det lokale aftalesystem. 

2) Der er engelsktalende 3F-medlemmer blandt de 
italienske kollegerne fra start af. Medlemmer som 
Michael og Elo langsomt, men sikkert, har opbyg-
get en stærk og tillidsfuld kontakt til. Blandt andet 
ved at rådgive dem, før de meldte sig ind.

3) BJMF og 3F har skabt et kursus i den danske 
model til medlemmerne i SELI. Kurset lærte dem 
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alt det, de har brug for at vide for at kunne drage 
nytte af det danske OK-system. Dette kursus bliv-
er i øvrigt senere udbudt til alle medlemmerne på 
Cityringen. 

4) Michael og Elo var selv på kursus i organiser-
ing og lavede efterfølgende en fokuseret og gen-
nemtænkt indsats på SELI. Noget som har manglet 
i både Trevi og Adecco. 

Atlanco sagen - september 2014 

Atlanco er et irsk bemandingsbureau, der leverer ar-
bejdskraft til betonarbejdet i stationsskaktene. På 
Cityringen ansætter de primært polakker. Atlanco 
udbetaler mindstelønnen, men overholder tilsynela-
dende ikke arbejdstidsbestemmelserne. Til gengæld 
er Atlanco meget fagforeningsfjendsk og har været 
involveret i en stribe svindelsager i hele Europa. 

Ligesom hos Cinterex regner BJMF det for stort set 
umuligt at organisere kollegerne i Atlanco. Men i 
september går en stor gruppe af kollegaer fra Atlan-
co pludseligt i strejke, da deres løn udebliver. En af 
dem har telefonnummeret til den polske organisator 
Robert, og der bliver arrangeret et møde i BJMF. Her 
opdager BJMF blandt andet, at en del af kollegerne er 
ansat i et ikke OK-dækket firma, Rimec. BJMF går til 
pressen med deres opdagelse, og nyheden kommer 
i de landsdækkende medier. Efterfølgende presser 
Metroselskabet CMT til at skille sig af med Atlanco/
Rimic, og BJMF’s organiseringsindsats går i stå. 

Denne oplevelse ligner i grove træk forløbet omkring 
Cinterex i dec 2013. I begge tilfælde sker der følgende: 

1) En gruppe utilfredse kolleger springer ud og 
melder sig i fagforening. 

2) Fagforeningen indleder en faglig sag og går til 
medierne, så snart de har beviserne for brud på OK. 

3) Når det kommer frem, at firmaet er afsløret, 
trækker enten bygherren eller hovedentreprenøren 
selv i nødbremsen, og firmaet forsvinder. Fagbev-
ægelsen står tilbage med et krav, der ikke bliver 
betalt og næsten ingen medlemmer blandt de kol-
legaer, det hele handler om. Erfaringerne fra Cinter-
ex og Atlanco bliver afgørende for BJMF’s udvikling 
af en banebrydende ny strategi i Cipa-sagen. 

Cipa sagen - maj 2014 til marts 2015 

Cipa er italiensk underentreprenør, der leverer mandsk-
ab til betonarbejdet i stationsskaktene på Cityringen. 
Cipa ansætter betonarbejdere fra Rumænien, Polen, 
Italien, Portugal og Guinea-Bissau. Cipa betaler langt 
under mindstelønnen til mange af deres ansatte og 
bryder arbejdstidsreglerne. Cipa er også meget fag-
foreningensfjendske og truer direkte deres ansatte til 
ikke at melde sig ind i 3F. 

BJMF udfører ikke nogen sammenhængende indsat 
for at organisere kollegerne. Der bliver ikke indkøbt 
tolke eller lavet skriftligt materiale til kollegerne. Til 
gengæld bliver Cityringens pladser ofte besøgt med 
korte pjecer på italiensk og engelsk. I februar 2014 
får to rumænske brødre fra Cipa en af disse pjecer, 
og da den ene af dem bliver fyret nogle måneder se-
nere, tager de kontakt til BJMF. De to brødre trækker 
der efeter en lille gruppe rumænere med sig i maj 
og juni 2014. Ligesom i Cinterex sagen, så er det en 
lille gruppe rumænere, der bryder fri af firmaets kon-
trol og bliver en slags faglige Firstmovers. Ligeledes 
som i Cinterex så indleder BJMF forarbejdet til en 
faglig sag og involverer Fagbladet i processen. Men 
i modsætningen til i Cinterex-sagen bliver Cipa ikke 
smidt ud af Cityringen. Til gengæld bliver 3F’s med-
lemmer fyret, og Cipa gør livet hedt for alle, der bare 
tænker på at tale med BJMF. 

Lignende forløb er set på andre byggerier, som for 
eksempel på Navitas i Aarhus. Her gjorde Budomex 
også, alt hvad de kunne for at isolere de få fagforen-
ingsmedlemmer og intimidere de andre kollegaer til 
ikke at melde sig ind, imens den fagretslige sag stod 
på. I dette tilfælde sker der dog noget nyt og ander-
ledes. 

I løbet af vinteren 2014-2015 dukker yderligere to 
grupper af henholdsvis polakker og italienere fra Cipa 
op i BJMF. De melder sig ind og går med i 3F’s sag, 
og sagen vokser til at dække 39 kollegaer af tre na-
tionaliteter, hvoraf 18 kollegaer stadig arbejder i Cipa, 
da sagen starter. 

Dette, at der dukker så mange migrantarbejdere op i 
fagforeningen, ikke for at afstraffe en tidligere arbejds-
giver, men for at forbedre deres vilkår, er i virkeligheden 
ret unikt i historien om migrantarbejdere i den danske 
byggebranche. Mine interviews tyder på at årsagerne til 
denne unikke situation stammer fra, at der efterhånden 
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er mange migrantarbejdere på Cityringen, der har en 
lang historie med 3F. Der er 3F medlemmer i både 
Adecco og SELI, og kollegaer med erfaringer fra Atlan-
co og Cinterex er blevet overført til Cipa. Efterhånden 
begynder kollegerne at anbefale 3F til hinanden, og så 
ruller snebolden. Forløbet understreger, hvor vigtigt det 
er at finde og understøtte gode Ambassadører for 3F 
blandt kollegerne, men det er vigtigt at forstå, at am-
bassadørerne fungerer bedst, når de henvender sig til 
deres egen nationalitet. 

Den 10. marts 2014 bliver Cipa dømt en bod på 22 
mio. kr. Hidtil er firmaer, der er blevet afsløret i 
grove overtrædelser af overenskomsten, simpelthen 
blevet smidt ud af Cityringen og erstattet af endnu 
et svindelfirma. Faktisk har BJMF og 3F selv været 
fortaler for, at de blev smidt ud, men nu har BJMF 
indset, at det er bedre, at firmaet bliver på projektet, 
så de kan betale boden, og BJMF kan fortsætte med 
at organisere kollegerne. For at sikre sig at Cipa ikke 
selv stikker af fra regningen, meddeler BJMF til CMT, 
at hvis Cipa ikke betaler boden, så vil BJMF blokere 
metroen, på baggrund af skyldig løn. Metroselskabet 
deler BJMFs holdning og presser også på, for at Cipa 
skal blive på pladsen. Metroselskabets pres, truslen 
om blokade, sammen med CMT’s store afhængighed 
af Cipa, giver tilsammen CMT et stort incitament til 
at holde på Cipa og hjælpe dem med at betale deres 
bod.  Den 24. marts 2015 aftaler BJMF, CMT og Cipa 
en afdragsordning for boden. 

