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Så kom sommeren sandelig til Danmark, og
hvis den fortsætter som i maj, får vi en rigtig
hed en af slagsen. Hed på mange måder.
Flybranchen er endnu engang fløjet ind i en
turbulent sky. Skyhøje oliepriser, overkapacitet
og general recession er nøgleordene. Det sid-
ste regnskab taler for sig selv. SKC har sat en
stor plan i værk og satser naturligvis på at alle
faggrupper bidrager til at skuden rettes op.
Det er en stor udfordring! Noget vi i CAU ser
meget alvorligt på. Vi har naturligvis en stor
interesse i at gøre SAS til en stabil og rentabel
forretning. CAU er gerne med til at kigge på
alle muligheder men vi må på det kraftigste

tage afstand fra initiativer der hverken gør fra
eller til. Det kan ikke nytte noget at en stor virk-
somhed som SAS påberåber sig ledelsesretten
og prøve at tvinge beslutninger igennem. Det
er hverken godt for SAS, ledelsen eller de
ansatte. Vi, SAS og de ansatte, har ET mål! Og
det mål skal nås i fællesskab!   

Med venlig hilsen
Jørn Fink

Leder
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formanden

Gode kolleger,
Sommeren er kommet, og der var ikke noget jeg hellere ville end at skyde sommeren i gang med en melding om at det går rigtig
godt i SAS, samt at vi alle blot kan lægge os på ryggen og nyde livet. Det kan jeg desværre ikke. Ud over de mange andre proble-
mer som vi må slås i SAS, har den generelle krise, der er i luftfartsbranchen nu, ramt SAS med fuld kraft.
SAS har på en række informationsmøder informeret om den nye spareplan, som kaldes Profit 2008. SAS må stå for tallene i de
oplysninger som er givet på disse møder. CAU har analyseret informationen og må erkende, at CAU er enige i alvoren i den krise-
snak, som SAS har spillet ud med. Det skal understreges, at for SKC (SAS i Danmark) ser det rimeligt ud. For koncernen er det dog
en anden sag, og det er nødvendigt med besparelser. Som en del af SAS koncernen må SKC også give sit bidrag til besparelser.
Baggrunden for den økonomiske krise er den samme som gør sig gældende for alle andre europæiske flyselskaber; for megen kon-
kurrence, stagnation i markedet, samt ekstreme stigninger på brændstofpriser, altså ikke noget vi som ansatte eller faglige har haft
mulighed for at kunne påvirke. 
Indtil videre er det fra SKC oplyst, at der skal ske en besparelse via opsigelser i administrationspersonalet på 10 %. Hertil kommer,
at der skal tages 2 fly ud af produktionen. SKC har løbende optimeret både produktionen og administrationen, og der er nok ingen
tvivl om, at det vil få konsekvenser for kvaliteten (blandt andet til crew), når der skal fjernes normeringer i administrationen. Det
beklager vi fra CAU’s side og håber der kan findes andre løsninger. 
SKC har overfor CAU understreget, at der ikke vil ske opsigelser blandt Cabin Crew. Dog får vi ikke de ansættelser i CPH, som den
nye A340 ville have kreeret.
Samtidig med, at der tales om besparelser her og nu, er CAU netop nu involveret i diskussioner om ekspansion, og hvad som skal
til for at muliggøre ekspansion. CAU finder det fornuftigt, at der samtidig med at der tales om besparelser også tales om ekspan-
sion. Vi er nødt til at se længere end blot 2008, og CAU går positivt ind i dette arbejde for at sikre arbejdspladser.
CAU har fået forsikringer om, at CRJ som kommer til SAS fra efteråret 2008 (den første CRJ i produktion december 2008), skal fly-
ves i SKC regi og selvfølgelig af os på vore overenskomster. Indtil videre er det besluttet, at der tilkommer 10 CRJ-900 maskiner til
SKC. Dette med mulighed for yderligere 5, som er afhængig af lønsomhed, og dermed de aftaler som vi har. 
Afslutningsvis vil jeg endnu en gang understrege, at CAU ser på den økonomiske situation i SAS med stor alvor, og derfor har ind-
ledt et samarbejde med SKC og de øvrige faglige organisationer om at finde en fornuftig løsning der kan sikre at vi også i fremti-
den har mulighed for at have et arbejde som flyvende ud af København Lufthavn. Hvad dette arbejde resulterer i kan vi endnu ikke
overskue, men vil vende tilbage til jer lige så snart der foreligger nyt.

SPAREPROGRAM, Profit 2008

Verner Lundtoft Jensen (Formand)

Den største enkelte driftsomkostning i luft-
fart er brændstof derfor er det katastrofalt at
der har været en  prisstigning på fly brænd-
stof på 30 % på blot 5 måneder.

Med venlig hilsen
Verner
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Deltid
Som vi skrev i forrige nummer af Caution, blev vi efter for-
handling mellem SAS og CAU enige om, hvor mange der
kunne tildeles i denne omgang. Vi er desværre stadig ikke
helt enige om, hvor længe deltidsperioden skal løbe, men er
i denne omgang kommet så langt, at de 30 % beregnes ud
fra antallet af ansatte fratrukket følgende:
- De der har barsels- forældreorlov
- de der har flexjob
- de der har seniordeltid
- de der har uddannelsesdeltid
- vikarer
SAS havde opfattet det således, at uddannelsesdeltiderne
ikke skulle trækkes fra, men da det stod tydeligt i vores afta-
le, at de skulle fratrækkes, blev det således. SAS vurderede,
efter at have gennemset ressourcesituationen, at der var
plads til yderligere deltid. Det betyder, at der er følgende
antal som har deltid:

Som det er nu, så er sidste tildelte senioritetsnummer for
pursernes vedkommende:
fra juni er 283 i forrige omgang var det sen 157
Sidste sen, der får fra 1 jan 09 er 296 i forrige omgang var
det sen 267
På A/S og A/H – side er
Sidste sen, der får deltid fra juni 1291 i forrige omgang var
det sen 934
Sidste sen, der får fra 1 jan 09 er 1417 i forrige omgang var
det sen 1282.

