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Indholdet i dette nummer af Caution kommer

til at stå i bestyrelsesvalgets tegn. Det er tid til

at vælge eller genvælge medlemmer til din

bestyrelse. Men det er ikke det jeg vil beskæf-

tige mig med her på redaktørsiden. Men jeg

vil kraftigt opfordre ALLE til at gøre brug af

deres stemme. 

Forhandlingerne mellem CAU og SAS fik

endelig en afslutning. Det har holdt hårdt og

været en meget lang proces. Presset har

været enormt, men CAU har på intet tids-

punkt rystet på hånden. Vores mandat var

klart, og internt var vi helt og aldeles afklaret.

Vi er gået ind i en dialog med SAS for at finde

en vej, hvormed vi tager højde for den situa-

tion SAS befinder sig i. Vi har været kreative

og er kommet op med store besparelser. Alt

sammen for endnu engang at tilgodese vores

arbejdsplads. En hver anden arbejdsgiver ville

ha taget imod vores tilbud med kyshånd, men

ikke SAS. ”Duer ikke …..… Ud ……. Væk” var til-

bagemeldingerne. Og her står vi så!!

Nu må vi afvente hvordan SAS’ bestyrelse

bestemmer fremtiden skal se ud. Tror ikke jeg

er den eneste der venter med spænding. Men

en ting er sikkert, prisen for en CC er den

samme om de flyver i Sverige eller Danmark,

om det er i Norweigan eller i SAS. Måden

hvorpå man udbetaler løn er forskellig. I

Sverige betaler man en stor medarbejderaf-

gift, det gør man ikke i Danmark, men summa

summarum, prisen for arbejdsgiveren er den

samme. Hvis en ledelse så ønsker at drive

virksomhed på basis af usikre valutakurser,

tja…. så gør den jo det!  

CAU har netop afsluttet et meget velbesøgt

medlemsmøde og mødt en masse kolleger.

Mange er meget bekymret om fremtiden, en

fremtid vi kun kan gisne om. Dit bud er lige så

godt som mit! Truslerne er haglet ned over os,

og det er min klare opfattelse, at ALLE har

haft deres ansættelsesforhold i SAS til kraftig

overvejelse, eller i det mindste udtænkt sig en

plan B. Den bekymring der ligger i at have en

uklar jobsituation, er en af de mest stressen-

de faktorer et ”moderne” menneske kan

komme ud for. Jeg har valgt at gengive en arti-

kel om emnet inde i bladet. Så går du og føler

dig lidt ved siden af dig selv, føler du dig mod-

løs og stresset… Ja. Så er du med garanti ikke

den eneste.

Alle har vi forpligtelser, en husleje der skal

betales, børn der skal underholdes og alle de

andre ting der følger med i livet. Her er din

arbejdssituation alpha og omega. Det er den

du bygger grundstenen på, den du tilrettelæg-

ger dit liv efter. Bliver fundamentet usikkert er

det helt naturligt at man tænker….. holder

huset?

Men du kan med god samvittighed kigge dig

selv i spejlet og sige; ”jeg har gjort hvad jeg

kunne, jeg har bidraget og været en fair medspil-

ler”. Nu er der ikke mere du kan gøre! Så prøv

om du kan lægge dine bekymringer på hylden.

For hvad der end sker, og hvor vi end havner,

så HAR du budt ind. Om fundamentet holder,

må vi lade være op til skæbnen….. eller skal vi

kalde det ledelsen!? 

Med venlig hilsen

Jørn Fink

Valg
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formanden

Situationen i SAS er kritisk, det er der hvis ingen der er i tvivl
om, og jeg har nu i indlæg efter indlæg forsøgt at beskrive
situationen i SAS som jeg ser det, og må konstatere at det
bliver de samme spørgsmål der til stadighed dukker op.
Derfor har jeg udformet mit indlæg i dette nummer af
Caution som et Q and A.
Jeg håber her igennem at kunne skabe lidt mere klarhed over
vores situation!

Er det rigtigt at det samlede krav fra SAS på 150 mill. dkr.
svarer til en lønnedgang på over 30 %? JA!

Er det rigtigt at det samlede krav fra SAS på 150 mill. dkr.
svarer til 125.000,- kr. per cabin crew? JA!

Er det rigtigt at det samlede krav fra SAS på 150 mill. dkr.
svarer til 330 fuldtidsstillinger? JA!

Er det rigtigt at SAS endelige sparepakke vil betyde at cabin
crew skal arbejde ca. 10 % ekstra? JA!

Er det rigtigt at SAS endelige sparepakke vil betyde en ned-
gang i den økonomiske kompensation som CC får på ca.
26%? JA!

Er det rigtigt at SAS endelige sparepakke vil betyde at ca. 100
CC skal afskediges? JA!

Er det rigtigt at CAU overenskomst er billigere end overens-
komsten i Norwegian? JA!

Er det rigtigt at SAS ikke har lavet en direkte sammenligning
mellem overenskomsten i SAS DK og Norwegian? JA!

Er det rigtigt at SAS omkostninger på CC i CPH kun er 7 %
højere end på vore kolleger i STO? JA!

Er det rigtigt at omkostningsforskellen til vore svenske kolle-
ger vil forsvinde hvis SAS accepterer de tilbud CAU har
givet? JA!

Er det rigtigt at CAU overenskomsten på både langruter og
kortruter uden problemer kan levere lovens maksimum på
900 bloktimer om året? JA!

Er det rigtigt at CAU i deres oplæg til overenskomst har sik-
ret at alle nu skal have samme pensionsindbetaling? JA!

Er det rigtigt at hver passager, på kortruter, ud af deres billet
pris betaler ca. 27 kr. for at der er cabin crew ombord? JA!

Er det rigtigt at CAU har givet et tilbud om en lønreduktion
på 15 % over to år? JA!

Er det rigtigt at SAS vil udskifte kabinepersonale på dansk
overenskomst med kabinepersonale på udenlandske over-
enskomster? JA!

Er det rigtigt at økonomien i SAS er rigtig dårlig? JA!

Er det rigtigt at vi uanset hvad vi tilbød, ikke væsentligt
kunne påvirke SAS økonomi? JA!

Er det rigtigt at SAS påstår at CAU’s bestyrelse ikke er på
linie med deres medlemmer? JA!

Derfor er det vigtigt at du støtter din forening ved at afgive
din stemme i det valg der er i gang netop nu.

Med venlig hilsen
Verner 

Er det rigtigt

Verner Lundtoft Jensen (Formand)
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En dispensansökan för svenskboende …
När du arbetar både i Sverige och i Danmark

Information till dig som önskar arbeta både i Danmark och
i Sverige under samma tidsperiod.

Det finns ett avtal mellan Danmark och Sverige att crew som
är anställda i SAS i Danmark kan söka dispens från regler
gällande socialförsäkringen, när du bor i Sverige och önskar
arbeta i Sverige under samma period. Avtalet är nu registre-
rat och uppdaterat hos den svenska Försäkringskassan och
är prövat av flera CC i SAS Danmark.
Det vill säga du har en anställning i Danmark och vill tillhö-
ra den danska socialförsäkringen även under de tillfällen du
kommer att utföra arbete i bosättningslandet, Sverige. Du
kan söka dispens enligt artikel 17 i EU-förordning 1408/71,
från att tillhöra den svenska socialförsäkringen.

Skriv en dispensansökan till Försäkringskassan i Sverige där
det framkommer att du vill tillhöra den danska socialförsä-
kringen. Försäkringskassan kommer att vidarebefordra din
ansökan till den Sociale Sikringsstyrelse i Danmark, som är
behörig myndighet att fatta beslut om du ska omfattas av
dansk socialförsäkring enligt artikel 17 1408/71(EEG). 