Organiseringen af Cipa - marts til december 2015 
Beslutningen om at ville kæmpe for at beholde Cipa 
på pladsen er et afgørende nybrud, som muliggør, at 
BJMF kan fortsætte sit organiseringsarbejde blandt 
kollegerne i Cipa. I perioden fra sejren i marts til de-
cember 2015 stiger organiseringsgraden i Cipa fra 8 % 
til 31 %, og der bliver valgt tre TR. 

En af de vigtigste årsager til denne succes er sandsyn-
ligvis, at BJMF tager en beslutning om, at kollegerne 
i Cipa kan melde sig ind i 3F efter dommen, og få del 
i de 22 mio. Mine undersøgelser har dog vist, at det 
ikke har været helt så afgørende, som man måske 
kunne tro. Hverken i Cipa eller senere i ICDS, hvor 
man også benytter sig af sådan en ordning. Vi har 
spurgt 50 tilfældigt udvalgte 3F-medlemmer fra Cipa, 
om de meldte sig i fagforening på grund af udsigten 
til at få del i boden. 12 % Svarede: helt rigtigt, 18 %: 
rigtigt, 16 %: lidt rigtigt og 34 %: slet ikke. 

En anden vigtig faktor, som jeg tror var mindst lige så 
væsentlig for organiseringen af kollegerne i Cipa, er 
ansættelsen af Giuseppe i BJMF den 22. juni 2015. En 
af hans vigtigste opgaver var at udbygge BJMF’s kon-
takt til italienerne i Cipa, specielt de Italienske TR’er, 
der ikke taler engelsk. Jeg tror ikke, man kan over-
vurdere betydningen af Giuseppe i organiseringen og 
fastholdelsen af de italienske kolleger i Cipa. 

Et eksempel til efterfølgelse 

Da Cipa kom til Cityringen, var de et af de mindst 
integrationsvillige firmaer på Cityringen. De brød 
overenskomsten, og de truede direkte deres ansatte 
imod at melde sig ind i 3F. Da 2015 slutter, er 31 % af 
deres ansatte organiserede, og der er valgt 3 TR’er. 
Processen omkring Cipa giver os derfor en skitse til, 
hvordan 3F fremover kan integrere selv de mest gen-
stridige udenlandske firmaer. Meget forsimplet kan 
man beskrive processen således: 

1) Ambassadører for 3F anbefaler 3F til kollegaer i 
Cipa. 

2) Flere grupper af kollegaer fra Cipa bliver first-
movers, da de bryder ud af firmaets kontrol, og 
melder sig ind i 3F. 

3) BJMF rejser en stærk faglig sag på baggrund af 
en større gruppe kolleger, hvoraf flere stadig arbe-
jder i firmaet. 

4) Fagbladet og pressen bliver involveret for at 
maksimere presset på CMT og Cipa selv. 

5) Via trusler om at ville blokere pladserne, et 
stærkt pressearbejde og støtte fra Metroselska-
bet, presses CMT til at beholde Cipa på pladsen og 
hjælpe dem med at betale boden. 

6) Organiseringsindsatsen fortsætter, hjulpet på 
vej af uddelingen af pengene fra boden og ansæt-
telse af personale, som kan samme sprog som kol-
legerne i firmaet. 

Organiseringen af MEGA FLEX - 2015 

MEGA FLEX er et dansk bemandingsbureau, der 
primært leverer mandskab til stationsskakterne på 
Cityringen. De overholder stort set overenskomsten 
og er officielt venligt stemt over for fagbevægelsen. 
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MEGA FLEX ansætter primært polske betonarbejdere 
og overtager en stor del af Atlancos folk, da de bliver 
smidt ud af Cityringen i december 2014. 

I en periode fra april til juni 2015 udfører BJMF, støttet af 
byggefagenes polske organisator Robert Olejnik, en fok-
useret organiseringsindsats blandt kollegerne i MEGA 
FLEX. Indsatsen er en succes, og i perioden organiserer 
BJMF 51 kollegaer og får valgt 4 TR. 

Forløbet ligner faktisk i store træk forløbet i SELI i 2014. 
1) Virksomheden er ikke dødeligt bange for, at 3F 
organiserer deres ansatte. 

2) BJMF leverer en gennemtænkt og fokuseret or-
ganiseringsindsats. 

3) Der udvikles stærke ambassadører for 3F blandt 
kollegerne, som taler engelsk. 
4) Medlemmerne, AMR og TR bliver tilbudt et kur-
sus i den danske model. 

Forløbne i MEGA FLEX og SELI understreger, at det er 
muligt at organisere migrantarbejderne, hvis man prior-
iterer det, og hvis firmaet ikke er dødeligt angst for at 
lukke fagbevægelsen indenfor. 

Organiseringen af ICDS - 2015 

ICDS er et bemandingsbureau, der leverer betonarbej-
dere til arbejdet i stationsskaktene. De ansætter et mix 
af betonarbejdere fra Irland, Portugal og den tidligere 
Portugisiske koloni Guinea-Bissau. ICDS er fagforen-
ingsfjendske, selvom de betaler mindstelønnen. De har 
dog problemer med at overholde arbejdstidsreglerne, 
og de indgår to forlig på i alt 8 mio. kr. for brud på arbe-
jdstidsreglerne. 

Den 27. august 2015 holder BJMF to rådgivningsmøde 
for tilsammen 60 uorganiserede kolleger fra Portugal 
og Guinea-Bissau, alle fra ICDS. Mødet bliver afholdt 
i samarbejde med den portugisisktalende tolk og ak-
tivist Veronika Kirsa. Veronika har selv skabt et stort 
netværk blandt kollegerne fra ICDS, ved at hjælpe dem 
med en række problemer, der knytter sig til at være ud-
stationeret i et fremmed land. Såsom; opholdstilladel-
ser, sygesikringskort, bankkonto, nemID og SKAT. ICDS 
hjælper ikke deres ansatte med disse ting, de nærmest 
modarbejder det. I løbet af sommeren 2015 henvender 
Veronika sig til BJMF for at få hjælp til de spørgsmål, 

der vedrører arbejdspladsen, og BJMF indleder et sa-
marbejde med Veronika. 

Efter mødet begynder Veronika og Elo en praksis, hvor 
de sammen rådgiver mellem 5 og 25 ikke-medlemmer 
såvel som medlemmer fra Guinea-Bissau og Portugal, 
om alle mulige forhold i og udenfor arbejdspladsen, 
hver torsdag fra kl 15 til langt ud på aftenen, i BJMFs 
lokaler. Veronika udfører dette arbejde som aktivist, in-
dtil hun bliver ansat i BJMF i december 2015. 

BJMF’s organiseringsindsats er en bragende succes. 
I juli 2015 organiserer 3F 19 kollegaer i ICDS. Da året 
slutter, er der 157 medlemmer, hvilket giver en organi-
sationsgrad på 36%. 

Tilsammen vil jeg pege på følgende punkter, der har 
skabt succesen i ICDS.

1) Virksomheden blev presset af hovedentreprenøren 
til at accepterer at 3Fs organisering af deres ansatte. 

2) En tolk der kan tale kollegerne sprog, starter di-
alogen med kollegerne, uden for fagforeningen, og 
om mindre brandfarlige emner såsom skat og sund-
hedskort.

3) Rådgivningen af alle kollegerne uanset medlems-
forhold, skabte tillid til fagforeningen.

4) Uddeling af penge fra det ene forlig.

Metroaftalen - 2015 & 2016

21.december 2015 indgår BJMF og CMT en aftale om en 
forsøgsordning for treholdsskift på forskudttids-bestem-
melserne. Ved årsskiftet har Cipa, MEGA FLEX og ICDS 
tilsluttet sig aftalen, som bliver kendt under navnet 
Metroaftalen. 