Sommeren 2008
Ifølge de nyeste tal fra SAS, er der CC nok over sommeren.
Det ville være dejligt, hvis vi kunne få en sommer, hvor flye-
ne går med servicebemanding, hvor der er plads til F7Sdage
og 4 F3/F0 dage i hverdagene. Desværre er baggrunden, at
trafikprogrammet er blevet nedjusteret pga. besparelser, og
ikke fordi der er regnet rigtig, men lad nu det ligge.

Kontakt fra SAS i din fritid.
Fra tid til anden kontakter SAS enkelte CC i deres fritid eller
på deres fridage. Ønsker du ikke, at SAS skal ringe til dig i
din fritid, skal du give besked til trafikvagten om at du ikke
ønsker, at blive kontaktet. 

F3/F0Dage
SAS har planlagt med, at der kan udlægges 4 F3/F0dage
hver dag på nær i weekenden resten af året. Mange af Jer

har ofte beklaget sig over, at I ikke kunne få Jeres kompen-
sationsfridage; det har SAS nu givet mulighed for eftersom
ressourcerne tillader dette.
Selvom vi ikke har krav på, at have indflydelse på, efter hvil-
ke principper disse skal udlægges, har SAS dog valgt at lytte
til vores ønsker. Det er aftalt med Julie Simoni fra SAS
(gruppeleder i planning), at dette kommer til at foregå i stil
med principperne for FSdagene, dvs. først til mølle.  
• SAS laver en mappe med en "kvote" på 4 personer

totalt, der kan få F3/F0 dage i perioden 1. juli – 23.
december dog ekskl. weekender, dvs. lørdage og sønda-
ge. Dvs. der ingen opdeling er, i kategorier, men alle er
under samme pulje og reelt kan alle 4 være f.eks. purse-
re. Det eneste krav er, at man har dage i sin kompensa-
tionsbank. Og så efter først til mølle princippet.

• Man kan skrive sig på udover kvoten, men så kan man
ikke være sikker på at få fri, men må afvente schedulere-
lease. Igen ligesom med FS dagene. 

• Har man skrevet sig i mappen og dagen er registreret i
future activities er den bindende.

• Det er lidt usikkert hvorledes de, der allerede har søgt og
fået F3/F0 dage i perioden, kan registreres. Hvis det er
muligt vil disse blive skrevet ind i mappen inden denne
sættes på basen ved crew support.

• Der er ingen begrænsninger i hvor mange dage i træk
der kan søges - så længe man har dage stående i ban-
ken. Der er ca. 5000 dage i banken totalt af F0 og
F3dage.

• Deadline for indskrivning er den samme som for PBS-
bidding, dvs. den 5 i hver måned. Så for at få F3dage i
f.eks. august skal man senest den 5. juli have skrevet sig
ind i mappen.

• Det betyder at man kun kan få dagene scheduleret og
man bliver trukket 1 dag per dag, hvis man er i variabel
gruppe. Er man i Fast gruppe og på 100% bliver man
trukket 1,6 dag, er man 80% bliver man trukket 2,0 dag,
er man på 50% bliver man trukket 3,2 dag, da det vil
være en produktionsdag, man får fri på.

For de af Jer der ikke kender til kompensationsdagssyste-
met, så skrev jeg lidt om det i forrige Caution, men genta-
ger det her (selvom det koster i trykket).

Kompensationsdage:
Til de af Jer der helst vil have penge, så kan I få udbetalt
Jeres kompensationsdage efter henvendelse til SAS.
Til de af Jer der prioriterer fritid, så kan I få konverteret Jeres

Ressourcegruppens indlæg maj/juni

Jun08 Jul08 Aug08 Sep08 Okt08 Nov08 Dec08 Jan09 Feb09 Mar09 Apr09 Maj09
50% 81 51 50 44 40 41 39 19 19 16 16 12

80% 318 320 327 333 331 334 332 322 316 318 316 317
89% 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3



5

Bestyrelsesindlæg

overtid til F0 dage efter henvendelse til SAS.
Følgende er et uddrag af aftalen på dette område.
Schedulering af kompensationsfridage (F3- og F0-dage m.m.).
1. En F3- eller F0-dag modsvarer en kalenderdag og sche-

duleres som sådan. Konkret indebærer dette:
a) For CC i variabel gruppe før release af schedule:
i) Kompensationsfridag scheduleres uanset tjenestegø-

ringsgrad i forholdet 1:1. (én udlagt komp-dag koster én
komp-dag)

b) For CC i variabel gruppe efter release af schedule og altid
for CC i FG:

i) Én udlagt kompensationsfridag koster 1 + fridagspåslaget.
ii) Planlagte fridage berøres ikke. 

FDA
• Vi har været indkaldt til adskillige FDA-forhandlinger i
foråret, men har ikke kunne blive enige med SAS, om hvor-
ledes det skulle foregå. 
CAU vil have en totalbidding (vi er dog godt klare over, at det
rent økonomisk bør udskydes til 2009, og dette er meddelt
SAS.) Dette vil vi, fordi der ingen totalbidding har været siden
2002, og vi ønsker, at få ryddet op, så det igen bliver mere
gennemskueligt for den enkelte og at det sikres, at den enkel-
te er tilskolet den flytype, som man har senioritet til.
• Vi har altid kunne bidde på flytyper siden 1966, og det

skal vi fortsat kunne, for at gøre flere medarbejdere til-
fredse, i stedet for at tvinge CC på en type og dermed
gøre flere utilfredse. 

• Vi har krævet, at få indflydelse på hvordan flytyperne
sammensættes for at kunne få en jævnere fordeling af
arbejdsbelastningen. 

• Vi har ønsket, at alle biddingønsker skal opfattes som et
tilvalg.

SAS har næsten modsatte ønsker.
• SAS vil have en vacancebidding.
• SAS vil have, at CC bidder enten kort/langt eller kort, og

ikke flytyper. ( Dvs. at SAS skal bestemme, hvem der skal
flyve CRJ, A2 og MD'eren. Det betyder også, at det vil
blive tilfældighederne, som afgør, om du kommer på
skole til eksempelvis A2 eller CRJ, fordi det kommer an
på hvornår du kommer tilbage fra orlov eller har mistet
din kvalifikation af andre årsager).

• I tilskoling vil man tilstræbe at tage hensyn til den enkel-
te, de yngste først, derefter de der har AL/90 kval.

• SAS vil have, at alle skal have 2 kortrutekvalifikationer.