I din ansökan till Försäkringskassan ska du ange:
• Din nuvarande arbetsgivare och anställningsförhållande

i Danmark. OBS, viktigt att du skriver att du är kabin
anställd i SAS i Danmark.

• Bifoga anställningskontrakt
• Anledning till att du söker dispens och varför det skulle

vara till din fördel att erhålla dispens.

• Dina arbetsgivare i Sverige och arbetsperioder i Sverige
• Skriftlig bekräftelse från din eller dina arbetsgivare i

Sverige att de samtycker till att du ansöker om att få till-
höra dansk socialförsäkring istället för svensk. Vilket
innebär att din eller dina svenska arbetsgivare kommer
att få betala sociala avgifter till Danmark på din svenska
inkomst.

• Tidsperioden du söker dispens för.

Skicka till;
Försäkringskassan
Internationella kontoret
Box 4080
203 11 MALMÖ

Svensk socialförsäkringen kostar den svenska arbetsgivaren
31,42% på lönen (d v s svensk bruttolön plus en kostnad på
31,42% ). Den danska arbetsgivaren betalar ca 6000 – 8500
DKK/ÅR per heltidsanställd i ”arbetsgivaravgift”(d v s brut-
tolön plus en kostnad på 6000- 8 500 DKK/ÅR). Resultatet
för den svenska arbetsgivaren är att den anställde blir betyd-
ligt billigare som socialförsäkrad i Danmark. Du kan inte få
någon pension i det allmänna svenska pensionssystemet
som en beviljad dispensansökande. 
OBS, tänk på din egen Pension när du söker dispens, du kan
förhandla din egen pensionsinbetalning i Sverige med din
svenska arbetsgivare. Har du några funderingar så är du väl-
kommen att höra av dig till CAU.

När du byter adress inom ett land får landets myndigheter
automatiskt information att du har bytt adress. Det vill säga
att svenska skattemyndigheten får automatiskt din nya
adress i Sverige och du får din post till din nya adress utan
att du behöver informera den svenska myndigheten. När du
byter adress i Sverige, får den danska skattemyndigheten
INTE din adressändring automatiskt utan du måste själv
upplysa den danska myndigheten, danska A-kassan och

dina andra företag eller kontakter i Danmark att du har bytt
adress i Sverige.  

Öresundskordinator
Anna-Lena Gustafsson

Viktig information till dig som byter adress
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Det positive først! Så kom vi endelig i gang med det ny ferie-
system. Vi er kommet frem til systemet ved et rigtig godt sam-
arbejde CAU og SAS imellem. Den perioden vi starter med er
den nemmeste at bidde, idet alt resterende ferie skal biddes,
og derfor kan SAS udlægge kvoterne efter det antal dage der
mangler at blive afholdt. De vigtigste nyheder er:

Maj måned er ikke med i denne bidding, som den ellers ple-
jer. Vi fik tidligere mange henvendelser omkring uønsket ferie
udlagt i maj, og manglende forståelse for hvorfor det lige præ-
cis var ramte personer det gik ud over. Vi håber på, at maj pro-
blemet løses når næste ferieperiode skal biddes, som jo så
omfatter 1. maj-september. ( det er endnu ikke afgjort om hele
september kommer med, eller om det kun bliver som i vores
nuværende aftale). Det vil sige, at man bidder maj og hoved-
ferien i  samme bidding  (Hovedferien skal påbegyndes tid-
ligst mandagen før den 2. juni og afsluttes senest søndagen
nærmest efter den 30. august). Det er klart, at det stadig kan
forekomme at nogle får ufrivillig ferie i maj, idet der skal
udlægges et vist antal feriedage.

Systemet er gennemskueligt, og vi håber på, at det vil bevirke,
at der vil være mange, der frivilligt lægger ferie i maj måned.
Nu kan man nemlig se, om der er plads i juli eller om man
skal flytte ferien til august. Det kan også være, at der kun er
plads til 2 uger, og så kan det tænkes, at man faktisk gerne
tager en uge i maj. Tidligere biddede man f.eks. 4 uger i juli,
og vidste ikke om man var købt eller solgt, men i dette system
kan man se, om der er plads og hvis ikke, så kan man se hvor
det så er muligt at placere sin ferie.

Vi arbejder på, at ferien ikke skal være opdelt pointmæssigt i
sommerferie og restferie, som den er nu. Vores ønske er, at
det skal være muligt at kunne prioritere om man vil have
sommerferie, efterårsferie, vinterferie, juleferie eller påskefe-
rie. De point man får om sommeren lægges sammen med
den pointsum man har i forvejen og påvirker forårsperioden,
de point man får om efteråret lægges sammen med den
pointsum man har i forvejen og påvirker sommerferieperio-
den og de point man får om foråret lægges sammen med
den pointsum man har og påvirker efterårsperioden osv. Det
skal forstås på den måde, at man altid kan planlægge.
Foretrækker man vinterferie, så kan man lægge sig med lave
point i sommerferien så man står bedre. Foretrækker man
sommerferie, så kan man bidde ferie der giver lave point i
efteråret og i foråret året før. Ved man at mormor fylder 70 år
i 2012 og vil invitere på 14 dages ferie i en bestemt periode,
ja så kan man arbejde hen imod at ligge med så lave point
som muligt årene før. Det er hele meningen med systemet og
skulle gøre, at tilfredsheden, gennemskueligheden og påvirk-
ningen for den enkelte bliver større. Da man havde et stort
set lignende system i Maersk Air tilfredsheden stor og  vi
håber, at det samme bliver tilfældet i SAS.

Vi kan ikke undgå at tage det negative med. Rosteren for okto-
ber var pga. det nye PS07-system fyldt med fejl :

Standby: Et stort antal CC er scheduleret flere standby end de
må i henhold til aftalen.
Enkelte CC har fået scheduleret standby efter sin ferie. Det er
aftalt, at CC skal tildeles produktion umiddelbart. Kan SAS
ikke tildele produktion umiddelbart, skal CC gives fri i stedet. 

Pursere som lower: De flights hvor pursere er scheduleret
lower, er der ikke taget hensyn til senioritet, og hvem der skul-
le gå incharge. Dette skulle være rette op efterfølgende, så det
er blevet korrekt.

Mealstop og antal legs på udvidede dage: Mealstopsaftalen er
lagt ind i det nye system forkert. Det har fået den konsekvens,
at der er udarbejdet slinger hvor mealstop er planlagt senere
end aftalens tekst som siger seneste efter 6 timer fra check in.

På de udvidede dage er begrænsningen på antal legs ikke
kommet med over i det nye system. Det betyder eksempelvis,
at på en udvidet dag (op til 12 timer), er planlagt med flere end
4 legs, som er aftalens max.

For begge disse 2 fejl, har SAS på de første 14 dage af oktober
håndteret det ved at omdisponerer til standby eller give fri, og
udkalde vikarer alt.købe fridage.

For de sidste 14 dage af oktober (15 – 31. oktober), har vi dis-
penseret for aftalen, grundet mangel på ressourcer. En man-
gel som er opstået, som følge af et større sygefravær end for-
ventet.
Dispensationen gælder for perioden 15. oktober til 31. oktober
2009, og gælder i disponeringen.

Dispensation fra § 6.C.1.2 og § 6.C.1.2 stk. b. gældende for perio-
den 15OKT-31OKT 2009
CC kan gennemføre tjenestegøring med over 10 timer og i til-
læg dertil over 4 legs. CC kompenseres med 1 F3 dag + fri-
dagspåslag, hvis tjenestegøring gennemføres i overensstem-
melse med denne dispensation.

Dispensation fra § 6.k Meals. Stk. a. for perioden 15OKT-31OKT
2009
Tjenestegøring planlagt med op til 6 timer og 30 minutter
mellem c/i og b/o kan gennemføres, mod at SAS sikrer meal-
load til CC og at de pågældende CC ombord kompenseres
med 1 F3 + fridagspåslag, hvis tjenestegøring gennemføres i
overensstemmelse med denne dispensation.