Metroaftalen, opstår på baggrund af alle de mange sager 
om brud på OK, manglende lærepladser og dårligt arbe-
jdsmiljø på Cityringen, der er kommet frem i pressen i de 
forudgående fem år. BJMF og Fagbladet har dygtigt brugt 
sagerne til at starte en negativ kampagne mod Cityringen 
i offentligheden. Denne kampagne presser Metroselska-
bet til at gøre noget aktivt, og de ansætter i september 
2014 Louise Høst som ny vicedirektør med ansvar for at 
få styr på løn og arbejdsforhold på Cityringen. Hendes 
ansættelse er med til at udløse et ledelsesskifte hos 
CMT i februar 2015. Den nye ledelse ændrer attitude over 
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for BJMF, og de sørger blandt andet for, at Cipa betaler 
sin bod. Dette forbedrede forhold mellem BJMF og CMT 
muliggør i sidste ende Metroaftalen. 

Metroaftalen omfatter blandt andet: 10 kr. mere i timen 
på alle deres timer. Herudover får aften- og nathold 
henholdsvis 25 kr. og 70 kr. oveni. Omkring organisering 
så 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 og TR. Alle tillidsvalgte får 3-5 
timer om ugen, med løn til at varetage deres arbejde. 
FTR får hele 15 timer om ugen med løn. De tillidsvalgte 
får ret til en fridag i kvartalet til faglige møder. Virk-
somhederne skal også stille firmatelefoner til rådighed 
til alle tillidsvalgte. Endelig betaler firmaerne de tillids-
valgtes løn under den første uges TR/AMR-kursus. Til 
gengæld for denne gavebod får CMT mulighed for at 
lave 3 holdskift på forskudttids-bestemmelserne, samt 
en uforbeholden god pressehistorie om løn og arbejds-
forhold på Cityringen. 

I januar og februar 2016 bruger BJMF Metroaftalens 
bestemmelser om opstartsmøder/infomøder i arbejds-
tiden til at besøge kollegerne i MEGA FLEX, ICDS og 
Cipa på 18 forskellige byggepladser på dag- og aftenhol-
det, og natholdene på to pladser. BJMF fortæller, om 
Metroaftalen og begynder etableringen af valg til TR 
og AMR. Så vidt jeg kan se er der blevet valgt 15 nye 
repræsentanter, som en del af denne kampagne.

BJMF havde også indført et tre måneders gratis medlem-
skab for alle kollegerne på Cityringen i januar, februar 
og marts, som et led i Metroaftalen. Samlet deltog 615 
metroarbejdere i ordningen, men det ser ikke ud til, at 
tilbuddet har genereret mange nye medlemmer. 

BJMF inddrog ikke kollegaerne på Cityringen i forhan-
dlingerne af Metroaftalen. BJMF havde uden tvivl gode 
grunde til at nedprioriterer inddragelsen af kollegerne, 
men den manglende inddragelse har skabt mistillid til 
BJMF og reducerede medlemmerne til passive tilskuer, 
og alene af den grund må det betegnes som en fejl. 

Organiseringen af CNBT - 2016

CNBT er et portugisiske bemandings bureau, der ansætte 
betonarbejdere fra Portugal og Guinea-Bissau. Firmaet 

begynder opmandingen på Cityringen allerede i marts 
2014, men får lov til at krybe under radaren i næsten to 
år, før BJMF får tid til at se nærmere på det portugisiske 
firma, men så bliver det også en dyr fornøjelse for det 
lille firma.

Den 6. februar 2016 afholdt BJMF-Ungdoms og 
Lærlingeklub fest for metroarbejderne i fagforeningen. 
Her deltog også 3-4 kollegaer fra CNBT. Veronika tager 
med det samme fat i kollegerne fra CNBT. En af dem, 
fortæller at han ikke får børnepenge, og Veronika tilby-
der at hjælpe ham. Kollegaen begynder at tage andre 
kolleger med ind i fagforeningen, for at få hjælp med 
Nem-ID, børnepenge, SKAT osv. Langsomt opbygges 
tilliden til BJMF, og en 3F medlemsgruppe i CNBT. 

Da tilliden er blevet etableret, spørger Veronika, om de 
vil komme med lønsedlerne, så hun kan se, om de bliv-
er snydt. Det bliver de selvfølgelig, og BJMF har begyn-
delsen til en faglig sag mod CNBT.

I september 2016 indgår BJMF og CNBT to forlig på 19 
mio. og 11,65 mio. kr. og CNBT kommer med i forsøg-
sordningen. Sagen bliver kørt på vegne af 35 medlem-
mer, men efterfølgende beslutter BJMF, at alle der 
melder sig ind 22 dage efter forliget, kan få del i pen-
gene. Tæt på 100% af kollegerne i CNBT melder sig de-
refter i fagforening, ikke mindst fordi firmaet anbefaler 
det. 

Jeg har identificeret tre årsager til denne succes:
1) Ligesom i ICDS, så vinder BJMF kollegaernes 
tillid ved at rådgive om børnepenge og Nem-ID, før 
de beder kollegerne om at deltage i et angreb på 
deres arbejdsgiver. 

2) BJMF har en tolk der kender sproget.

3) Der er efterhånden så mange ambassadører for 
3F, på Cityringen, at det er meget svært for et firma 
at isolerer de ansatte fra fagforeningens indflydelse. 

Overenskomsten - 2017

I januar begynder BJMF, som den - så vidt vides - eneste 
fagforening i Danmark, at involvere deres udenlandske 
medlemmer i overenskomstforhandlingerne. Bygge-
gruppen besluttede at lave en kampagnevideo, der 
bliver oversat til de fire hovedsprog på metroen samt 
engelsk. 
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BJMF udvikler videoens indhold så det er tilpasset til 
metroarbejderne, og under filmoptagelserne ændrer 
kollegerne også lidt på teksten. Det endelige resultat 
er på mange måder meget anderledes end byggefag-
bevægelsens danske OK2017 materialer. TR’erne på 
metroen taler f.eks. ikke så meget om at undgå løn-
dumping, men derimod om at få en løn der er til at 
leve af og om ikke at blive forskelsbehandlet af arbe-
jdsgiverne. 

Den engelsksprogede video bliver lagt ud på BJMFs 
Facebookside, hvor den er en bragende succes blandt 
de dansktalende medlemmer, med 125 delinger, 152 
reaktioner, 12 kommentarer og 14 tusind visninger. 

Den 26. januar afholder Ungdomsklubben bannermal-
ing om aftenen, hvor der bliver malet krav til den kom-
mende overenskomst. Der bliver malet både engelsk-, 
rumænsk- og polsksprogede bannere. Teksten på det 
Rumænske banner er ”Lige løn - for alle!!” 
Metroabejderne deltager efterfølgende, med deres 
banner i demonstrationer foran DB´s og DI´s hoved-
kontor, samt lægger billeder op på Facebook, hvor de 
står med deres banner ude på byggepladserne. Efter 
forhandlingsresultatet kom i hus, var flere af Metroar-
bejderne aktive i nej-kampagnjen.
 
Afstemningen udløste som vi alle ved et ja til over-
enskomsten, men erfaringerne med at involvere met-
roarbejderne i processen viser tydeligt de muligheder 
og udfordringer som 3F står overfor, hvis de beslutter 
sig for at involvere migrantarbejderne i hele proces-
sen omkring overenskomstforhandlingerne. Blandt 
udfordringerne er at alle materialerne ikke bare skal 
oversættes men også tilpasses migrantarbejderne me-
ninger og behov. Blandt mulighederne er et voldsomt 
moralsk boost til 3Fs krav, når det ikke længere kun 
er relativt velbetalte danske håndværkere, men også 
migrantarbejderne selv, der kræver f.eks. højere mind-
steløn. 