Vi har været til slingeforhandlinger og disse gik ikke helt så
godt, idet vi desværre føltes os tvungen til at gå midt i
mødet.
Det skyldes, at SAS ikke vil anerkende, at vi er 2 parter der
skal forhandle FDA'en. De påstår, at der ikke ligger nogen
aftale om at FDA’en skal forhandles. Det er dog således, at

når man har forhandlet som vi har siden 1966, er det blevet
kutyme, og dermed er det blevet en del af vores aftale. Da vi
ikke har kunnet blive enige, vælger man i SAS åbenbart, at
køre sit eget løb indtil man så bliver stoppet og får påskre-
vet at det er den forkerte vej man kører og at det ikke er til-
ladt. Lidt ligesom bl.a. kinesersagen. I stedet for burde man
først undersøge, hvad der kan gøres indenfor aftalerammer-
ne, og så handle herefter.
Hvor det ender, er ikke til at sige. Hvis SAS ikke kalder til
forhandling, som de bør, må vi køre sagen ad rettens vej.
Det er trist, at det på nogle områder ikke er muligt, at finde
løsninger i fællesskab, specielt med tanke på, at det for
Mats Jansson meget magtpåliggende at den såkaldt sigtu-
na-samarbejdemodel føres ud i livet og ikke kun bliver ved
snakken.

SAS er ved at undersøge, hvad der kan gøres for at vi und-
går, at purserne scheduleres higher på longhaulflights, for
senere at blive omdisponeret til lower. Det nuværende
system, ser kun på senioritetsnummeret og da vi ikke har
fælles senioritetsliste, kan det være at der i fordelingsnøg-
len står, at det er en Oslo-baseret, men at purseren fra CPH-
basen har højere senioritetsnummer, og det er så her at fej-
len sker og hermed et brud på aftalen om omdisponering.
Indtil dette løses vil vi kalde til brud på aftalen hver eneste
gang dette sker, og så må sagen kører hele vejen igennem
det juridiske system.

CA1kursus
Det er glædeligt, at næsten alle nu har fået CA1kursus, da vi
så ikke står overfor samme problem, som vi gjorde med
Q400. Problemet bestod i, at der ikke var noget system i,
hvem der havde kurset.
Dette medførte, at nogle med yngre senioritet gik som CA1
og fik tillæg for at være in-charge på Q400. Det skulle
nødigt ske på CRJ og det har vi nu undgået, så ret bliver ret.

Ressourcegruppen vil gerne ønske Jer alle en rigtig god
sommer og mange solskinsdage.

Med venlig hilsen 
ressourcekoodinator
Karin Ligaard
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Pensionsinformation

Udvidelser på kortruter

CAU har gennem hele foråret afholdt informationsmøder i
samarbejde JH Assurance. Alle møderne har været meget
velbesøgt, og det er tydeligt, at der er et stort behov for
information om pension.

Efter sommeren vil vi genoptage informationen i 2 former.
Vi kommer forsat til at have generelle informationsmøder
med jævne mellemrum. Følg med på hjemmesiden for
datoer.

Ud over generelle informationsmøder, vil JH Assurance frem-
over have en fast kontordag i CAU's lokaler på Amager
Strandvej. Det vil blive den sidste torsdag i hver måned, med
start fra den sidste torsdag i august (31. august).
På disse dage vil det blive muligt, at få information og samti-
dig en mere individuel rådgivning. JH Assurance vil i næste
nummer af CAUTION fortælle mere detaljeret om disse dage.
Tilmelding til ”torsdagspensionsinformation”, skal ske til
kontoret, hvor der aftales et specifikt tidspunkt på dagen. 

Till alla er som börjar närma sig en ettårig fast anställning i
SAS Danmark och den första pensionsinbetalningen via SAS
Danmark.

Har ni inte fått några papper från JH Assurance med infor-
mation om er framtida pensions inbetalning när ni varit
anställda i SAS Danmark i ett år. Tag kontakt med SAS löne-
administrationen och be dem kontrollera vilka uppgifter som
finns registrerade i SAS systemet.

Kom ihåg att JH Assurance, vår pensions rådgivare alltid
finns där för att hjälpa er att reda ut begreppen i vårat pen-
sionssystem, som i början kan verka helt hopplösa att förstå.

Det finns massor av information som är special inriktat till
oss på JH Assurances hemsida som ni finner som link på vår
egen hemsida;  www.cau.dk 

Bestyrelsen

Fast anställning i ETT år och en 
pensionsinbetalning

Som bekendt indeholder vores overenskomst mulighed for
at have 4 udvidelser af arbejdstiden om måneden.
Det er lykkedes os at få en ændring i stand, som indebærer,
at alle lange charter nu skal modregnes i de 4 udvidelser.
Tidligere var det kun lange charter ud af Jylland som skulle
modregnes, men som nævnt er det fra juni måned gælden-
de, at alle lange charter skal modregnes.
Det er samtidigt aftalt, at for 80 % ansatte, kan der før lang
charter planlægges med en kortrutedag.
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Der har været afholdt valg til MiR den 24. April. Der var ni
kandidater til de syv pladser i MiR-gruppen.

De valgte blev:

Bibi Juul-Hansen 2 år
Elsebeth Rasmussen 2 år
Lars Skov 2 år
Jesper Mickleit 2 år
Bjørn Hedegaard 1 år
Charlotte Hempel 1 år
Henrik Parelius 1 år

Da der ikke har været valg til MiR i næsten tre år, valgte hele
gruppen at gå på valg. Da vi arbejder med perioder af to år,
har vi valgt at de fire der fik flest stemmer blev valgt for to år,
og de tre sidste for et år.
Vi er næsten færdige med at opdele vores arbejdsområder,
og vender tilbage med en liste til jer hvor I kan se, hvilke
arbejdsområder vi arbejder med.

Vi har taget afsked med Gerd Dehn Carlsen, som vi kommer
til at savne rigtig meget. Ikke kun fordi Gerd har været en
utrolig dygtig og arbejdsom miljørepræsentant. Men også
en utrolig dejlig kollega og ven. Vi i MiR ønsker Gerd mas-
ser af dejlige flyvninger, og held og lykke med den uddannel-
se som Gerd er i gang med.

