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Politikerne har
ansvaret for en
værdig tilbagetrækning
Siden 2006 har politikerne på Christiansborg vedtaget
den ene reform efter den anden. Målet har været at få flere ud på arbejdsmarkedet. Undervejs er efterlønnen blevet
udhulet til ukendelighed, og pensionsalderen for dem, der
er 30 år i dag, står til at blive 73,5 år. Forsvaret for ændringerne er, at den gennemsnitlige levealder stiger.
Men er det virkelig så simpelt, at vi kan arbejde længere,
fordi vi lever længere?
Nej, det er ikke. Det afhænger helt af, hvad man laver, og
hvor tidligt man startede.
Mange af vores medlemmer har et hårdt fysisk arbejde, og
de er allerede i dag fysisk nedslidte, længe før de nærmer
sig pensionsalderen. Derfor skal der findes politiske løsninger for dem, som ellers bliver skubbet ud over kanten.
Fødevareforbundet NNF Østjylland har med borgermødet
d. 26. november i Forum Horsens været med til at gøre
opmærksom på udfordringerne, men det er og bliver politikernes opgave at tage ansvar for deres handlinger.
Nogle har peget på mulighederne for at løse problemet
ved overenskomstforhandlingerne. Men den går ikke – vi
vil ikke betale to gange for reformernes urimelige konsekvenser.
Når politikerne har taget en beslutning, som rammer
bredt, må de også finde en løsning for dem, som ikke når
i mål.

Men er det virkelig så simpelt,
at vi kan arbejde længere,
fordi vi lever længere?
FLEMMING HANSEN

GF
Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag d. 23. marts 2019 kl. 10.00.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6,
8700 Horsens.
Dagsorden:
• Velkomst v/afdelingsformand Flemming Hansen
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Årsregnskabet
• Indkomne forslag
• Valg
• Afslutning
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt motiveret og underskrevet være formanden i hænde senest otte
dage før generalforsamlingen. For at forslaget kan
behandles, skal forslagsstilleren være fremmødt
på generalforsamlingen med mindre dokumentation for forfald foreligger.
Der vil være kaffe og rundstykker fra kl. 9.30.
Efter generalforsamlingen inviteres der til frokostbuffet.
Tilmelding til spisning senest fredag d. 8. marts
til tillidsrepræsentanten eller til afdelingen på
mail fh@nnf.dk eller fgm@nnf.dk.
Pbv. Flemming Hansen, afdelingsformand
Bestyrelsen sender de bedste ønsker om en
glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Af Flemming Hansen, afdelingsformand
Fødevareforbundet NNF Østjylland.
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Nedslidning
Afdelingsformand Flemming Hansen:

Der skal fokus på de udfordringer,
som den højere pensionsalder
skaber for de nedslidte
Danskerne lever længere. Derfor har politikerne besluttet, at vi skal blive længere på
arbejdsmarkedet. Men for mange medlemmer af Fødevareforbundet NNF siger kroppen stop inden pensionsalderen.
Afdelingsformand Flemming Hansen har
forholdt beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, til problemet.
AF FIE TOXVERD / FOTO: STEEN BROGAARD