SAS kontakter berørte CC og informerer om F3 kompensation
og såfremt CC ønsker F3 kompensationen udbetalt – vil de
også kunne få det. Skulle nogle af Jer have fløjet sådanne slin-

Info fra ressourcegruppen

Fortsættes næste side
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JH Assurance har fået ny ejer
JH Assurance har indgået aftale med Aon Denmark om, at Aon overtager JH Assurance. 

Overtagelsen sikrer, at det hidtidige samarbejde og rådgivningen kan fortsætte uændret. Serviceringen vil fortsætte
på samme niveau, og jeres daglige kontaktpersoner hos JH Assurance vil som udgangspunkt også være de samme.

Selvom alle i JH Assurance får nye telefonnumre og e-mail adresser, kan man fortsat anvende hidtidige kontaktop-
lysninger, da der automatisk vil blive stillet videre.

Med venlig hilsen / Regards

JH ASSURANCE 

Lars Hjorth
Forsikringsmægler, cand. jur. / Chartered insurance broker, Ma Law

Nørre Voldgade 21
DK-1358 København K
Tel: +45 33 15 51 00
Dir: +45 33 73 45 58
Mobil: +45 26 11 45 58
Fax: +45 33 15 51 31
E-mail: lh@jhassurance.dk, lars_hjorth@aon.dk 
www: http://www.jhassurance.dk

ger før d. 15. oktober, skal det samme gælde for Jer mht.
F3dagene.
Nogle af Jer har undret Jer over hvordan der kan være overtal-
lighed, når oktober måned er helt kaotisk og der mangler
adskillige CC. Den ene del er besvaret ovenfor i og med, at alle
de slinger der i starten blev splittet op, krævede flere CC end
beregnet. Endvidere er det, så vidt jeg ved, først fra vinterpro-
grammet hvor der er mindre produktion, at overtalligheden er
aktuel. Nogle kan måske undre sig over, at vi har givet dispen-
sation, og det havde vi heller ikke de første 2 uger. Her kræve-
de vi slingerne splittet op, så mealstopaftalen kunne overhol-
des. Dette viste sig dog at kræve mange flere CC end SAS
havde forventet, og end SAS kunne klare de sidste 2 uger af
oktober. Vi har alle en interesse i at firmaet kører, og vi har for-
søgt at tænke på alle berørte, inklusive vores kolleger på dis-
poneringen og trafikvagten. Vi har gjort vores til at firmaet kan
køre, og den enkelte af Jer kan selv vælge om I vil flyve produk-
tionen eller ej. Vi håber så at systemet også snart kan køre fejl-
frit, så arbejdsmiljøet igen kan blive normalt for alle berørte.

I november rosteren er der konstateret følgende fejl: Der er
udlagt for mange standbydage. Der gælder samme aftale som
for oktober, at der skal tildeles produktion umiddelbart (det vil
sige samme dag som I henvender jer til  SAS) og kan SAS ikke
det, skal der gives fri.

AP higher/lower er samme problem som i oktober og dispo-
nering retter det korrekt op.   

Enkelte har klaget over manglende F4weekend, så vær søde
selv at checke Jeres egen weekendfri for oktober/november.                    

CRJ
Jeg flyver selv CRJ og hører fra flere af Jer, at det er hårdt for
kroppen, når I kun flyver den type i en længere periode. Jeg
modtager gerne et par skriftlige ord fra de af Jer, der har fløjet
rigtigt meget CRJ over en længere periode (minimum 1
måned) og føler, at I kan mærke det på kroppen og skriv også
gerne en mulig årsag til problemerne. Min tanke er, at hvis
mange allerede kan mærke det nu, hvordan har vi det så ikke
om nogle år? Derfor bør vi allerede nu tænke på at forebygge
og derfor hører jeg gerne fra Jer. Mail til karin@cau.dk.

Overtalligheden
Det er glædeligt at overtalligheden kunne klares ad frivillighe-
dens vej denne gang, så vi ikke skulle ud i tvangsopsigelser
eller tvangsorlover. Vi klarede skærene denne gang, men vir-
keligheden er vel, at vi ikke ved om der kommer en omgang
til, det kan kun fremtiden vise. Skal vi være realistiske må vi
desværre nok vænne os til en usikkerhed i vores ansættelses-
forhold i SAS i de nærmeste par år. Lad
os håbe, at vi snart kan gå en lysere frem-
tid i møde sammen.

med venlig hilsen    
ressourcekoordinator Karin Ligaard

Fortsat fra forrige side
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Valg til bestyrelse

Opstillede kandidater til CAU’s bestyrelsesvalg 2009/2010 
VALG

A/H 2-6898
Karin Ligaard
Flytype: AL/MD/CRJ

A/P 2-1303
Charlotte Halvorsen
Flytype: MD/A319

A/S 2-0206
Jakob Esposito
Flytype: AL/A2/90

A/H 2-7208
Robert Hoffmeier
Flytype: AL/MD/CRJ

A/P 2-3934
Brian Daugaard
Flytype: A2/90

A/P 2-5568
Verner Lundtoft Jensen
Flytype: MD

A/P 2-9817
Anna-Lena Gustafsson
Flytype: A2/90

A/S 2-5004
Peter Gade
Flytype: AL/A2/90

A/H 2-6356
Peder Bjerre
Flytype: AL/A2/90

A/S 2-3863
Maria Paraskevas
Flytype: 90/A2/AL

A/P 2-8862
Søren Johansen
Flytype: MD80/321
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Hvem er jeg?
Jeg er 42 år og bor i Sverige med min mand og 7-årige tvillingedren-
ge. Jeg er A/H på kort/langt og flyver, som den eneste i CAU's
nuværende bestyrelse, CRJ (det er efter eget valg og ikke fordi jeg
er den mindste!)

Jeg har fløjet i 16 år, de første 5 år i Maersk og siden 1998 i SAS. Jeg
sad 2 år i fagforeningen i Maersk, hvor jeg bl.a. arbejde med tilde-
ling af ferie i et feriesystem, som minder om det vi nu skal have i
SAS. Jeg har siddet i CAU i 2 omgange, størstedelen af de i alt 8 år
i CAU som ressourcekoordinator.

Jeg tror på, at man kommer længst med åbenhed og ærlighed, og
derudover er jeg min egen.
Jeg lægger stor vægt på, at gøre et godt stykke arbejde for jer sam-
tidigt med at jeg forsøger at flyve så meget som muligt. Desværre
er det ikke blevet til meget flyvning siden forrige valg, da jeg har
deltaget i diverse forhandlinger: besparelsesforhandlinger, overtal-
lighedsforhandlinger, brudforhandlinger og forhandling omkring
det ny feriesystem.

Hvad står jeg for?
Det nye feriesystem er i stil med det jeg arbejdede med i Maersk,
og vi i feriegruppen har haft et fint samarbejde med SAS.  Jeg tror,
at I også vil synes at systemet er bedre end det tidligere, og håber
at det bliver en succes, så vi kan få det indført permanent. Det
arbejde ønsker jeg at følge helt til dørs.

Jeg sagde for 2 år siden, at jeg i bestyrelsesåret ville arbejde for:
• en bedre fordeling af arbejdsbelastningen per individ 
• en permanent deltidsaftale til de der ønskede det 
• og at få konverteret den ene standbyline til standbyblokke

Desværre var der ikke meget tid tilovers i forrige bestyrelsesperio-
de til at gå i dybden med bl.a. fordelingen af arbejdsbelastningen
per individ eller en permanent deltidsaftale til de der ønsker deltid.
Det lykkedes dog ret hurtigt at få konverteret den ene standbyline
til blokke. 