Husk at Saftey Demo under Taxiing
ikke er implementeret. MiR arbejder
stadigvæk på at man ikke indfører den
nye procedure som fall-back, men i stedet for finder løsning
i selvboording proceduren, så vi undgår livsfarlige arbejdssi-
tuationer for CC. Vi tror at de ansvarshavende i SAS ikke fal-
der for SOM's uacceptable måde at tage deres arbejdsgiver-
ansvar på.

Der er ikke lavet nogle APV på problemet. Der har været af
holdt en test på Arlanda, hvor vores svenske kolleger måtte
være "dummys" og ikke nogen piloter. De svenskes kolle-
gers tilbagemeldinger var meget negative, så vi regner med
at dette bliver taget alvorligt. 

Husk at kikke ind i det nye miljørum på basen. Her kan du
bl.a. finde APV'er og andet godt læsestof.
Du kan møde en fra MiR på basen hver tirsdag, så hvis du
har noget på hjertet så tag fat i os!

Venlig hilsen
MiR

Ny MiR-gruppe

Miljørepræsentanter CPH 2008/2009

Bibi Juul-Hansen Elsebeth K. Rasmussen Lars Skov Jesper Mickleit

Bjørn Hedegaard Charlotte Hempel Henrik Parelius
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Nyt midlertidigt hotel under OL i Beijing

Hotel SAS Radisson er under OL i Beijing i august, hoved-
kvarter for den svenske OL-delegation og derfor er vi nødt til
at flytte til et midlertidigt hotel.
Vi var af sted i efteråret, fordi der var kamp om hotellerne og
vi fandt et nyt og flot hotel. 
Hotellet er placeret i den nordlige del af byen, med ca.
samme afstand til alle de kendte markeder, som vi kender i
dag og OL-byen ligger i belejlig kort afstand til hotellet.
Hotellet tilbyder 15% på mad og drikke, gratis opkopling til
internet og fri adgang til fitness center.

Adresse:
Hotel Park Plaza Beijing Science Park
Chun Road, Haidan District,
Beijing P.R.C 100083. 
tel. +86 10 82 35 66 99
Håber det vil leve op til alles fornøjelse.

Nyt hotel i Tokyo!
Endelig er vi pr. 15. maj 08 flyttet til et nyt og bedre beliggen-
de hotel i Tokyo, der ligger i Makuhari-område, som ligger
imod Tokyo city.
Crewtransporten er ca. 40-45 min ved normal trafik. Hotellet
er placeret ved Makuhari togstation, som giver mulighed for
hurtig transport til Tokyo city.
Der er mange restauranter og butikker i gåafstand i områ-
det. Ydermere er der et stort fitnesscenter ved hotellet, som
der er gratis adgang til. Hotellet tilbyder også gratis interne-
tadgang.
CAU håber alle vil være tilfredse med dette bytte, da der har
været stor utilfredshed med placeringen af Hotel Radisson
ved Narita.
Adresse og tlf. på hotellet findes på CAU’s hjemmeside.

Med venlig hilsen
Hotelkarlene Brian og Søren

Like a bridge over trouble water 

Över all förväntan har det gott med våra möten i Malmö. På
CAU´s tre möten i Malmö har vi haft över 200 medlemmar
närvarande. Våra svenska ”skattetanter” var imponerade över
en sådan enorm uppslutning och ett så stort informationsbe-
hov hos den flygande personalen och dessutom tyckte de att
det var roligt att träffa så många av oss som de bara har pratat
med i telefonen.  

Genom den enorma aktiviteten som vi haft på mötena har vi
fått flera idéer och uppgifter att arbeta med. Ett projekt som
redan har startat upp är i samarbete med FTF-A (A-Kassan), ett
försök att skapa tydligare informationen för oss som pendlar
över Öresund. Här kan vi säga att CAU även kommer att hjäl-
pa till att skapa god information till alla andra som pendlar
över Öresund (ca 20.000 individer).

Våra möten har skrivit historia i Öresundsområdet som första
danska fackförbund med att hålla medlemsmöten på svensk
mark. Vi har visat att möten ger möjligheter att undra och stäl-
la frågor som skapar och sår frön till lösningar på problem som
andra har i sin anställning i Danmark med en svensk registre-
rad bostadsort. 

Jag vill till avsluta med att tacka för alla vänliga ord och önska
er en sommar som ni förtjänar och där solen lyser från en blå
himmel.

Anna-Lena Gustafsson
Öresundskoordinator
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CAU har altid arbejdet for, at sikre arbejdspladserne som
cabin crew i SAS, har skandinaviske løn- og arbejdsvilkår.
Sagen om kinesisk crew præger i øjeblikket meget af arbej-
det i CAU, og det er en lang og sej kamp, som har krævet
fuldt fokus fra CAU’s side samt fra vores Hovedorganisation
FTF. Sagen har udviklet sig til meget mere end den var i star-
ten, og udsigten til at danske arbejdspladser forsvinder, er
noget broget og stadig uafklaret.

Sagen drejer sig om mange ting – og det jeg vil prøve at
beskrive er, hvilke konsekvenser det har for antal arbejds-
pladser, når 1 plads på langruterne forsvinder.
Det vil blive beskrevet på et teoretisk niveau. Dette beskrevet
i de beregningsmetoder som CAU, og også SAS, blandt
andet anvender.
Altså er udgangspunktet 1 CC.  Der er 365 dage om året, og
af de dage fraregnes 42 dage til ferie og 9 F7S dage, og der-
med er der 314 dage til produktion og fridage.
Hvis langruteafgangen afgår hver dag i ugen og stoppet på
destinationen er 24 tm. og der er minimum antal fridage
bagefter, så skal der bruges 7 FTE(fuldtidsstillinger) pr. år,
hvis CC udelukkende fløj denne destination. 
Heri er der ikke beregnet standby dækning, og derfor ganges
de 7 FTE med en faktor, som kan variere. Faktoren er ca. 1,4,
og dermed bliver behovet 10 FTE. Altså for hver plads på lan-
gruterne med daglig afgang, og 24 tm. stop skal der bruges
10 FTE. 