Hvem har ansvaret for at finde en løsning?
Vi politikere er nødt til at forholde os til, om det er i
orden at bede mennesker, som har knoklet i så mange
år, om at arbejde, til de er oppe i 70’erne? Det er en
politisk problemstilling, som vi er nødt til at løse.
Der er nogle, der allerede er i klemme, men det bliver
værre endnu, fordi vi bliver ældre, og efterlønnen er
på vej ud.
Hvorfor ruller I ikke den stigende pensionsalder
tilbage?
Der er nogle, der sagtens kan arbejde, til de er over 70
år og derefter få en lang og god pensionstilværelse. De
skal blive på arbejdsmarkedet og betale skat. På den
måde sikrer de, at der er råd til at give dem, der ikke
kan arbejde længere, en værdig alderdom. Vi skal have
råd til at passe på dem, som har brug for velfærdskassen fx de nedslidte. Derfor er det vigtigt, at man bliver
ved med at arbejde, så længe man kan. Men jeg vil
gerne se på de udfordringer, der er for dem, som ikke
kan arbejde længere.
Hvorfor har I ikke tænkt over, at nogle mennesker
ville komme i klemme?
Det har jeg også undret mig over. Problemet er, at
man kun har forholdt sig til, at vi skal arbejde længere.
Man har ikke forholdt sig til, at der også skal være en
løsning for dem, som ikke kan. Men lad os se, om vi
sammen kan finde løsninger på, hvordan vi kan gøre
det bedre. Det positive er, at problemet er kommet
på dagsorden. Det har Fødevareforbundet NNF gjort
rigtig meget for, og det skal I have kæmpestor ros for.
Det virker til, at der er enighed om, at der skal gøres
noget. Hvorfor sker der ikke noget?
Udfordringen er højt på den politiske dagsorden, men
det er vanskeligt at finde en løsning. Dels er det meget
dyrt. Og dels er det svært, fordi uanset hvilken løsning
vi har haft på bordet, så vil der altid mennesker og
faggrupper, der ikke vil blive omfattet af ordningen.
Derfor skal det arbejdes grundigt igennem, hvis vi skal
fremlægge noget og blive enige, for det kommer til at
have stor betydning for rigtig mange mennesker
SU BSTANS 4/2018
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Nedslidning

”Hårdt fysisk
arbejde
sætter
sine spor”

Da slagteriarbejder Peter Thorup fik smerter i sin venstre
skulder, skiftede han fra slagtekæden på Danish Crown i
Horsens til slagteriets efterkontrol for at undgå det ensidige gentagede arbejde. Men mange af kollegaerne døjer
også med smerter og kan ikke holde til at arbejde, til de
er knap 70 år.
AF FIE TOXVERD / FOTO: RUNE EVENSEN

Jeg har stået i slagtekæden i kortere
perioder og kan alle funktionerne, men
det er meget ensidigt gentaget arbejde,
siger 61-årige Peter Thorup, som startede på Danish Crown i Horsens i 2000 og
blev valgt til arbejdsmiljørepræsentant i
2005. Men det ensidige gentagede arbejde satte sine spor, og Peter fik smerter i
sin venstre skulder.
– Den gør nogle gange knuder. Det er
kommet stille og roligt gennem de sidste fire-fem år. Man lærer at leve med,
at det er sådan, og finder en måde at
bevæge sig på, så det ikke gør ondt, siger
Peter Thorup.
Han tog fat i sin mester og sagde, at han
ikke kunne holde til at stå i kæden mere.
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Peter skiftede til slagteriets efterkontrol, og det er han glad for. Men han
er langt fra den eneste, der døjer med
smerter.
– Mange kollegaer på kæden har ensidigt gentaget arbejde, og de har ondt
i skuldre, nakke og den øverste del af
ryggen, fortæller Peter og fortsætter:
– Der er forståelse for, hvis folk har
ondt. Så er der mulighed for at rykke
rundt og stå et andet sted i nogle dage.
Men alle ved jo, at det er hårdt fysisk
arbejde, som sætter sine spor.
Det bliver et generelt samfundsproblem
Selv om Peter er med i efterlønsordnin-