De andre 2 punkter (deltid og arbejdsfordelingen) ønsker jeg sta-
dig at finde løsninger på, og jeg mener, at begge er lige vigtige for

den enkelte for at få et godt arbejdsmiljø for alle. Det vil være det
første jeg går i krig med, hvis jeg vælges ind. Der skal laves en ny
deltidsaftale, og ud fra den forrige deltidsbidding kan jeg se, at der
er et stort behov for at have deltid hele året
rundt. Den mulighed skal selvfølgelig være
til stede for størstedelen af jer der ønsker
deltid i en ny aftale, hvis det står til mig. 

Jeg sagde også for 2 år siden, at jeg på
længere sigt ville arbejde for:
• at fonden skal gælde for os alle 
• at pensionen skal være ens for alle

Det har heller ikke ændret sig.  Jeg kan dog tilføje, at fondens løbe-
tid selvfølgelig også skal forlænges ved hver eneste overenskomst.
Hvad angår pensionen, vil jeg gerne uddybe, at jeg med ens pen-
sion for alle, ikke mener at vi skal sænke pensionen for nogen. Nej,
jeg mener, at de der kun har 10 % arbejdsgiverbetalt pension skal
løftes op på de 15 % som resten af os kolleger har. Det sker ikke
over natten, men jeg tror på at det kan ske over en årrække.
På trods af krisen, skal vi ikke gå helt i stå og der er mange områ-
der vi kan arbejde videre på. Jeg har nævnt de områder, der ligger
mig mest på sinde at få rettet op på.

Jeg ved, at jeg gør en positiv forskel i bestyrelsesarbejdet, har sans
for de små detaljer, og med min erfaring kan bidrage med løsnin-
ger og tiltag, som med tanke på helheden også kommer den enkel-
te til gode. Når man virkelig er interesseret i at gøre en positiv for-
skel og er engageret som jeg, tager det meget tid, også fritid. Jeg
brænder fortsat for foreningsarbejdet og ønsker at fortsætte i besty-
relsen, og jeg tager mig den tid det kræver.

De varmeste hilsner A/H Karin Ligaard

Ønsker du at få indflydelse på din kommende bestyrelses sammen-
sætning!

SÅ HUSK AT AFLEVERE DIN STEMME!

Valgindlæg nr. 1 fra A/H 2-6898 Karin Ligaard 
VALG
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Kære kolleger,
Der er valg til CAU’s bestyrelse, og det er næsten surrealistisk at
skulle skrive et indlæg i dén forbindelse, når vi står i den situation,
som vi som medarbejdere gør, i en virksomhed i en så ekstrem kri-
sesituation, som tilfældet er. Normalt bliver der i disse valgindlæg
jo skrevet lystigt om, hvilke forbedringer, man som et muligt besty-
relsesmedlem vil arbejde for, og ikke som det nu i virkeligheden er
mere aktuelt; hvilke forringelser man vil undgå! Den nuværende
bestyrelse er således valgt på en forbedringstilgang og ikke på sin
indstilling til den nu langt mere relevante og faktiske situation. Det
er derfor min opfattelse, at medlemmerne i allerhøjeste grad har
krav på at kende vores holdning og grundindstilling til en situation
som den, vi befinder os i her og nu.

Jeg tror ikke, at jeg kan udtrykke min holdning anderledes end; at
en virksomhed, der ikke ser sig i stand til at tilbyde sine medarbej-
dere anstændige forhold, herunder en løn, der kan leves for, et
arbejdsmiljø, der ikke er en direkte trussel mod helbredet, og en
menneskelig balance mellem arbejds- og privatliv, har efter min
opfattelsen ingen eksistensberettigelse i et moderne samfund som
vores. DERFOR: De krav, som ledelsen i SAS har rettet som et vel-
tilrettelagt angreb, indeholdt uhyrlige trusler, på vores arbejdsfor-
hold, er af en sådan karakter, at menes de alvorligt, så er SAS som
luftfartselskab ikke længere relevant i en dansk endsige skandina-
visk sammenhæng. Med dét tilbud, som vi som cabin crew i
Danmark har lagt på bordet, har vi bidraget med mere end rigeligt,
og er det ikke nok for selskabets overlevelse til den anden side af
finanskrisen, så er det så dét, og så er der ikke meget at gøre ved

det. Skulle det være tilfældet, så kan det ikke understreges tydeligt
nok, at så er det under ingen omstændigheder vores overens-
komst, der er årsagen, men ledelsens fejltrin gennem et årti, og
undladelser endnu længere tilbage i histori-
en.  Dette er min tilgang til situationen, og
det er på dét grundlag, jeg søger genvalg til
bestyrelsen. 

Vi har heldigvis i dag en stadig stærkere
organisation, hvor alle medlemmer af
bestyrelsen inddrages aktivt i arbejdet, og
hvor nyvalgte bestyrelsesmedlemmer også
får opgaver i hånden fra dag ét. Dette bety-
der, at bestyrelsen er godt på vej til at blive langt bredere velfunde-
ret, end den efter min opfattelse har været i lang tid. Det betyder
noget, at alle føler sig inddraget, og dermed får opbygget en viden-
basis, der i sidste ende bliver en styrke for os alle i arbejdet for
cabin crew. Både i det daglige arbejde, og i de mere overordnede
strategiske overvejelser. Man kan på en mere jævn facon sige, at
CAU med en saglig styrke heldigvis er blevet mere bredrøvet end
højrøvet, og det er meget svært på noget tidspunkt at fange CAU i
at have en argumentation, der ikke er velovervejet. Dét arbejde vil
jeg blandt andre opgaver gerne være med til at udbygge og videre-
udvikle, og jeg håber, at jeg kan få jeres tillid endnu engang.

Godt valg!
Jakob Esposito

Valgindlæg nr. 3 fra A/S 2-0206 Jakob Esposito 
VALG

Valgindlæg nr. 2 fra A/P 2-1303 Charlotte Halvorsen 
VALG

Efter 16 år som tillidsrepræsentant og medlem af CAU’s bestyrelse,
stiller jeg endnu en gang mit kandidatur til rådighed ved det kom-
mende bestyrelsesvalg.

Jeg har under alle årene arbejdet med tjenstegøringsbestemmelser,
sociale sager, arbejdsmiljø og forhandling.

Der har aldrig været større pres på vores løn- og arbejdsvilkår, end
der er nu, og vi skal ikke forvente, at der er andre end os selv, der
vil kæmpe for, at vi som CC kan overleve i dette job. Denne kamp
har jeg fortsat lysten og energien til - sammen med den øvrige
bestyrelse - at kæmpe. 

Jeg håber på at få jeres - mine kollegers - opbakning til at kunne
fortsætte dette arbejde.

Husk det er vigtigt at stemme, det er på den måde at du selv får
indflydelse på CAU’s arbejde.

Venlig hilsen

Charlotte
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Vi vil alle sammen gerne gøre en forskel, både privat og i vores
arbejdsliv.

Det sidste år i SAS har arbejdsmæssigt for mig været et af de vær-
ste år, i mit snart 26. år på det danske arbejdsmarked. Jeg har
ALDRIG oplevet en ledelse, der i den grad har spillet, og stadig gør
det, hasard med min arbejdsplads. 