Når CAU og SAS tilsætter CPH baserede CC på langruterne,
så beregner vi, at CC flyver 50 % langruter og 50 % kortruter
og derfor vil faktoren antal FTE ganges med være 2. Dette
medfører, at 10 FTE bevirker, at 20 CC skal flyve på langruter-
ne.
I 2005 forhandlede CAU FDA, og ifølge CAU’s beregninger
skulle der 80 CPH baserede CC mere på langruterne ift. SAS’
beregninger end der reelt blev tilsat. Disse pladser blev besat
af kinesiske stewardesser på Beijing og Shanghai, og dermed

mistede CPH 40 FTE og 80 langrutepladser. 
Overtalligheden i den første del af 2006 blev yderligere for-
stærket af ansættelsen af kinesiske stewardesser, og de med-
lemmer som husker tiden, så forhandlede CAU aftaler om
deltid udover kvoten, samt yderligere orlov, yderligere
afgangsvederlagsordninger etc..
Ikke alene antal arbejdspladser påvirkes men også de nuvæ-
rende ansatte påvirkes. CAU og SAS beregner deltidspladser
via en forhandling, og det er ud fra, hvor mange FTE der er
ansat i CPH. Når der er 40 FTE færre, så betyder det også, at
der er 12 deltidspladser færre, da deltidsantallet beregnes ud
fra 30 % af korpset. Det har altså stor effekt på aftalerne, når
SAS vælger at anvende udenlandsk arbejdskraft, uden at der
aftalemæssigt er taget hensyn til dette.

CAU kæmper videre for den danske model, og de skandina-
viske arbejdspladser. Vi kan se rundt i luftfartsindustrien,
hvor Lufthansa har kinesiske stewardesser på tyske overens-
komster, og nu også er i gang med rekruttering af indiske
stewardesser. Så når antal FTE lige nu påvirkes af 40 FTE, så
kan jeg se, hvordan de kinesiske kommer til at danne præce-
dens, og dermed kommer SAS også til at rekruttere indiske
stewardesser, amerikanske stewardesser og thai stewardes-
ser. Ja lynhurtigt er det hundredvis af arbejdspladser der er
forsvundet. Sagen drejer sig altså ikke kun om den danske
model men også om det principielle i, at danske arbejds-
pladser forsvinder og erstattes af udenlandsk arbejdskraft.

CAU har modet og energien, og vi
kæmper til det sidste…

AP Brian Daugaard

Den kinesiske saga….
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Kort før dette er skrevet, har Folketingets flertal truffet en
afgørelse i kinesersagen, mere teknisk kendt som lovforslag
L132. Det forlig, som er blevet indgået mellem regeringen på
den ene side og Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre på
den anden, betyder umiddelbart, at SAS nu kan bemande
deres ruter til først og fremmest Asien med 20 % lokalt crew
(dvs. 2 CC ud af 10) og skal aflønne disse 15 % af tjenesteti-
den med løn efter dansk overenskomst. Hvordan man skal
administrerer den sidste del bliver spændende at følge, men
man kan allerede nu forestille sig diverse retlige tvister på
den konto. Som Udvalget for Udlændinge- og
Integrationspolitiks betænkning er skruet sammen, kan SAS
kun ansætte udenlandsk crew på ruter, hvor det har en kul-
turel og sproglig relevans. Dette betyder, som CAU må for-
tolke det, at amerikanske ruter er udelukket, og eksempelvis
Indien er tvivlsom, idet Indien som commonwealthland er
udpræget engelsksproget og dertil kulturelt tæt knyttet til
Europa. Med andre ord: Skal forarbejderne til loven anven-
des som såkaldt fortolkningsbidrag, og det agter CAU at for-
følge til det sidste, så resterer der Japan, Kina og Thailand
som mulige destinationer, hvor der kan blive tale om ansæt-
telse af lokalt ansat crew. Det er såmænd set med danske
øjne også galt nok. Der er ingen tvivl om, at vedtagelsen af
dette lovforslag er et groft anslag mod den danske model og
undergravende for vores overenskomst. Set ud fra den vin-
kel er det et nederlag. Men træder man et øjeblik et skridt til-
bage og betragter udgangspunktet, dvs. det lovforslag som
SAS havde ”bestilt” hos regeringen, så kan vi også se forli-
get som en sejr. Udgangspunktet i den oprindelige tekst var,
at op til 9 ud af 10 CC i princippet kunne skiftes ud med
udenlandsk personale, på alle ruter, og til udelukkende lokal
løn. Dertil kommer, at der i betænkningen til lovforslaget
lægges op til ”at man vil holde øje med SAS’ ageren”, og
hvis SAS ikke lever op til begrænsningerne i loven, så er man
parat til at justere i bestemmelsen. Så ”slaget” er sådan set
ikke ovre endnu.
Det var så det foreløbige resultat, men inden vi er nået så
vidt, er der gået en markant ”lobbyindsats” forud, og jeg skal
her forsøge at give et overblik over de overordnede elemen-
ter i sagsforløbet, der har bevæget lovforslaget fra udgangs-
punktet hen til det, som det indeholder i dag.
Det er vigtigt at slå fast, at det fra starten på ingen måde blot
har drejet sig om at få ”pillet” to kinesere af Beijing flyvnin-
gerne. Men da det kom frem, at en dom i byretten, der gik
SAS imod, som forventet ville ende ud i en Lex SAS, der
åbnede op for en ladeport af konkurrerende billig uden-
landsk arbejdskraft, måtte CAU som ansvarlig fagforening
naturligvis aktivt forsøge at påvirke de lovgivende politikere.
Til at starte med skulle vi have deres opmærksomhed og
fokus på problematikken, hvorfor vi desværre så os nødsa-
get til at gøre opmærksom på at man på trods af at være ble-
vet dømt for en overtrædelse af straffeloven, fortsatte med
at flyve med illegal arbejdskraft. Det havde naturligvis medi-