gen og har mulighed for at trække sig
tilbage om to år, er han ikke begejstret
for politikernes beslutning om at hæve
pensionsalderen:
– Det er noget hø. Ikke et ondt ord om
akademikere, men beslutningen bærer
præg af, at den er lavet på et skrivebord
af folk, der kan arbejde, til de er 80 år,
og derfor har tænkt: ”Vi bliver ældre, så
vi skal arbejde længere tid for at spare
penge”, siger Peter og fortsætter:
– Det er rigtigt, at vi bliver ældre, men
nogle grupper kan ikke holde til at arbejde, til de er 70-75 år. Det er ikke kun
slagteriarbejdere, men også sosu-assistenter, murere og tømrere. Det bliver
et generelt samfundsproblem, hvor vi
får en anden type ældrebyrde, som ikke
kan noget som helst selv.
Trods sine 61 år Peter ikke har planer
om at stoppe med at arbejde foreløbig:
– Hvis jeg kan holde til det, vil jeg gerne
fortsætte og være med til at skabe et
bedre arbejdsmiljø og præge udviklingen, så mine kollegaer ikke bliver så
nedslidt, som mange er i dag

”Min krop kan
ikke holde til
at arbejde 37
timer om
ugen mere”

52-årige Irene Olsen er ved
at indse, at hun efter 29 år
er nødt til at forlade produktionen hos Dan Cake. Hendes ryg er slidt efter mange
års ensidigt gentaget arbejde, men det er ikke nemt at
forlade kollegaerne.

hinanden. Det er svært at sige, om det
kun er sket på grund af mit arbejde, men
det har nok ikke hjulpet, siger Irene.
Arbejdet bestod blandt andet i at tage
kageforme af og på linjen og putte papir
i dem.
– Selv om vi rokerede på linjen hver
halve time, var det stadig den samme
bevægelse og drejning i ryggen, man
lavede, fortæller Irene.

AF FIE TOXVERD / FOTO: RUNE EVENSEN

Over halvdelen af sit liv har 52-årige
Irene Olsen arbejdet i produktionen
på Dan Cake og siden 2005 også som
tillidsrepræsentant. Men nu er kroppen
ved at sige stop.
– Jeg er ved at indse, at jeg skal væk fra
produktionen hos Dan Cake. Min krop
kan ikke holde til at arbejde 37 timer om
ugen mere. Men det er hårdt at skulle
sige farvel til alle de gode kollegaer,
siger Irene Olsen.
Hendes ryg er slidt af 29 års ensidigt
gentaget arbejde ved linjerne.
– Disken mellem fjerde og femte ryghvirvel er slidt, så knoglerne gnider mod

Sygemeldt på grund af smerter
Smerterne i ryggen er kommet gradvist
gennem de sidste to-tre år. I starten
spiste Irene piller for at klare arbejdet
og fik også lov til at gå ned i tid, men
smerterne blev værre og værre. I august
2017 blev hun sygemeldt.
– Når man til sidst er helt tom i sit
hoved, fordi man tænker så meget på
smerter, så er det nok tid til at stoppe,
siger Irene.
Siden har hun været gennem et længere forløb med Rygcenter Middelfart,
fysioterapi og jobcenteret. Hun har også
forsøgt at komme tilbage på job nogle
timer om dagen, men efter en halv time

kan hun ikke mere.
– Min leder har været god til at sige, at
jeg skulle afløse, hvor jeg kunne. Men
til sidst var der ikke rigtig nogle steder,
hvor jeg kunne det, siger Irene.
Ked af at pensionsalderen bliver udsat
Lederen har også forsøgt at finde opgaver til Irene uden for produktionen,
men det har ikke været muligt. Siden
august i år har Irene derfor gået hjemme. Hun er ikke begejstret for politikernes beslutning om at hæve pensionsalderen:
– Jeg er ked af, at pensionsalder bliver
udsat. Jeg har stadig 15 år tilbage på
arbejdsmarkedet, og man kan ikke stå i
produktionen på Dan Cake, til man er
70 år. Flere af mine kollegaer døjer også
med rygproblemer eller ondt i knæ og
ben. Det er hårdt arbejde, siger Irene og
fortsætter:
– Jeg ved ikke, hvad man kan gøre for at
åbne politikernes øjne for problemet?
De skulle prøve at komme ud at se vores
arbejdspladser noget mere eller prøve
vores arbejdsfunktioner nogle dage
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