De forsøger på alle mulige måder, både internt og eksternt at
underminere os som arbejdsgruppe, udviser tydelige tegn på man-
gel på respekt og ansvarsfølelse, og lever ikke engang op til det de
selv har været med til at udarbejde; Sigtuna modellen. Matts
Janssson talte i foråret om, hvor glad han var for at også det kultu-
relle Turn Around var så tydeligt. Ja, jeg kan kun finde dette begreb
hos os som kabineansatte her i Danmark, men hvor er det lige det
ligger hos ledelsen? Ikke engang med et mikroskop kan man få øje
på det. Hvad ledelsens og bestyrelsens agenda er, ja det må guder-
ne vide - og i det hele taget er jeg i tvivl, om selv guderne ved det.
Ledelsens ageren tyder i hvert tilfælde på, at de ikke er klar over, at
det man er i gang med nu er salami metoden, ”vi tager lige et par
måneder - holder en lille slikkepind op for Dem, og så går vi i gang
igen”. Det er nok dette de tænker. Men hvor er slikkepinden henne?
Jo, kantinen har fået meget begrænsede åbningstider, men en ting
er sikkert, man sørgede for den havde åbent i alle dagtimer fra
mandag til fredag. Den gratis frugt er fjernet, og dette sammen-
holdt med de krav om besparelser som ledelsen i denne omgang
har præsenteret for os, kan jo få én til at tænke: Vil de virkelig have,
at vores arbejde som kabinepersonale skal være så uattraktivt som
muligt her i SAS, så vi ikke har lyst til at være her mere, men MIG
får de ikke ned med nakken - BASTA.

Forleden dag læste jeg så, at man på kontorerne i bl.a. København,
havde indført en eller anden form for bevægelsesaktivering af de
ansatte, hvor de bl.a. skal rulle rundt på en stor bold, eller stå og
lave spejderhop, fordi man i ledelsen havde fundet ud af, at sam-
men med en sund kost, var motion i det daglige på arbejdspladsen
også en vigtig faktor for et godt helbred. Glæder mig meget til vi får
rullebolde i kabinen, det skal nok bare være en tennisbold der skal
købes til de af os der flyver CRJ - nej vi får ingen bolde, for vi er jo
så forkælede i forvejen, og sådan som rosteren ser ud nu, ja så får
vi sandelig rigeligt med motion, og nu skal vi jo også ud på løbetu-
re i weekenden når vi på 1 ½ time skal nå fra f.eks. finger A til kan-
tinen i terminal 3, hvis vi ikke vil betale de høje priser i lufthavnens
restauranter, men så forkælede som vi er, har vi jo selvfølgelig råd
til dette.

MEN DET SKAL VÆRE SLUT NU.

Dette er en af de mange grunde til, at jeg stiller op til valget til
CAU´s bestyrelse.

Jeg ved godt det er lettere sagt end gjort, og jeg vil også gerne her
benytte lejligheden til at sige tak til vores bestyrelse og hermed til-
lidsvalgte kollegaer. I har gjort et fantastisk stykke arbejde også i
det bestyrelsesår, der lige er ved at være slut,
og dette endda under udsædvanligt stort
pres. Dette skylder vi som medlemmer alle
jer en stor tak for.

Jeg er 47 år og har arbejdet i SAS i 5½ år.
Tidligere har jeg arbejdet som sygeplejer-
ske, fungeret som sikkerhedsrepræsentant
(det der svarer til MIR) og jeg sidder som
formand i vores Andelsboligforening.

Er jeg så heldig at blive valgt ind, vil jeg gerne arbejde med områ-
der indenfor bl.a. sager, der involverer sygdom og socialt betinge-
de sager. Men samtidig mener jeg også der er et stort behov for
større fokusering på arbejdet omkring CRJ. Her har jeg været med
fra starten, og arbejder som line instructor.

Desuden er der også en stor gruppe af medarbejdere, der ser det
som et problem med forskellen i indbetalingen til vores pensions-
ordning i gruppen af kabineansatte.
Udover dette mener jeg også der er behov for et endnu større lob-
byarbejde med politikerne så de også begynder at få øjnene op for,
hvad der sker på vores arbejdsplads.

Deltidsproblematikken skal der også kigges nærmere på. Mange
kollegaer med børn, har mere end svært ved at få privat og arbejds-
liv til at hænge sammen - det er ikke rimeligt!

Og så har vi en overenskomstforhandling liggende foran os, måske
den vigtigste i firmaets historie.

Jeg vil kæmpe med næb og kløer, hud, hår og negle og forhåbent-
ligt have så meget is i maven, at vores arbejdsbetingelser bliver så
gode som det overhovedet kan lade sig gøre.

Derfor vil jeg også gerne have lov til at opfordre til: 
AT ALLE AFGIVER EN STEMME TIL DET KOMMENDE BESTYREL-
SESVALG, IKKE KUN FORDI DU HAR EN DU GERNE VIL HAVE
STEMT IND I BESTYRELSEN, MEN OGSÅ FOR AT TILKENDEGI-
VE DIN STØTTE TIL BESTYRELSEN.

Med venlig hilsen

Robert Hoffmeier

Airhost

Valgindlæg nr. 4 fra A/H 2-7208 Robert Hoffmeier
VALG
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Lidt kort om mig, så er jeg purser på kortruterne og har været ansat
i SAS siden 1996. Jeg har siddet i CAU’s bestyrelse siden 2003. I 3
år inden arbejdede jeg for CAU’s bestyrelse, hvor jeg primært ana-
lyserede fordelingen af europastop, hvilket medførte at de CPH
baserede fik en større andel af europastop. Endvidere analyserede
jeg 3-2-2 aftalen gennem statistisk materiale for at påvise de øko-
nomiske uhensigtsmæssigheder i 3-2-2 aftalen, som førte til en
afvikling af 3-2-2 samt et stort antal nyansættelser på CPH-basen.

I 2004 blev jeg ressourcekoordinator og blev ansvarlig for hele res-
sourceområdet. Min største opgave var at tilsikre, at vi var det rette
antal CC til den givne produktion, samt at tilstræbe at produktio-
nen blev fordelt ligeligt iblandt CC. Det er også vigtigt, at tjeneste-
gøringsaftalerne er holdbare, sådan at også den enlige mor kan få
hverdagen til at hænge sammen.

I 2005 blev jeg kasserer, hvor jeg varetog CAU’s økonomi. I min tid
som kasserer blev CAU’s egenkapital væsentligt forøget. Jeg har
deltaget i overenskomstforhandlinger, og specielt i 2006 som
næstformand, hvor jeg blandt andet var med til at sikre bedre
arbejdsmiljø gennem en væsentligt forbedret meal-stop aftale.
Siden min start i bestyrelsen har jeg været en del af hoteludvalget,
som sikrer at CC bor på sikkerhedsmæssigt forsvarlige hoteller og
dette i tæt samarbejde med de andre kabineforeninger i SAS. I
2004-08 har jeg siddet i uddannelsesfondsbestyrelsen. 

I 2005 blev jeg valgt som suppleant til medarbejderrepræsentanten i
SAS i Danmark, og genvalgt i 2008-2012; endvidere er jeg 2. supple-
ant til medarbejderrepræsentantposten i SAS Group frem til 2011. 

Jeg har valgt at genopstille, fordi jeg er opfordret til det. Desuden
vil og kan jeg gøre en forskel, og med mine mange års erfaring i
bestyrelsen vil jeg fortsat bidrage med mine gode analyseegenska-
ber, forhandlingserfaring, evne til at kunne se komplekse problem-
stillinger, samt nytænke ideer.

Som medarbejderrepræsentant er jeg fuldt bevidst om SAS’ økono-
miske situation, og den krise SAS er i, og jeg vil bidrage med krea-
tive løsningsforslag, sådan at vi sikrer vores arbejdsplads i fremti-
den.

Selvom jeg stiller op i pursergruppen, så
arbejder jeg ikke for nogle bestemte grupper,
men jeg arbejder for, at alle på lang sigt
fysisk kan holde til jobbet. Dog er jeg
bevidst om, at jobbet er væsentligt forandret
igennem de sidste par år, hvilket stiller store
krav, og specielt til den CC som er enlig mor.
Mit motto er, at har den enlige mor det godt,
så har vi det alle sammen godt!