Mobiliseringen af Metroklubben - 
2014 - 2017

Metroklubben blev oprindeligt stiftet af de danske 
arbejdere i Trevi den 23. august 2012. Klubben er i 
princippet åbent for alle fagforeningsmedlemmer på 
Cityringen, men den forblev et dansk projekt frem til de 
sidste danske TR’er stopper på Cityringen i juni 2014, 
få måneder før gennembruddet i organiseringen af mi-

grantarbejderne i SELI. De nye medlemmer fra SELI 
overtager klubben i oktober 2014, men uden at der for 
alvor udvikles nogen aktivitet i klubben, udover face-
booksiden Metro Workers United. Der udvikles heller 
ikke et levedygtigt demokrati i klubben, og klubbens 
bestyrelse bliver gentagende gange valgt på kurser, 
hvor det store flertal af medlemmer på Cityringen ikke 
er med. Det er specielt iøjnefaldende ved valget på 
kurset juni 2016. Her bliver bestyrelsen valgt af de 25 
deltagere på kurset ud af en samlet medlemsgruppe 
på omkring 600 3F-medlemmer på Cityringen. 

Først i oktober 2016 tager Metroklubben for alvor et 
selvstændigt initiativ. Klubben indleder et samarbejde 
med en tolkevirksomhed, der hjælper metroarbejdere 
der har brug for at bestille flybilletter, søge om bør-
nepenge, bestille NemID, hjælp til at forstå breve fra 
SKAT og meget mere. 

Lørdag den 6. maj 2017 afholdes den første rigtige 
demokratiske generalforsamling i Metroklubben. Om-
kring 50 metroarbejdere deltager, heraf er 37 stem-
meberettigede. De andre er enten i restance eller slet 
ikke medlemmer af 3F. De stemmeberettigede fordel-
er sig med omkring ti portugisere primært fra ICDS, 
to polakker fra AZF, tyve rumænere fra Cipa og så en 
lille italienske gruppe fra Cipa. Der er kampvalg til for-
mandsposten, og en yngre Rumænsk AMR fra Cipa 
vinder valget.

Den 29. maj 2017 dropper Klubbens nyvalgte besty-
relse samarbejdet med tolke virksomheden, for selv 
at aflønne tolkene og dermed spare omkring 475,- kr. i 
timen. Metroklubben er ved denne rapports afslutning 
i juni 2017, en aktiv og demokratisk klub, men dette 
gennembrud i mobiliseringen, kom desværre ret sent 
i forløbet. 

Der er selvfølgelig mange årsager til at det tager så 
lang tid, før klubben begynder at fungere efter hen-
sigten, men jeg vil specielt pege på to årsager:

1) Der er store sproglige og kulturelle skel mellem 
de forskellige nationale grupper på Cityringen, der 
gør det svært for dem at samarbejde i en klub.

2) BJMFs ansatte pålage sig selv et armslængde-
princip, der bevirker at klubben først får etablerer 
et rigtigt demokrati i 2017, hvor BJMF beder danske 
fagligtaktive, om at hjælpe metroarbejderne med 
det.
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Mobiliseringen og fastholdelsen af 
medlemmerne - 2016 - 2017

BJMF havde organiseret omkring 500 udenlandske mi-
grantarbejdere på Cityringen da 2015 sluttede, og de 
holdt det niveau i 1½ år, frem til foråret 2017. De 500 
medlemmer valgte 65 AMR og TR, i alle de væsent-
ligste firmaer, og TRéne forhandlede lokalaftaler i både 
SELI, Adecco og Megaflex. 

Det er historiske gode resultater, og der er overhoved 
ingen tvivl om BJMF har gjort en enormt positiv forskel 
på Cityringen. En forskel som bliver meget godt opsum-
meret af en AMR fra Cipa, i dette citat:
“Jeg blev medlem af 3F og nu også i Metroklubben, så 
jeg er et aktivt fagforeningsmedlem. Jeg har set foran-
dringen. Før 3F kom, kunne de(firmaet) gøre hvad de 
ville, forsinke lønnen, ændre arbejdstiden eller ferie-
planerne fra dag til dag, sådan er det ikke mere.”

Men der er også meget, der ikke er lykkedes. Organ-
iseringen af medlemmerne stagnerede, før man nåede 
op på de afgørende 50%, og der har været medlemstil-
bagegang i stort set alle firmaerne, siden midt 2016. 
En medvirkende årsag til denne medlemstilbagegang, 
er en lang række konflikter mellem BJMFs personale 
og de fagligtaktive migrantarbejdere. Konflikterne med 
de polske kollegaer i Adecco og Megaflex har været de 
mest udtalte, men der har været nævneværdige konf-
likter i alle firmaerne og med alle de nationale grupper.

Langt de fleste af disse konflikter opstår netop, når 
medlemmerne bevæger sig fra passive medlemmer, 
til mobiliserede medlemmer. Et eksempel på dette er 
forhandlingerne af lokalaftaler. Både SELI og Adecco 
følte TRéne magtesløse over for en arbejdsgiver der 
ikke ville give sig, og flere af dem gav efterfølgende 
BJMF skylden for de magre resultater. 

Det har været en hård omgang, for personalet i BJMF, 
men de har gjort sig vigtige erfaringer med hvor svært 
det er at fastholde og mobiliserer migrantarbejderne. 
Erfaringer som vi alle kan lære meget af. I mine un-
dersøgelser har jeg identificeret tre problematiske ten-
denser i BJMFs indsats på Cityringen, som spiller sam-
men og forstærker hinandens effekt:

1) Der er en tendens til, at BJMF tager kontrol over 
arbejdskampen på Cityringen, fordi migranterne 
ikke kender systemet. 

2) Der en tendens til, at BJMF ikke får informeret 

kollegerne grundigt nok om baggrunden for de 
beslutninger, der bliver truffet, først og fremmest 
på grund af sprogbarriererne.

3) Der en tendens til, at medlemmerne på Cityringen 
bliver holdt uden for fagforeningens demokratiske 
liv, fordi de ikke taler det samme sprog som fag-
foreningens medarbejdere, repræsentanter og ak-
tivister.

Kombinationen af de tre tendenser reducerer migran-
tarbejderne til passive kunder frem for aktive deltagere. 
En magtesløs situation, som de bedste af kollegerne 
reagerer negativt imod. Det er de bedste der reagerer, 
fordi det er dem der tør og vil kræve deres ret, som 
oplever magtesløsheden som en uretfærdighed. De an-
dre griber bare chancen, for at sætte sig selv ud på side-
linjen, og lade de ansatte i BJMF trække hele læsset.