ernes interesse, og de relevante politikere fulgte hurtigt efter.
SAS forsøgte sig med det absurde udsagn, at idet man
havde anket dommen, måtte det vel herefter anses for lov-
ligt fortsat at flyve med CC uden arbejdstilladelse. En mærk-
værdig tankegang. Hvis man bliver dømt for spirituskørsel,
og herefter anker dommen, betyder det jo ikke, at man kan
sætte sig ind i en bil i spirituspåvirket tilstand og køre vide-
re? Nuvel, det gav en masse fokus på sagen i offentligheden,
og det var herefter nemt at opnå lydhørhed fra såvel medier
som politikere. CAU kan kun beklage, at vores kinesiske kol-
legaer blev de uheldige tabere i dette spil, men her er det ene
og alene deres arbejdsgiver, som må bære ansvaret. 
CAU fik således mulighed for at fremføre vores synspunkter
gentagne gange over for repræsentanter fra forskellige poli-
tiske partier, med hvem vi efterfølgende havde en vedvaren-
de kontakt og dialog. Vi havde foretræde i Folketingets
Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik, hvor vi mere
formelt fremlagde vores synspunkter underbygget af en
skriftlig sagsfremstilling og dokumentsamling, som vi forin-
den havde fremsendt til udvalget i de obligatoriske 80
eksemplarer. Da SAS blev bekendt med, at CAU skulle i
deputation, anmodede de naturligvis ligeledes om at få fore-
træde, hvilket de så havde samme dag efter CAU. I den for-
bindelse fremsendte SAS en skrivelse til udvalget, hvoraf
fremgik af en slet skjult bisætning, at man også påtænkte at
sætte lokalt crew på ruterne til USA. Vi havde set skrivelsen
inden vi gik ind til vores foretræde, og vi undlod selvfølgelig
ikke at henlede udvalgets opmærksom på denne lille bisæt-
ning.  I CAU’s fremsendte materiale havde vi bl.a. vedlagt
dokumentation for, at de kinesiske CC primært var blevet
ansat af økonomiske hensyn, og ligeledes dokumentation
for, hvad konkurrerende selskaber gør (SAS drev jo påstan-
den, at ”man blot ville have lov til at gøre som konkurrenter-
ne”, hvilket ikke har hold i virkeligheden).
Strategien begyndte herefter at bære frugt. Den tidsplan,
som udvalgets formand fra Venstre havde anlagt for at få
forslaget hurtigt vedtaget, kunne ikke holde. Der blev på
baggrund af CAU’s kommentarer og dokumentation stillet
29 for integrationsministeren irriterende spørgsmål fra
udvalget, ministeren blev kaldt i samråd, og endelig frem-
kom både de Radikale og Dansk Folkeparti med udsagn om,
at man ikke kunne støtte forslaget i dets nuværende form.  
CAU fulgte med i ministerens besvarelser af udvalgets
spørgsmål, og ret hurtigt blev det evident, at ministeren ikke
havde til hensigt at afgive seriøse svar, dog var især ét svar
bemærkelsesværdigt. Ministeren ”kom til” i et svar at angi-
ve, at hun forestillede sig op til 50 % af besætningen udskif-
tet med lokalt ansat crew. Det gav CAU anledning til igen at
få fokus på ”sagen” med kontakt til relevante politikere, og
samme dag kunne man i medierne se udtalelser fra Dansk
Folkeparti, og ja selv Venstres ordfører Karen Ellemann, der
afviste en sådan procentfordeling. 
Af ministerens øvrige svar fremgik desuden, at hun fortsat

Ikke overvældende sejr – Ikke altafgørende nederlag
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drev den påstand, at SAS på sine oversøiske ruter slet ikke
var en dansk arbejdsplads, idet man jo kun opholdt sig i
dansk luftrum i ganske få minutter. Et uhyrligt argument, og
CAU så ingen anden udvej end at konsultere sagkundska-
ben, dvs. Professor Dr. Jur. Ole Spiermann, der i et respon-
sum klart afviste ministerens udlægning af gældende folke-
ret. CAU fremsendte selvfølgelig ligeledes dette responsum
til Folketinget, og da ministeren efterfølgende forsøgte at for-
tolke responsumet efter hendes eget forgodtbefindende,
udarbejde professoren et supplerende responsum, der imø-
degik dette, og herefter forblev ministeren tavs i den hense-
ende. I et sidste forsøg på en feberredning for at undgå en
bestemmelse om, at ansættelse af lokal crew skal ske på
dansk løn, forsøgte ministeren (SAS) herefter at fremstille
sagen på en mere aparte måde.  Bl.a. drager man som argu-
ment for at kunne have forskellige lønforhold ombord en
parallel til vores svenske kollegaer, og argumentet er, at disse
jo også tjener væsentligt mindre end danske CC.
Argumentet er selvfølgelig komisk al den stund, at de
Stockholmsbaserede CC jo slet ikke længere flyver ud af
København og desuden ikke har en løn der kommer ned i
nærheden af den kinesiske på 4.100 kr., men tværtimod en
løn ganske tæt på den danske. Dette er blot ét eksempel,
men jeg kunne opregne en længere liste af mere eller mindre
lødige argumenter, der ligner det netop nævnte, og som man
ikke skulle kunne forvente muligt at blive fremført af en
seriøs dansk minister. Men det er desværre det, vi har været
oppe imod hele vejen igennem. 
Afslutningsvis skal det understreges, at CAU under hele for-
løbet har stræbt efter sagligt at tilbagevise samtlige påstan-

de, som er fremkommet fra ministeren og SAS i forening.
Det er i den henseende tankevækkende, at en privat virksom-
hed på bestilling og således understøttet af statsapparatet
kan drive lovgivning frem på den anførte måde, og det er ud
fra en demokratisk anskuelse også uhørt, og tillige hidtil
uset. Det havde selvfølgelig været rart, hvis det havde lykke-
des at få partierne i regeringens forligskreds til at ”trække
stikket” på forslaget, men når det nu ikke kunne opnås (i
denne omgang), så kan vi i det mindste glæde os over, at
der, som nævnt ovenfor, er kommet en ikke ubetydelig
begrænsning ind i lovforslaget, og at slaget ikke nødvendig-
vis er tabt endnu. Loven skal evalueres til efteråret, og den
evaluering vil CAU naturligvis følge tæt. Endelig eksisterer
der for nuværende kun en aftale med CAU om kinesisk crew,
og det er svært at forestille sig denne aftale udvidet til f.eks.
Thailand. Summa summarum, vi har ikke grund at juble,
men vi har heller ikke grund til at tude, allerhøjest sukke lidt,
og absolut ikke resignere.

P.S. Jeg har desværre ikke kunne tage hele sagsforløbet med
i dette indlæg, men hvis man skulle ønske at læse alle hen-
vendelser, bilag og dokumenter fremsendt af både CAU og
SAS til Folketinget, kan man gå ind på folketingets hjemme-
side, www.ft.dk, og under ”kvik opslag” taste dokumenttype:
lovforslag og dok.nummer: L132, herefter kommer alt rele-
vant materiale frem.