Det er også mit mål, at CC med børn i skolealderen kan få 1-2 ugers
sommerferie i børnenes skoleferie, og CC med børn under 12 år
skal have ret til deltid.

Jeg er meget involveret i ressourceområdet. Der er en skæv forde-
ling af produktionen og dette skal der større fokus på i det næste
bestyrelsesår. Jeg har været dybt involveret i indførelsen af det nye
feriebiddingsystem, som jeg håber, vil forbedre feriebiddingen.
Jeg vil arbejde for, at alle blive omfattet af fonden, samt at alle har
15% arbejdsgiverindbetalt pension, sådan at alle har samme pen-
sion.

Jeg interesserer mig utroligt meget for, og bruger også rigtig meget
tid på at være tillidsrepræsentant. Denne tid og dette engagement
vil jeg gerne fortsætte med at stille til din rådighed i fremtiden.

Husk at stemme og at det er dit valg!

A/P Brian Daugaard

Valgindlæg nr. 5 fra A/P 2-3934 Brian Daugaard 
VALG
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Valgindlæg nr. 6 fra A/P 2-5568 Verner Lundtoft Jensen 
VALG

Gode kolleger

Kære medlemmer

Efter rigtig mange år i medlemmernes tjeneste, hvor vi som fag-
gruppe konstant har været under et ulideligt pres fra arbejdsgiver
for at forringe vore forhold, må jeg desværre konstatere at presset
aldrig har været større på CAU end det er netop nu. 

Der er derfor brug for en stærk bestyrelsessammensætning, der
ikke bliver rystet og lader sig vælte af den første storm der kommer
på deres vej. 

Uanset krisen i luftfartsbranchen, har cabin crew krav på en ordent-
lig behandling med menneskelige arbejdsforhold, som ikke er en
trussel mod ens helbred eller forhindrer, at der er plads til et soci-
alt liv ved siden af flyvningen. At dette skal kombineres med en løn,

som står mål med de lange arbejdsdage, natarbejde, arbejde på
helligdage og den megen borteværetid er en selvfølge. Det skal
CAU være garant for. Krisen skyldes ikke omkostninger til cabin
crew, men øget konkurrence med færre kunder og lavere billetpri-
ser til følge. 

SAS hævder igen og igen at vi i CAU’s bestyrelse ikke er på linje
med vore medlemmer. Min opfordring er derfor følgende: gør
deres påstand til skamme, afgiv din stemme, lad os få en høj stem-
meprocent, styrk din bestyrelse ved at vise at du står bag den.
Ærbødigst 

Verner Lundtoft Jensen 

Kandidat 2009

Jag har arbetat i SAS som flygande personal i 22 år och har under
min tid varit anställd både i Sverige och i Danmark. Bor på en
levande bondgård med min familj och har 3 skolbarn boende
hemma. 

Jag har haft äran att arbeta för mina kollegor i CAU i 3 år och kän-
ner att jag har tillfört CAU en ny grundsten genom min svenska
bakgrund och mitt engagemang i Öresundsproblematiken. 

Problemområden är exempelvis:
Pensioner
A-kassan
AM bidrag 
Gravida och föräldralediga
Sjukdomsersättning
Loss of licens
Arbetsgivaravgifter 
Det nya nordiska skatteavtalet

Jag har igenom mitt arbete i CAU varit delaktig i att skapa ett kon-
taktnät på den svenska sidan och knutit kontakter mellan Sverige
och Danmark på myndighetsnivå. Ett resultat av det arbetet är
exempelvis att alla SAS anställda i kabin i Danmark kan erhålla A-
kasse ersättning från Danmark (alltså även svenskboende) under
en tidsbestämd LOA i SAS. Jag har deltagit i ett arbete för att få ett

avtal registrerat hos Försäkringskassan som ger en flyg-
värd/värdinna möjligheten som svenskboende att arbeta både i
Danmark och i Sverige under samma tidsperiod, utan att det behö-
ver bli problem med den svenska arbetsgi-
varavgiften för SAS i Danmark.

Jag ställer upp till omval för jag vill fortsätta
mitt arbete i CAU och jag kommer att arbe-
ta för att vi alla i kabin är lika och att alla ska
ha samma rättigheter, fonden till alla och
alla ska ha samma pensionsinbetalning.
Det är likaså viktigt att arbeta för att vi får ha
en arbetsmiljö gjord för människor med
familj och ansvar och inte en arbetsmiljö enbart anpassad till en
ekonomisk redovisning. 

Min inställning är att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre
och jag är en envis och en ärlig arbetsmyra. 

Min erfarenhet och min ålder, både biologiskt och inom företaget,
är en tillgång i ett fackligt arbete och ett team speciellt när det blå-
ser hårda vindar runt företaget. Jag kommer ihåg det som hände
och den kunskapen är värdefull i den föränderliga värld vi har i SAS,
så vi försöker undvika samma misstag som historieboken. 

Valgindlæg nr. 7 fra A/P 2-9817 Anna-Lena Gustafsson
VALG
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Kære kolleger, 

Sidste år skrev jeg i et meget kort valgindlæg, at jeg ville arbejde for
at bevare den arbejdsplads vi alle er glade for.

Det har været noget af en udfordring!

SAS har stort set ønsket at spare os væk siden, og der har været rig-
tig mange forhandlinger. Jeg har ikke været med i forhandlingsde-
legationen, men har været med på sidelinjen.

Det har været et meget lærerigt år, og pladsen i CAU har vist mig
SAS fra en ny og spændende side, derfor ønsker jeg genvalg. 

Sidste år var jeg meget i tvivl om jeg skulle stille op til CAU valg,
det er jeg ikke i år! 

Da jeg blev valgt ind sidste år, havde jeg ingen erfaring med fagligt
arbejde, jeg havde blot stor respekt for opgaven, respekten er ikke
blevet mindre, og det ansvar, som posten i CAU giver, vil jeg gerne
påtage mig igen. 

For dem der ikke kender mig, kan jeg fortælle at jeg er steward, 39
år, og har fløjet siden maj 2000.

Jeg har fuld forståelse for den situation, SAS er i, MEN jobbet som
flyvende skal ikke forringes til et slavejob.

Jeg er stolt af at være steward i SAS, og det vil jeg gerne blive ved
med at være. 

Hvis vi skal spare, skal det være med anstændighed. Jeg vil arbej-
de for, at vores job fortsat kan kombineres med familieliv og de
glæder det kan give os.

Jeg har i året, der er gået, været med ind over hotelgruppen i CAU,
og vil fortsat arbejde for, at vi beholder den hotelstandard vi har nu.

Brandet SAS skal bevares med hjælp fra CAU. Vi som cabin crew er
en kvalitet for SAS, og det skal vi blive ved med at være.

Så gør din indflydelse gældende og stem til
CAU-valget.

Peter Gade

Valgindlæg nr. 8 fra A/S 2-5004 Peter Gade
VALG
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Valgindlæg nr. 10 fra A/S 2-3863 Maria Paraskevas
VALG

Mit navn er Peder Bjerre, og jeg flyver som A/H.
Jeg er gift med Nanna, som ligeledes flyver som A/H, og sammen
har vi to børn, en pige på 8 samt en dreng på 5 år.

Min baggrund for at stille op til bestyrelsesarbejdet er, ud over
interesse, 4 år i bestyrelsen i den daværende Maersk Air
Kabinebesætningsforening (MAK), heraf 3 år som næstformand.
Det var en meget spændende og lærerig tid, og helt klart en tid
som gør, at jeg mener jeg kan bidrage med noget i CAU.

Et af mine fokusområder bliver, at privatliv og arbejde skal hænge
bedre sammen for alle. En af løsningerne på dette kunne være en
mere jævn fordelt schedulering, enten via bedre biddingsystem
eller krav om mere kvalitetskontrol af schedulen.