Jeg vender tilbage til hvad vi kan gøre for at modvirke 
disse tendenser i kapitlet: Mobiliseringen kan ikke tages 
til sidst. 
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Organiseringsgraden på Cityringen
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Tallene i tabellerne for organisationsprocenten i de enkelte virksomheder, er fundet ved at sammenholde 
pensionsindbetalinger fra virksomhederne, med 3Fs medlemsdatabase. Det giver en god indikation på organi-
sationsprocenten, men medfører samtidig en række usikkerhed, der gør, at der alene er tale om en indikation. 
Antallet af ansatte i Cipa, CNBT, AZF, MEGA FLEX og ICD er i enkelte tilfælde baseret på gætværk.
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Det tog flere års eksperimenteren, men til sidst 
lykkedes det BJMF at udvikle en unik og succes-
fuld strategi, til at organiserer migrantarbejdere. En 
strategi, som vækker opsigt i hele den danske og eu-
ropæiske bygge-fagbevægelse. Ekstremt forenklet  
kan man koge Metro-strategien ned til denne enkle 
sætning:

BJMF har sat migrantarbejderne i centrum for sin 
indsat mod social dumping 

Denne tilgang til arbejdet er på engang ekstremt sim-
pelt og umådeligt kompliceret. 
Kompliceret fordi den danske fagbevægelse selv-
følgelig først og fremmest består af danske medlem-
mer, aktive og ansatte, der lige så selvfølgeligt først 
og fremmest varetager danske arbejderes interesser. 
Vi siger godt nok, at vores bevægelse er åben for 
alle nationaliteter, men når det kommer til stykket 
så er den danske fagbevægelse, først og fremmest 
en fagbevægelse for danskere. Et eksempel på dette, 
er at stort set alle vores blade, hjemmesider, face-
booksider, møder, generalforsamlinger og kongresser 
udelukkende foregår på dansk. Ligeledes har kampen 
mod social dumping først og fremmest handlet om 

at undgå at de danske kollegaer skulle blive presset 
i løn, ikke om at løfte migrantarbejderne op af fat-
tigdommen. Det er fuldt forståeligt, men det er ikke 
befordrende for vores evne til at organisere de uden-
landske kollegaer.

Når BJMFs indsats på Cityringen satte migrantarbe-
jderne i centrum; sørgede for tolkning og løste de 
problemer som migrantarbejderne ønskede løst, ska-
bte BJMF historiske resultater. Når BJMF faldt tilbage 
til de gamle vaner, blev resultaterne undermineret. 
Dette er læren fra Cityringen. 

EUs åbne grænser tvinger den danske fagbevægelse 
til at træffe et valg. Vil vi forblive en fagbevægelse 
for danskere, eller vil vi indrette os efter den nye glo-
baliserede virkelighed og blive en fagbevægelse for 
alle, der arbejder i danmark? 

Vælger vi det sidste, kan vi med fordel tage udgang-
spunkt i BJMFs Metrostrategi. Strategien er blevet 
udviklet på et historisk stort byggeri, men essensen 
af denne strategi kan bruges på alle arbejdspladser. 
Jeg vil I denne rapport komme med anbefalinger, til 
at implementere strategien, på både store og på små 
byggepladser. 

Anbefalinger for fremtiden
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I den første rapport om Cityringen, ”Gennembruddet”, kogte jeg BJMFs organiseringsstrategi ned til syv punk-
ter:

1. Skab tillid til fagforeningen blandt kollegerne.
2. Venlig første kontakt til virksomheden.
3. Hvis der er hul igennem ryk videre til punkt 5. 
4. Find firstmovers, start faglige sager.
5. Lav en aftale med virksomheden.
6. Find ambassadører for 3F og organisér kollegerne.
7. Mobiliser medlemmerne.

Herunder er en opdateret gennemgang af de syv punkter: 

Store byggepladser

1) Skab tillid til fagforeningen blandt             
kollegerne

BJMFs tolke rådgiver og hjælper migrantarbejderne 
(medlemmer såvel som ikke-medlemmer) på deres 
eget sprog, med en lang række problemer der knytter 
sig til at være ny i Danmark. Denne rådgivning ska-
ber den tillid til fagforeningen, der er afgørende for at 
migrantarbejderne tør deltage i en faglig kamp mod 
deres arbejdsgiver.

Danske fagforeningsfolk har ofte forsøgt at rekruttere 
migrantarbejdere ved at fortælle dem om overenskom-
sterne, men dette er sjældent den bedste strategi. 
- For det første fordi migrantarbejderne godt kan 
regne ud, at de risikerer at miste deres arbejde, hvis 
de kræver højere løn og så stopper samtalen med 
fagforeningen. Ikke fordi migranterne er kujoner, men 
fordi migrantarbejderne endnu ikke kender fagfore-
ningen og derfor ikke kan have tillid til, at fagforenin-
gen kan og vil støtte dem i sådan en kamp. 
- For det andet fordi migrantarbejderne ofte har an-
dre og mere presserende problemer, de vil have løst 
først. Virksomhederne er oftest meget dårlige til at 
hjælpe deres medarbejdere med alle de problemer, 
der følger med at flytte til et andet land for at arbejde. 
Kombineret med, at de fleste af migrantarbejderne 
ikke taler engelsk, så har de meget svært ved at blive 
integreret i det danske samfund, med CPR-nummer, 
bankkonto, postadresse, læge, osv. 
På Cityringen opdagede BJMF, at de ved at rådgive 
migrantarbejderne om disse ting kan skabe et tillids-

fuldt forhold mellem fagforeningen og migrantarbe-
jderne. En tillid der er afgørende for BJMFs evne til at 
organisere og mobilisere migrantarbejderne.

En ekstra bonus ved en omfattende rådgivende ind-
sats tidligt i forløbet er, at fagforeningen får mulighed 
for at lære migrantarbejderne at kende, og får værdi-
fuld information om deres kultur, baggrund osv. 

2) Venlig første kontakt til virksomheden 

I ”Gennembruddet” beskriver jeg, hvordan BJMF har 
udviklet deres tilgang til virksomhederne på Cityrin-
gen fra at være konfrontatorisk til at være mere dia-
logorienteret og rådgivende. Fagforeningen tilbyder i 
dag venligt rådgivning af de udenlandske firmaer om 
den danske model. Det er selvfølgelig langt fra sikkert, 
at gode hensigter alene skaber de ønskede resultater, 
men det er vigtigt for organiseringen, at fagforeningen 
ikke skræmmer firmaet for tidligt i forløbet. 

3) Er virksomheden interesseret i en dialog, så 
hop videre til punkt 5. hvis ikke så fortsæt her 

Hvis det er muligt at organisere migrantarbejderne, 
så skal dette prioriteres højere end en evt brud på 
overenskomsten. Vent med at starte den faglige sag 
til organiseringen er på plads, og kollegerne evt. selv 
rejser kravet. En stærk organisering forhindre ikke en 
faglig sag, men en faglig sag, kan potentielt afspore  
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en organiseringsindsats. Det er vigtigt at fagforenin-
gen opfatter organiseringen og ikke en evt. bod som 
målet for deres arbejde. 

4) Find firstmovers, start fagretslige sager

Hvis virksomheden forhindrer organiseringen, så vis-
er erfaringerne fra Cipa, at en faglig sag kan slå hul 
på virksomhedens sociale kontrol over folkene. Det 
er dog vigtigt at fagforeningen venter med at ang-
ribe virksomheden direkte, indtil man har godt fat i en 
rimelig stor gruppe firstmovers. Gruppen skal være så 
stor at det vil være et stort tab for virksomheden at 
fyre dem alle sammen.

Alle erfaringer viser at det er meget svært at organ-
isere og mobilisere kollegerne i en virksomhed, efter 
fagforeningen har indledt en konflikt med virksom-
heden. Virksomheden vil forsvare sig selv ved at øge 
presset på de ansatte, og de ansatte bliver tvunget 
til at vælge side til fordel for virksomheden. Dette 
gælder dobbelt op for migrantarbejdere. Fordi virk-
somhederne ofte har en langt større magt i deres liv, 
end danske virksomheder normalt har i danske arbe-
jderes liv.