Jakob Esposito
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I sidste nummer af Caution skrev Verner et indlæg under
overskriften Loyalitetsdilemma. Jeg synes at dette indlæg
fortjener følgende kommentar: 

Vel er det da positivt at Verner skriver at loyaliteten er fuldt
tilstede overfor os. Det manglede da også bare. Det er vi
som medlemmer af CAU der har valgt ham og den øvrige
bestyrelse, det er os han sammen med den øvrige del af
bestyrelsen skal arbejde for.
I den forbindelse finder jeg det til gængæld yderst problema-
tisk at vi har en formand, som samtidig med at han skal
arbejde for de bedst mulige forhold for os, sidder med andre
og modsatrettede kasketter på. I en årrække sad han i besty-
relsen for SAS AB og sidder nu som medarbejdervalgt
repræsentant i SKC's bestyrelse. Derudover sidder også
andre af bestyrelsens medlemmer i hhv. SAS AB og SKC.
Det er min opfattelse at en sådan konstellation ikke burde
være mulig. 

Det er en fantastisk mulighed for at vi som en af de største
medarbejdergrupper er repræsenteret i firmaets bestyrelser,
men det skal blot ikke være de samme personer som er til-
lidsvalgte bestyrelsesmedlemmer i vor fagforening. Det
burde i stedet være andre medarbejdervalgte personer som
ikke har nogen tilknytning til bestyrelsesarbejdet i CAU.
Da burde foreningen i stedet arbejde aktivt for at finde andre
interesserede og egnede kandidater blandt foreningens
medlemmer til at beklæde disse poster 
Man har jo heller ikke medlemmer af LO's bestyrelse sidden-
de i bestyrelsen for DA og omvendt.   

Jeg kan derfor godt som medlem af CAU blive kraftigt i tvivl
om hvorvidt man kan være 100 pct. sikker på at bestyrelsen
arbejder loyalt og 100 pct. for vore interesser, især i tider
som disse, som står i besparelsens og reduceringens tegn.
Der kan opstå situationer, hvor man som medlem af SAS'

bestyrelse den ene dag er med til at støtte ting som er mere
godt for firmaet end for os, som man så bliver presset til at
sælge til os dagen efter.
En situation, hvor der så netop opstår et loyalitetsdilemma
mellem den kapitalstærke og magtfulde arbejdsgiver SAS vs
den langt mindre stærke og mindre CAU, med "blot" 1600
medlemmer. Det er ikke svært at forestille sig, hvis ærinde
der vil blive gået i en sådan situation!!!
Det er en situation som i alvorlige situationer kan blive sær-
deles problematisk for CC og CC's fremtid i kabinen. Jeg tror
personligt at mange af vore flyvende kollegaer blot følger
bestyrelsens anbefaling når der skal stemmes om dette eller
hint, uden at sætte sig ind i detaljen og substansen bag, og
dette burde bestyrelsen arbejde for at få ændret i stedet for
blot at lade stå til. 

Jeg synes derfor at bestyrelsen med formanden i spidsen
skulle imødekomme en sådan kritik ved at vige disse besty-
relsesposter, overlade dem til andre valgte medarbejdere og
hellige sig arbejdet for os medlemmer af CAU 100 pct. 
Tænk blot hvor megen mere tid de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer kunne bruge på vore problemer og på at forbedre
vore vilkår. 
En sådan beslutning vil aftvinge respekt og vise at bestyrel-
sen er bevidst om, hvem der har valgt dem, og hvorfor de
sidder på de poster de gør, og på hvor stærkt CAU og CC
sammen vil stå i den fremtidige "kamp" mod SAS.

Så kære bestyrelse, kom ud af busken
og fortæl jeres medlemmer jeres hold-
ning til ovenstående!! 

A/S
Adam Lydiksen



Medlemsindlæg

13

Kære Adam,

Hvor er det godt at der er nogen der tænker tanker og forsø-
ger at finde en ny måde at se tingene på, det tror jeg er godt
for den politiske proces.

Jeg må dog sige, at jeg tillader mig at blive lidt harm over at
du, oven på et indlæg, hvor jeg erklærer min uforbeholdne
loyalitet over for medlemmerne af CAU, tillader dig i flere
omgange i dit indlæg at betvivle min loyalitet. Det har du hver-
ken viden, indsigt eller erfaring nok til at kunne udtale dig om.
Jeg vælger at undlade at gå nærmere i polemik med dig om 
min loyalitet eller mangel på samme, men vil tillade mig at 

påstå, at de sidste tre år, hvor jeg har siddet i SAS AB’s besty-
relse, og konstant i hele perioden har ligget i åben krig med
SAS, netop viser at det, i hvert tilfælde for nogen af os, kan
lade sig gøre at holde tungen lige i munden og benene på jor-
den, også i en situation, hvor man færdes på de bonede gulve.

Ud over ovenstående, vil jeg blot tillade mig at rette et par
vildfarelser, som har sneget sig ind i dit brev.

Den danske medarbejderrepræsentant i SAS AB’s bestyrelse
er egentlig en svensk post, da det er et svensk aktieselskab,
men i henhold til en fælles aftale mellem samtlige fagfor-
eninger i SAS, er de tre poster i SAS AB fordelt til Norge,
Sverige og Danmark. Retten til at udpege den danske med-
arbejderrepræsentant er lagt i AFS, en sammenslutning af
samtlige fagforeninger i Danmark. Her er det aftalt, at
posten tildeles i et rotationssystem for tre år af gangen.
Rotationen fordeles mellem tre faggrupper, de timelønnede,
funktionærerne og de flyvende. De sidste tre år har de 8-
10.000 ansatte i SAS i Danmark, på AFS’s vegne, været
repræsenteret ved mig. I et sådant system er der ikke, og har
der ikke været, nogen mulighed for at nogen medarbejder
uden for de faglige repræsentanter har kunnet repræsentere