Jeg håber ligeledes, at jeg med mit kandidatur får mulighed for at
repræsentere alle de kolleger, som jeg til daglig møder på flyvnin-
ger og på basen, og som jeg føler at jeg deler synspunkter med.
Synspunkter om, hvordan en arbejdsgiver bør behandle sine med-
arbejdere og synspunkter om, hvordan vi som medarbejdere bør
behandle hinanden, og ikke mindst passe på hinanden.

Med ønsket om et rigtigt godt valg for alle

Venlig hilsen
Peder Bjerre 2-6356

Valgindlæg nr. 9 fra A/H 2-6356 Peder Bjerre 
VALG

Før jeg startede i SAS tilbage i maj 2000, arbejdede jeg som trafik-
assistent for Scandlines i Kalundborg i 3 år. Da Storebæltsbroen
åbnede d 14. juni 1998 mistede vi kunder, og rygterne gik at vi var i
fare for at lukke, og vi gik i uvished og frustration og afventede
vores fremtidige arbejdssituation.  1. juni 1999 lukkede vi og solg-
te vores skibe til Molslinien uden tilbud om ansættelse.

Nu står jeg her igen, frustreret på sidelinjen, i frygt for om vi lukker,
bliver solgt, bliver fyret?? I denne omgang har det dog ikke været ét
år med frustration, men snart 9! Jeg kan ikke blive stående på den
sidelinje og lade stå til endnu engang, uden i det mindste at have
følt, jeg har forsøgt at gøre en forskel, derfor ønsker jeg at blive
valgt ind i bestyrelsen i CAU.  

Desuden oplever jeg, foruden frustration blandt kollegaer, kritik af
CAU af forskellige årsager i mere eller mindre grad. Ikke kun via e-

mails, men også ude på linjerne. Baseret på det, ønsker jeg at
arbejde for, at der bliver oprettet en e-mail/kontaktperson, hvor al
kritik og realistiske forespørgsler bliver modtaget og formidlet vide-
re, så CAU kan forbedre sig på de områder som medlemmerne
ønsker. Jeg påtager mig gerne denne post, hvis muligt. 

Jeg håber og tror på at SAS overlever, og at vi fortsat vil have et job
vi er glade for. Jeg har dog erkendt, at de
næste år bliver hårde, og jeg håber, at jeg ved
at sidde i CAU's bestyrelse, i samarbejde
med jer, kan arbejde for, at vi som flyvende
får bedre arbejdsforhold på sigt.
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Valg til bestyrelse

Så er 2 år gået og jeg vil gerne stille mit kandidatur til rådighed for
endnu en periode.

Jeg er 42 år og har arbejdet i SAS i 20 år og flyver nu kortrute med
glæde som AP. Er lykkelig gift og har 3 dejlige børn og en hund. 

Har de sidste 10 år arbejdet for at CC kan sove trygt og sikkert på
crew-hoteller og sørget for at hotelaftalen levede op til det skrevne.

Har også været med til flere overenskomstforhandlinger og via den
vej, skabt en hel del erfaring på dette område, og der er stadig flere
felter, jeg mener, kan gøres bedre i fremtidige forhandlinger. 

I de tidligere og nuværende spareforhandlinger har mit personlige
mål været at ung/gammel og kort-/langrute skal alle byde ind, så
ingen grupper særfordeles. F. eks er jeg imod, at 1. dages per diem
skal væk, da det endnu engang kun rammer kortruteområdet og
skal der spares her, kan der f. eks skæres 10 % på samtlige satser
og på den måde byder alle til.

Der skal forbedres indenfor crewmad, da kvaliteten er alt for svin-
gende og mealstopaftalen skal forbedres så der skal lastes mad på
de tidspunkter, hvor CC normalt spiser deres måltider og ikke som
i dag, hvor CC skal spise frokost kl. 09:00 eller aftensmad kl. 15:00,
hvor vores kantine enten er lukket eller maden opvarmes i
mikroovn. 

Indenfor pension og Fonden, som jeg også har arbejdet med, er
mit mål, at alle skal have ens pensionsindbetalinger og dvs. 15 %
betalt af arbejdsgiver som flertallet allerede i dag har og alle skal
omfattes af Fonden, så ingen skal forlade SAS uden samme mulig-
hed.

En familie med en flyvende i SAS skal kunne holde sommerferie
med sine børn og ægtefælle/samlever, og weekendfri, som vi har i
dag, må ikke forringes yderligere, som SAS ønsker.

Et arbejde som CC i SAS skal stadig være en arbejdsplads man har
lyst og kræfter til at arbejde på til ens pensionsalder.

Flere medlemsfordele bør også være en del af fordelene ved med-
lemskab af CAU.

Håber på et godt valg.

Med venlig hilsen
Søren Johansen 

Valgindlæg nr. 11 fra A/P 2-8862 Søren Johansen 
VALG
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Kronisk bekymring for at miste sit job er værre for helbredet
end rygning eller forhøjet blodtryk, viser en omfattende
undersøgelse fra University of Michigan.

Studiet er publiceret i det videnkabelige tidsskrift  Social
Science and Medicine og er baseret på 1.700 personer, der
over en 10-årig periode løbende har fået tjekket deres fysiske
og psykiske helse.

Overraskende viser det sig, at de personer, der var evigt
bekymrede for at miste jobbet, havde større helbredsproble-
mer end dem, der faktisk var røget af sadlen.

”Undersøgelsen bekræfter desværre, hvad vi allerede godt
ved. Bekymring giver fysiologisk en mild stressreaktion. Er
man bange for at miste sit job, kommer kroppen ud af
balance, og står det på i tilstrækkelig lang tid, kan det ikke
undgå at få følgevirkninger”, siger Bjarne Toftegård, der er
forfatter og ekspert i stress, til 24 timer.

Den konstante angst kan på længere sigt føre til hjerte-kar-
sygdomme, depression og besvær med at fungere socialt
blandt familie og venner.”

”Frygt for fyreseddel kan gøre dig syg

Sakset fra Finansforbundets magasin nr. 9, 2009

Man kan ikke sige, at der ikke sker noget på vores lille ø.
Noget mere dramatisk end andet. Men et højdepunkt var, da
USA´s præsident Barack Obama satte sine fødder på
Amager. (Hm! Og jeg har fuldstændig fortrængt, at Bush
også har været her).

Lufthavnen er øens største arbejdsplads, og derfor er det
dybt bekymrende at følge med i hvad der sker. Jeg holder vej-
ret med de tusinder af ansatte, der åndeløst følger med i dra-
maet om SAS og lufthavnen, og håber så inderligt, at resul-
tatet ikke bliver lukning af ruter og dermed tab af arbejds-
pladser. Jeg har rejst sagen overfor Løkke for at få regeringen
på banen. Men indtil videre uden tilsagn om, at regeringen
vil hjælpe. Men jeg stiller fortsat nye spørgsmål, for til sidst
må det da lykkedes mig at råbe ham op.

Men jeg ved jo godt, at statsministeren har travlt. Der er
børn, han skal have sat i fængsel, forældre til ”såkaldt dovne
børn”, han skal have taget børnepengene fra, og så har han
åbenbart ikke tid til at interessere sig for arbejdspladserne
på Amager. På den måde bliver vi ikke behandlet anderledes
end resten af landet. Men det gør det jo ikke meget mere til-
forladeligt.

Arbejdsløsheden stiger. Rigtig mange af de unge kan ikke få
praktikplads eller arbejde, og er i fare for at ende i langtids-
ledighed. Mange der har søgt ind og gerne vil tage en SOSU
uddannelse får afslag, fordi der ikke er plads. 