Endelig skal bygherre, og hovedentreprenøren press-
es til at beholde virksomheden på pladsen, efter 
sagen er afgjort. Ikke kun for at virksomheden kan 
betale boden, men så fagforeningen kan fortsætte or-
ganiseringen af kollegerne.

BJMF involverer ofte pressen i sagen for at øge 
presset på bygherre, og hovedentreprenøren. Men 
vær opmærksom på, at involveringen af pressen, 
også Fagbladet, vil påvirke forløbet på en måde, som 
ingen helt kan overskue konsekvenserne af. Sørg der-
for for at have talt alle mulige konsekvenser grundigt 
igennem, med firstmoverne før I kontakter pressen. 
I kan godt involvere Fagbladets journalister tidligt i 
forløbet, for at gøre brug af deres specielle kompe-
tencer, men sørg for at have klare aftaler om hvad der 
skal ud og hvornår det skal ud. Læs en mere udførlig 
gennemgang af presse strategierne i Gennembrud-
det.

5) Lav en aftale med virksomheden der giver 
uhindret adgang til folkene på arbejdspladsen, så 
organiseringen og mobiliseringen kan gå i gang

En af BJMFs største udfordringer på Cityringen, og 
en af de største udfordringer for alle faglige folk der 
ønsker at organisere migrantarbejdere, er firmaernes 
store sociale kontrol over deres ansatte. Det er der-
for meget vigtigt, at kollegerne oplever, at firmaet 
accepterer fagforeningens tilstedeværelse, og at de 
hører fra firmaets egen mund, at det er helt okay at 
de organiserer sig. 

På Cityringen bliver BJMFs tilstædeværelse på pro-
jektet cementeret med indgåelsen af Metroaftalen i 
december 2015. Aftalen giver BJMF, CMT og deres 
underentreprenører mulighed for at lave treholdss-
kift på forskudttids bestemmelserne som en forsøg-
sordning. Til gengæld fik BJMF lønstigninger til alle 
kolleger der er omfattet af forsøgsordningen på 10 
kr. mere i timen, på alle deres timer og 25 og 70 kr. 
oven i for henholdsvis aften- og nathold. Men måske 
endnu vigtigere så indeholder aftalen en række tiltag 
der skal sikre den faglige organisering på Cityringen. 
Blandt meget andet bliver der afsat en pulje på 3 mio. 
kr. til faglig aktivitet på projektet. TR’ernes rettighed-
er bliver også mærkbart forbedret, blandt andet ved 
at TR’erne skal underskrive arbejdstidsplanerne, før 
de kan træde i kraft. 
 
Metroaftalen kommer selvfølgelig ikke af sig selv. 
CMT og BJMF har haft et ret dårligt forhold i de første 
år af projektet, men efter lang tid negativ omtale i 
pressen og efter Cipa-sagen i marts 2015, ændrer 
stemningen på Cityringen sig afgørende. Det er nok 
mere reglen end undtagelsen, at fagforeningen bliver 
nødt til at ruske firmaet lidt, før det er villigt til at 
indgå i en reel dialog, men de skal da have tilbuddet. 

6) Find Ambassadører for fagforeningen og      
organiser kollegerne

Det er først og fremmest kolleger der organiserer kol-
leger. Det gælder derfor om at mobiliserer medlem-
merne til at blive gode ambassadøre for 3F.
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På grund af den enorme magt firmaet har over mi-
grantarbejderne, er de firstmovers, der river sig løs af 
virksomhedens kontrol ofte nogle lidt specielle typer, 
der ikke altid er gode Ambassadører for 3F på den 
lange bane. ambassadørerne på Cityringen er ofte 
kollegaer, som er hjælpsomme og venlige, taler en-
gelsk, har en drøm om at blive i Danmark, og som har 
haft en god kontakt til 3F gennem længere tid. 

Udbetaling af penge fra boden til kolleger, der melder 
sig ind efter at den fagretslige sag er vundet, kan ge-
nerere en stor gruppe af nye medlemmer på meget 
kort tid. Det oplever BJMF på Cityringen både i Cipa 
og ICDS i slutningen af 2015 og i endnu højere grad i 
CNBT i slutningen af 2016. Men erfaringerne, specielt 
fra ICDS og CNBT viser, at denne strategi ikke skaber 
de mest loyale medlemmer og det skaber problemer 
med fastholdelsen af medlemmerne og mobiliserings 
indsatsen. Det er stadig en brugbar strategi, men 
man skal tage højde for de problemer, den medfører. 

Serviceringen af medlemmerne med hjælp til SKAT, 
NemID, børnepenge osv, er en effektiv rekrutter-
ingsstrategi, som beskrevet under punkt 1) Skab tillid 
til fagforeningen. Men BJMF opdager hurtigt, at det er 
en enormt arbejdskrævende strategi, da medlemstal-
let vokser i slut 2015 og de bliver nødt til at skrue ned 
for servicen i 2016. Et nødvendigt valg, som desværre 
skuffer mange af migrantarbejderne. 

Når alle de nemme tricks til at øge organiserings-
graden er blevet afprøvet, så står mobiliseringen til-
bage som det eneste værktøj, der kan sikre en høj og 
stabil organiseringsgrad på den lange bane. 

7) Mobiliser medlemmerne 

Mobiliseringen af medlemmerne kan ikke tages som 
punkt syv, men skal med helt fra begyndelsen. Det 
er af afgørende betydning, at medlemmerne oplev-
er, at fagforeningen “går i deres sko”. Migrantarbe-
jderne skal deltage i alle væsentlige beslutninger, og 
introducerer til det faglige foreningsdemokrati. BJMF 
oplever en lang række problemer med fastholdels-
en af medlemmerne pga. de misforståelser der altid 
opstår, når medlemmerne ikke bliver involveret og 
informeret ordentligt. Problemerne er beskrevet tid-
ligere, i afsnittet: Mobiliseringen og fastholdelse af 
medlemmerne - 2016 - 2017.
 
Jeg bringer en liste af anbefalinger, der kan støtte op 
om mobiliseringen af medlemmerne til sidst i denne 
rapport i kapitlet: Mobiliseringen kan ikke tages til 
sidst.
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Små byggepladser
I FAOS-rapporten ”Udenlandske virksomheder og 
udstationerede arbejdstagere i bygge- og anlægs-
branchen - omfang, konsekvenser og udfordringer”, 
af Jens Arnholtz & Søren Kaj Andersen, udgivet marts 
2016, konkluderer de, at 75% af de udstationerede 
udenlandske arbejdere i byggeriet, arbejder i virksom-
heder med færre end 10 mand udstationeret i landet  
typisk på små projekter. 

Disse kolleger flytter så hurtigt mellem pladserne, at 
fagforeningen ikke kan gennemføre en sammenhæn-
gende organiseringsindsats på pladsen. Det er altså 
ikke muligt at overføre erfaringerne fra Cityringen di-
rekte til organiseringen af 75% af migrantarbejderne, 
men principperne bag Metro-strategien kan godt 
overføres, fordi problemstillingerne som migrantar-
bejderne og dermed fagforeningen står overfor, er de 
samme.

Ligesom på Cityringen, er der er et underskud af vi-
den om den danske fagbevægelse, det danske arbe-
jdsmarked og det danske samfund blandt migran-
tarbejderne på små byggepladser. FAOS-rapporten 
fortæller at mange af de polske og tyske arbejdstag-
ere, der deltager i undersøgelsen kun taler lidt en-
gelsk og ofte slet ikke dansk, hvilket er med til at 
isolere dem fra det danske samfund. Hos både de 
polske og tyske arbejdstagere var det 73%, som ikke 
vidste, hvad mindstebetalingssatsen er. 85% af de 
polske arbejdstagere og 55% af de tyske arbejdstag-
ere havde faktisk aldrig været i kontakt med en dansk 
fagforening.