SAS i Danmark. Fra 9. april i år er de danske medarbejdere
repræsenteret af min gode tillidsmandskollega Carsten
Nielsen fra mekanikerne, og jeg har fuld tillid til at han, selv
om han er faglig leder, magter at påtage sig opgaven til stor
tilfredshed for alle ansatte.
Der har netop været valg til SKC’s bestyrelse, og til bestyrel-
sen er valgt to medlemmer af CAU’s bestyrelse, og der er
valgt to suppleanter, også fra CAU’s bestyrelse. Hvorfor er
disse personer så blevet valgt, ja først af alt var der ikke
andre kandidater fra cabin crew, heller ikke nogen Adam
Lydiksen. Hvis man ikke stiller op - ja, så bliver man ikke
valgt. Ved dette valg var det således, at der til de tre ordinæ-
re bestyrelsesposter var opstillet fem kandidater, alle tillids-
folk. Til de tre suppleantposter var der opstillet tre kandida-
ter, alle tillidsfolk. Det vil sige, at der ikke var en eneste af de
”menige” ansatte fra nogen faggruppe der havde valgt at
gøre brug af deres mulighed for at blive valgt til SKC’s besty-
relse. Havde CAU ikke stillet med to kandidater til suppleant-
posterne havde der ikke været kandidater nok! 

CAU havde på forhånd informeret medlemmerne om at val-
get skulle finde sted, og at der var mulighed for at stille op.
Først efter at selve valgprocessen var gået i gang foreslog vi,
at der blev stemt på CAU-kandidater.

Du ønsker at vi skal vige pladserne - til hvem spørger jeg. Ser
man på, hvem der stiller op, er der åbenbart ikke andre med-
lemmer der vil have dem. 

Du og alle andre er velkommen til at være uenige med mig,
velkommen til at sige at jeg laver et dårligt stykke arbejde,
men jeg kan ikke acceptere at der sættes
spørgsmålstegn ved min loyalitet over
for CAU’s medlemmer.

Verner
Mindst 100% formand for CAU
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Traditionen tro havde CAU endnu engang inviteret 436 pen-
sionister til den årlige frokost. 214 kolleger havde igen fundet
vej til M.G. Pedersens Familiehave i Pile Allé, hvor vejret,
ligesom sidste år, viste sig fra den pæne side.

Vi havde nogle hyggelige timer sammen, hvor gamle minder
og sjove historier blev genopfrisket.

Det har været rigtig dejligt, at modtage telefonopringninger
og mails fra alle jer, der tilmeldte jer, med alle de hyggelige

og positive kommentarer der er kommet om den årlige fro-
kost - og selvfølgelig også fra jer, der af en eller anden grund
desværre ikke kunne komme.

Mange sommerhilsner og på gensyn til næste år

CAU's bestyrelse og sekretariat

Sommerfrokost for pensionerede kolleger 2008

CAU byder velkommen til følgende nye 
medlemmer pr. 1. juni

2-2892 Trine Mommer
2-9858 Carl Adam Landstrøm
2-2896 Carina Andersen
2-9860 Kathrine Lisby Broe
2-0594 Susanne Thuren 
2-1693 Janni Skjødt

CAU siger tillykke
Victoria Molin Dam og Tore Dam har den 15. maj fået en søn, Milo

Bo Syndergaard har den 29. maj fået en søn, Philip
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En sjov historia fra hvardagen

Hvor det er vilje er det en vej

En ”alene” mor är på en helt vanlig dag på sitt arbete som
cabin crew. Denna dag är lite mer nervpirrande och tidspres-
sad än vanligt, nämligen denna alene mor råkar den här
dagen ha sina två små barn som måste hämtas på ett
ankommande flyg i Köpenhamn av någon. Problemet är att
den Rom-flygning som modern arbetar på landar samtidigt
som de små barnen.

Väl i Rom närmar man sig avgång och en ”slot” tid för hem-
resan och långa köer av al Italia flygplan till startbanan och
allting bara luktar försening. 

När vi plötsligt under taxiing ser på kabinens tv skärmar att
nu kör SAS maskinen förbi hela raden av al Italia maskiner
och sneddar över fälten som en racerboat på sjön eller en
hungrig tonåring i en sportbil. Vipps var vi uppe i luften och
på väg mot Köpenhamn.
Vi landar före tid och de två små barnen har sin älskade mor
väntande vid gaten när de ankommer med sitt flyg till
Köpenhamn.

Det kallar vi en mind setting ”on time performance”

Argumenten måste vara många eller de rätta för att man i
Italien ska köra förbi, snike sig forbi, fosterlandets flaggskepp!!!

Från en glad och lycklig Barbro

Kære kollegaer!
Min kæreste og jeg har igen i år valgt at bruge vores som-
merferie på at arrangere en JAZZFESTIVAL på vores egen
mark i Snesere mellem Præstø og Næstved, vi håber at du/I
har lyst til at deltage.

Tappernøje MusikFestival afholder JazzFestival lørdag d.
23.august 2008 fra kl. 14:00 til kl. 24:00, dørene åbnes
kl.13:00 til 10 timers traditionel jazz!!

Program:
14:00-16:00 TOBACCO, DK.
16:00-19:00 THE SPIRIT OF NEW ORLEANS, DK.
19:00-22:00 TANNER AND MATES, AUS.
22:00-24:00 JAZZ FIVE, DK
Konferencier: Eigil E. Grønholdt (formand for Præstø
Jazzklub)

I år har vi udvidet med hoppeborg og bordfodbold, lounge
og kræmmer og kreativ marked.
Der vil være god mad og masse af drikke til fornuftige priser.
Festivalen bliver afholdt i et 750 m2 stort telt så vejret har
ingen betydning!

Billetter kan købes på www.sjbilletten.dk til den lille pris af
200 kr. + gebyr.
Ved indgang 250 kr.
Børn under 12 år og handikaphjælpere kommer gratis ind.

SÅ KOM OG STØT ET GODT INITIATIV, og få en festlig dag
med folk fra nær og fjern i landlige omgivelser og med god
musik!

Kig ind på www.musikfest.nu
Kontaktperson A/H Janette Weng 28332



Rynker signalerer erfaring,
men de kan være for dybe

n’age er specialister i rynke-reduktion med Thermage,

Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel

hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når

du har tid. Tel. 7027 3366, www.nage.dk

Årene som alenemor

Lidt for meget sol

Fyringsrunde på job

Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane,

Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en

no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal

blot tage annoncen her med.

KØBENHAVN: KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K.
ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.
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