Det er simpelthen for åndssvagt, at der ikke er styr på den
slags. Krise er måske ikke alene skabt i Danmark. Men vi
burde da kunne forvente, at regeringen var bedre til at styre
os igennem den. Der er brug for målrettede offentlige inve-
steringer, for at arbejdsløse kan omskoles - på dagpenge –
alt andet er utilgiveligt. Ligesom når toget ikke stopper på
Tårnby Station, men farer forbi, fordi det er forsinket. Det
kan gøre mig rasende. Lige som når halvhjerner skyder løs i
gaderne. Om det er på Nørrebro eller her på øen, så får det
mit blod i kog, at få idioter fører en bandekrig, der skaber
utryghed for alle os andre. Og jeg begriber ikke, at det kan
fortsætte i det uendelige. 

Regeringen gør noget ved sagen. Venstre foreslår nu at
sætte den kriminelle lavalder til 0 år, og kombinerer vi det
med DF´s forslag om livstidsstraf efter tre forbrydelser. Så
burde vi snart kunne bygge fængsler i så stor stil, at vi bliver
det første land, der helt får bugt med arbejdsløsheden. Der
er brug for mere alvor. Alt andet er pinagtigt.

Obama var på Amager!
Klumme af Karen Hækkerup, MF (S)

Følgende bringes med tilladelse fra Karen Hækkerup:
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Medlemsindlæg

Skal CAU investere i ferieboliger?

CAU har i dag en formue på ca. 80 millioner kr. og største-
parten er sparet op med et mål til at medlemmerne skal
kunne strejke i op til 1 ½ måned med fuld løn og pension.

Dette er for længst opnået, og i dagens økonomiske situa-
tion i SAS, er der nok ikke mange som tror, at en længereva-
rende strejke er en mulighed, uden SAS for længst er gået
konkurs. 

Målet har derfor overlevet sig selv og kan sættes ned til 1
måned, og en pæn del af pengene burde derfor komme
medlemmerne til glæde i dagligdagen, da det jo er deres
penge som skal have et øjemed end blot en opsparing uden
mål. Hvilken glæde har medlemmerne af  penge som vokser
og vokser, når pengene kan bruges anderledes og glæde
medlemmerne og deres familier i dagligdagen. 

CAU har haft en investeringsprofil der var lagt, så kapital
kunne rejses hurtigt i tilfælde af en truende strejke og derfor
ikke investeret i ejendomme, som vi alle ved i dag kan svin-
ge voldsomt i pris. Denne strategi skal stadig være sådan,
men ved at nedsætte målet til 1 måned, frigøres der penge,
der kan investeres i trivsel og i ejendomme, som netop nu
kan købes til fornuftige priser.

Derfor kan der lige nu købes ferieejendomme i Spanien og
USA (Florida) til priser der ligger 50 % under priser vi så for
få år siden. I Frankrig og Italien er priserne ikke faldet lige så
voldsomt, men stadig med muligheder for en god handel. 

Og det er også muligt at købe ski-lejligheder i alperne til
dem, som ønsker en aktiv ferie med skiløb eller cykle/vandre
om sommeren.

Vores kolleger i cockpit har igennem deres egen fagforening
allerede flere af disse ejendomme og hoteller. Alene i år har
de købt ind i Toscana. Mange andre fagforeninger har lig-
nende tilbud til deres medlemmer.

Ja, mulighederne er mange. Meld tilbage, hvis du har et godt
forslag til andre medlemsfordele eller om ideen skal skrottes
eller arbejdes videre med.

Med venlig hilsen

Søren Johansen
Email: soren@cau.dk
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Medlemsindlæg

Eller skulle det hedde: Jeg hedder Mats, jeg har en plan.

I alle 3 skandinaviske lande er Olsen Banden kendt, bare
under forskellige navne. 
Olsen Banden havde en leder som hed Egon. Egon havde
altid en plan, men som vi alle ved, ja så gik den i vasken,
undtagen i den sidste film, hvor det rent faktisk lykkedes
Olsen Bandens medlemmer at slippe til Mallorca og nyde
det søde liv (så vidt jeg husker).

På mange måder kan man overføre Egons rolle, ikke kun til
Mats Janssons, men både ledelse og bestyrelse i SAS - de
siger de har en plan. At planen så gennem de sidste mange
år har skiftet navn og karakter gør såmænd ikke så meget,
nu hedder den f.eks.Core 2011. Men hvordan er det lige det
er gået med alle disse fine planer, som de forskellige ledel-
ser og bestyrelser gennem de sidste ca. 8-10 år har haft. Ja
svaret kender du jo selv, og vi kan alle se resultatet af disse
planer i dag.

Blot 2 mdr. efter sidste fyrings-/ ”orlovs”runde er vi i gang
igen, med at vi i kabinen skal redde firmaet ud af suppeda-
sen, som alle de fine planer har bragt os i, og oveni skal så
lægges omkostninger/udgifter til tidligere og kommende
bøder efter kartelsager, på svimlende beløb.

Endnu engang er det os i kabinen som er blevet gjort til syn-
debuk, ikke kun hos ledelse og bestyrelse (hvilket de ikke har
været for ”fine” til at påpege), men så sandelig også i medi-
erne.

Lindøværftet på Fyn er lukningstruet, det vil betyde et tab af
arbejdspladser på en samlet størrelse af ca. 6.000 - og alt
ære og respekt for det, alle disse mennesker har også min
sympati. SAS er også lukningstruet, eller tæt på at være det
her i København, hvis man skal tro ledelse, bestyrelse, medi-
er og de mange udtalelser og panikhandlinger, der har været
det sidste års tid. Worst case scenario vil betyde et tab af

arbejdspladser på 65.000 mennesker minimum, og gøre
Københavns Lufthavn til en provinslufthavn. Hvor er politi-
kerne henne, på Lindøværftet stod de jo nærmest i kø for at
fortælle, hvor forfærdeligt det var, her har vi ikke set skyggen
af dem, og de har (staten/regeringen/folketings med lem -
merne) trods alt en stor del af ejerparten i SAS.

Personligt er jeg træt af, at hele tiden gå rundt med en knude
i maven, der består af en angst for, hvad der sker med det
firma jeg er ansat i. Jeg er træt af, at vi har en ledelse og
bestyrelse der er i gang med at bruge ”salami-metoden”,
hvor der hele tiden bliver skåret noget væk (ex. Seattle-ruten,
hvor vi i kabinen fik skyld for, at ruten lukkede fordi vi var for
dyre - når alle ved, at det var fordi SAS havde mistet en
meget stor del af fragten på Seattle-ruten bl.a. til Lufthansa).
Jeg er træt af at have en ledelse/bestyrelse, der helt åbenlyst
gennem både handlinger og ord viser, at DE IKKE HAR EN
PLAN. 

OG jeg er sikker på, at ledelsen/bestyrelsen så til min ”træt-
hed” vil svare: Ja - men hvorfor finder du så ikke et andet
arbejde - når nu du er så træt?
Men måske skulle de stille sig selv det spørgsmål, så vi som
medarbejdere kunne få en ledelse/bestyrelse, der er kompe-
tent, og har en fornuftig plan for firmaet, leverer varen for
den løn/honorarer de får, og indgår i et ligeværdigt samar-
bejde med os ansatte og lever op til begrebet ”Sigtuna
Modellen”, og selv er med til at gøre det kulturelle ” Turn
Around ” til en virkelighed frem for en aforisme.

Med venlig hilsen

Robert Hoffmeier
Airhost nr. 27208

Jeg hedder Egon - jeg har en plan
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VI KONDOLERER
Merete Markmann Møller har d. 19. oktober mistet sin søn Louis. 
Louis døde 6 ½ år gammel efter 2 års kamp mod leukæmi.



Rynker signalerer erfaring, 
men de kan blive 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

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.  

Skilsmisse i 2005

Sejlerliv med masser af sol

Fejlinvesteringen i 2003

Bliver selvstændig i 2001
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