Et af de afgørende nybrud i BJMFs strategi på Cityrin-
gen er den tillidsskabende indsats, beskrevet i punkt 
1) Skab tillid til fagforeningen. Fagforeningens tolke 
rådgiver på migrantens sprog, om ting uden for ar-
bejdet også til ikke-medlemmer. Denne strategi kan 
benyttes over for alle migrantarbejdere, bare de be-
finder sig i landet længe nok, til at de får brug for 
hjælp med at få NemID og børnepenge osv. Det 
gælder selvfølgelig ikke alle migrantarbejder i byg-
geriet men sandsynligvis flertallet af dem,

For at kunne tilbyde rådgivning til migrantarbejderne 
der arbejder på små byggepladser, vil jeg foreslå de 
lokale 3F-afdelinger rundt om i landet at eksperi-

mentere med oprettelsen af lokale immigrant centre. 
Migrantarbejderne opholder sig muligvis kun på den 
enkelte byggeplads i kort tid, men de arbejder ofte 
på flere forskellige byggepladser i et område igen-
nem længere tid. Nogle gange i flere år. Det er altså 
muligt at rådgive og organiserer dem, hvis indsatsen 
er knyttet til området og ikke til byggepladsen. 

Det lokale immigrant center behøver dybest set ikke 
bestå af meget mere end en kaffemaskine, nogle 
computere, nogle borde og stole. Det vigtigste er, at 
der er en dedikeret stab, der er parat til at rådgive 
og - frem for alt - tolke for migrantarbejderne. Erfa-
ringerne fra Cityringen viser tydeligt, at tolkene ikke 
behøver at være specielt uddannede. Det vigtigste 
er at de kan oversætte informationer fra forskellige 
sprog til dansk. Fagbevægelsen vælger ofte at købe 
certificerede tolke til 800 kr. i timen, det er ikke nød-
vendigt til at løse denne opgave. Fagforeningerne kan 
med fordel bruge studerende og aktivister. Hvis der 
oven i købet er folk med specialiseret viden om for 
eksempel lejeloven til stede i immigrant centeret, 
så har man skabt et virkelig stærkt produkt. Her kan 
fagforeningerne med fordel samarbejde med lokale 
LLO-afdelinger, solidaritetsorganisationer, sprogskol-
er, danske aktivister mm.

Der er dybest set fire adskilte, men sammenhængen-
de mål med immigrant centeret. 

1. At give migrantarbejderne et samlingssted hvor 
de kan mødes, udveksle erfaringer og blive in-
formeret om deres rettigheder i Danmark, så de 
kommer tættere på det danske samfund og står 
stærkere over for dem, der prøver at udnytte dem.

2. At give fagforeningerne en større kontaktflade 
med migranterne, for derved at hverve medlem-
mer og holde sig velinformeret om det grå arbejds-
marked.

3. At hjælpe med at oprette immigrant- eller sprog-
klubber i de medvirkende fagforeninger.

4. Rekruttere kvalificeret arbejdskraft til fornuftige 
arbejdsgivere.
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Som rettesnor for hvornår arbejdet i immigrant cen-
teret går fra generel integrering i Danmark, til organ-
isering i en fagforening, kan man bruge Elo’s lov for 
hans arbejde med portugiserne i ICDS i 2015. Elo fork-
larer, at han i princippet behandler ikke-medlemmer 
og medlemmer, der kommer ind i BJMF for at få rådg-
ivning og oplysning ens, men at ikke-medlemmerne 
får en salgstale om BJMF med i posen. Skal der til 
gengæld tages kontakt til arbejdsgivere, eller på an-
den måde udføres en faglig behandling af sagen, så 
kræver han at de melder sig ind. 

Immigrant centerets succes står og falder naturligvis 
med at immigranterne hører om det, og det bliver en 
udfordring at udbrede kendskabet til centeret, blandt 
tusinder af migrantarbejdere spredt ud over et utal af 
små byggepladser og hotelværelser. 

FAOS-rapporten viser da også, at det er meget svært 
for fagbevægelsen at komme i kontakt med migran-
tarbejderne. Rapporten fortæller, at kun 6% af po-
lakkerne i deres undersøgelse var blevet kontaktet af 
en fagforening. Jeg tror, vi skal løse denne udfordring 
ved at aktivere de danske medlemmer i arbejdet. De 
er ikke specielt aktive i dette arbejde idag, men jeg 
tror, at det skyldes, at fagbevægelsen ikke har givet 
dem værktøjerne, til at udføre opgaven endnu. 

Det er meget svært for fagbevægelsens danske aktiv-
ister at kommunikere verbalt med migrantarbejderne, 
og der er meget lidt skriftligt materiale på fremmed-
sprog, som de aktive kan uddele til deres kolleger. 
Stillet overfor disse udfordringer, giver aktivisten fort-
abt og undlader simpelthen at henvende sig.

Der er derfor afgørende, at der lavers en lille pjece 
på flere sprog om immigrant centeret og at der op-
bygges et netværk af fagligt aktive, der vil påtage sig 
at kontakte deres udenlandske og som et minimum 
give dem en pjece om immigrant centeret. På den 
måde slår fagforeningen to fluer med ét smæk; man 
får kontakt til migrantarbejderne og man får mobi-
liseret de danske medlemmer i kampen mod social 
dumping. 

Det er vigtigt at forstå, at det ikke er aktivisternes op-
gave selv at angribe, eller hjælpe fagforeningen med 

at angribe de firmaer som migrantarbejderne arbejder 
i. Som tidligere beskrevet, så er det afgørende for den 
organiserende indsats, at fagforeningen venter med 
at angribe virksomheden direkte, indtil man har godt 
fat i en rimelig stor gruppe firstmovers. Når vi taler 
om små virksomheder, er det nok som minimum 25%. 

Jeg tror, at de to initiativer; Immigrant centeret og et 
netværk af fagligt aktive medlemmer der vil påtage 
sig opgaven at skabe kontakt til migrantarbejderne, 
tilsammen kan løfte den første del af opgaven: Or-
ganiseringen af migrantarbejderne. 

For at løfte anden del af opgaven: Mobiliseringen af 
migrantarbejderne, tror jeg, det er nødvendigt for fag-
foreningen at overdrage hele operationen så hurtigt 
som muligt til migrantarbejderne selv eventuelt en 
migrant-klub i 3F eller under det lokale LO. Der er 
flere fordele ved denne model, blandt andet at fag-
foreningen ikke længere skal tage ansvar for centrets 
arbejde, det klarer klubben, men endnu vigtigere, så 
tror jeg, at det er afgørende for mobiliseringen, at de 
organiserede migrant tager ansvaret for at organisere 
deres udenlandske kollegaer. 
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Mobiliseringen af fagforeningsmedlemmerne til selv 
at tage ansvar for det faglige arbejde  bliver desværre 
ofte overset i det faglige arbejde, hvor fagretslige 
sager og medlemshvervning løber med opmærksom-
heden. Det er ærgerligt, for de fagligt aktive medlem-
mer er jo rent faktisk det fundament, som den dan-
ske, såvel som hele den europæiske fagbevægelse, 
bygger på. 

Mobiliseringen af medlemmerne på Cityringen, vist 
sig at være en umådelig svær opgave. Men BJMFs 
erfaringerne på Cityringen viser tydeligt at en stærk 
og varig organisering kræver en høj grad af mobiliser-
ing, og at mobiliseringen af medlemmerne kræver en 
høj grad af medlemsindflydelse. Man kan ikke bede 
folk om at blive aktive i en fagforening eller en arbe-
jdskamp, uden at give dem medindflydelse på både 
foreningen og kampen.

Herunder er mine anbefalinger til hvordan man kan 
understøtte mobiliseringen af udenlandske medlem-
mer. 

1) Det skal være deres kamp

Noget af det første, BJMF lærte på Cityringen, var, 
at håndhævelse af overenskomsten uden kollegernes 
deltagelse ikke skabte de ønskede resultater. Alligev-
el er der en række eksempler på, at BJMF undlader at 
inddrage kollegerne på Cityringen i selve kampen og i 
beslutningsprocessen om hvordan kampen skal tages. 
Jeg er helt sikker på, at BJMFs ansatte har gjort det i 
den bedste mening, men det ender som regel med, at 
kollegerne føler sig sat ud på et sidespor, eller “griber 
chancen” og sætter sig selv ud på et sidespor. 

Skal vi undgå disse fejl i fremtiden, må vi indføre et 
princip for det faglige arbejde, om at de kollegaer det 
hele handler om, altid skal sidder med ved bordet, 
når der tages beslutninger, og deltager aktivt i kamp-
en når der kæmpes. 

Et eksempel på hvordan dette princip kunne imple-
menteres er ved indgåelsen af forlig med virksom-
hederne, ved brud på OK. De stærke værktøjer som 
OK giver fagforeningen til at håndhæve overenskom-

sten, kan også bruges til at sikre mobiliseringen, hvis 
fagforeningen giver kollegerne en oplevelse af, at det 
er dem, der faktisk sikrer håndhævelsen. Først og 
fremmest ved at informere og involvere kollegerne i 
hele processen. Men også ved bevidst at vente med 
at indgå forliget, til kollegerne deltager aktivt i pro-
cessen, f.eks ved at arrangere en demonstration ude 
foran forhandlingslokalet. Det vil tydeliggøre kol-
legernes rolle som hovedpersonerne i forliget og viser 
kollegerne, at deres aktive deltagelse er nødvendig. 
Ingen deltagelse, ingen penge! 

Det er klart, at der må være undtagelser fra denne 
regel, for eksempel når fagforeningen bruger en faglig 
sag til at knuse en specielt genstridig virksomheds 
sociale kontrol over deres ansatte som i eksemplet 
med Cipa. Men det bør være undtagelsen.

2) Det skal være deres fagforening

I mine interviews med BJMFs ansatte omtaler de ofte 
sig selv som selve fagforeningen, hvorimod de omtal-
er aktivister, medlemmer, tillidsrepræsentanter og 
Metroklubben som noget uden for fagforeningen. Jeg 
gør det også selv. Sandheden er selvfølgelig, at det 
hele er forskellige sider af den samme fagforening. 
Men jeg tror, at vores måde at tale om det er meget 
betegnende for den afstand, der faktisk er mellem 
3Fs medlemmer på Cityringen og deres fagforening. 

Fagforeningens ansatte og aktive opfatter fortsat 
kollegerne på Cityringen som et fremmedlegeme, 
og migrantarbejderne på deres side opfatter BJMF 
som danskernes fagforening. Desværre er det ikke 
helt forkert. 3Fs medlemmer på Cityringen har ikke 
haft reel adgang til demokratiet i deres fagforening. 
Ikke mindst fordi al kommunikation om foreningen 
BJMF, hvad end det drejer sig om medlemsblade, in-
dkaldelser, vedtægter, møder og generalforsamlinger 
udelukkende foregår på dansk. 

Det er hundedyrt at oversætte alt dette til fremmed-
sprog, så det er forståeligt at BJMF har tøvet med det, 
men det har været medvirkende til at fremmedgøre 
kollegerne på Cityringen fra BJMF og har uden tvivl 
spillet en afgørende rolle i kollegernes opfattelse af 

Mobiliseringen kan ikke tages til sidst
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BJMF som en butik, de kan vælge til og fra alt efter 
behov. Hvis vi virkelig ønsker, at migrantarbejderne 
skal organisere sig i vores forening, så må vi sørge 
for, at 3F også bliver deres forening i ord såvel som 
gerning. Hjemmesider, facebooksider, medlemsblade 
og flyers bør oversættes til de relevante sprog, og det 
bør være muligt for medlemmerne at bede om, at 
medlemsmøder og generalforsamlinger tolkes.  

Hvordan kan vi bede migranterne om at betale fuld 
pris og være loyale medlemmer, når de ikke har ad-
gang til demokratiet i foreningen? 

3) Lad dem organiserer sig i deres egne klubber

Et af de spørgsmål som erfaringerne på Cityringen re-
jser er, om der er brug for en klubstruktur i 3F, baseret 
på nationalitet og sprog. 

Det kan virke mærkeligt for danske fagforeninger at 
splitte sine medlemmer op efter nationalitet. Vi har 
jo en lang historie med kun ét sprog og én national 
identitet og for en “rød” fagbevægelse, der aktivt har 
bekæmpet nationalchauvinisme og racisme i hundre-
de år, kan det også virke som et håbløst nationalistisk 
projekt. Jeg tror dog, at erfaringerne fra Cityringen 
viser os, at de nationale forskelle ikke kan ignoreres, 
det skal integreres.

Der er mange internationale eksempler på, at fag-
foreninger organiserer migrantarbejderne på baggr-
und af deres nationale tilhørsforhold med stor succes. 
Migrantarbejder-rettighedskampagnerne Janitors and 
Hotel Workers Rising fra USA, Justice for Cleaners 
fra England og Sans Papiers bevægelsen fra Frankrig 
organiserede migranterne efter deres nationale til-
hørsforhold. Ikke for at opdele arbejderne, men for at 
samle endnu flere i en fælles kamp.  

Herudover skal vi huske på at migrantarbejderne  
jævnligt oplever fordomme og forskelsbehandling. 
Det skete også for migrantarbejderne i BJMF. Nogle 
gange stod konflikten mellem de forskellige nation-
ale grupper på Cityringen, men lige så ofte opstod 
konflikten mellem migrantarbejderne og det danske 
personale. BJMFs personale er alle erklærede an-

ti-racister, men nationale fordomme påvirker os alle  
meget mere, end vi har lyst til at indrømme. Disse 
udfordringer er nærmest umulige at overvinde, men 
de kan afhjælpes ved at give migrantarbejderne et 
sted at samles, hvor de kan udveksle informationer, 
diskutere og udvikle deres demokratiske deltagelse i 
fællesskabet på deres eget sprog.

5) Uddannelse er afgørende

Uddannelserne spiller en afgørende rolle i organise-
ringen og mobiliseringen af kollegerne på Cityringen  
lige siden det første kursus for ansatte i SELI i okto-
ber 2014. Bedst beskrevet af følgende citat fra en af 
kursusdeltagerne: 
“Al min viden kommer fra disse kurser - at foreningen 
er os arbejdere. Jeg lærte at tale med kollegaer, jeg 
lærte at holde roen og forhandle med arbejdsgiver-
en. Jeg kunne klage over mange ting, men jeg må 
indrømme, at jeg lærte meget der.”

Efter min mening vil det være en utilgivelig fejl at 
glemme alle de erfaringer, som er blevet vundet ved 
kurserne til kollegerne på Cityringen. I stedet burde 
3F og de andre LO forbund bruge erfaringerne fra 
Cityringen til at udvikle et fast uddannelsestilbud 
specielt rettet mod migrantarbejdere. 
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