
 

 Den 26. marts 2015 

 

26. marts Ryanair 

 

Kære venner 

Hvor er det dejligt at se, at så mange er mødt op i dag, hvor Luftens Helte og FPU har 

inviteret os til at fejre den danske model.  

Hvor dejligt, at I er så mange – som er kommet….. fordi det er vigtigt,  dét her.   

At så mange vil være med, med til at hylde rimelige løn- og arbejdsvilkår,  

og sætte en fed streg under, at sådanne vilkår bør gælde for alle i Danmark  

OG naturligvis også for Ryanair-ansatte. 

**** 

I dag er en god dag! Arbejdsretten er vores. Det er den danske model. Og det er dagen, 

hvor vi alle sammen er enige om svaret på det her spørgsmål:  

Skal du passe dig selv….. eller skal vi passe på hinanden ? 

Vi, som er her – vi er ikke i tvivl… vi skal passe på hinanden 

Det er derfor vi er her i dag – foran Arbejdsretten….  

Og derfor en række af vores faglige folk er samlet derinde – derinde bag døren i 

Arbejdsretten.  

For…..  

Man kan ikke bare komme flyvende ind og dumpe sig til adgang til det danske luftrum.  

Vi har ordnede forhold i Danmark. Til lands, til vands og i luften. Og det fejrer vi. 

**** 

Jeg er glad for invitationen til at sige et par ord til jer her i dag – for at understrege LO-

fællesskabets opbakning bag FPU’s ønske om en overenskomst med Ryanair.  

Og I kan dæleme tro, at vi bakker op! 

For det her handler om, hvilket samfund vi vil have i Danmark.  

Og vi vil have et samfund, hvor man får en ordentlig løn for veludført arbejde.  

En løn man kan leve af. En løn som kan give familier tag over hovedet og mad på bordet. 

Sådan en løn betaler Ryanair ikke….. endnu!. 

Denne konflikt er ikke sjov. Den er ramme alvor, og der er virkelig noget på spil.  

**** 

Derfor gør det mig meget varm om hjertet at se og føle al den opbakning, der er til 

kollegerne og til kampen for ordentlige forhold.  

 Og det er ikke kun i vores eget lille land, at der er en enorm støtte til FPU’s indsats.  
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Denne sag har stor international bevågenhed, og vi får mange støtte- og 

solidaritetserklæringer fra kollegaer i hele Europa.  

European Transport Worker’s Federation er blandt støtterne.  

Og ligeså er ETUC – Europas svar på LO.  

Den opbakning varmer – også på en regnvejrsdag som i dag…. 

**** 

Jeg er blevet spurgt, om jeg som næstformand i LO virkelig vil være medskyldig i, at der 

ikke bliver oprettet arbejdspladser i Danmark, hvis det ender med, at Ryanair ikke kommer 

til at have en base i Kastrup.  

 Det er et ”farvet” spørgsmål, der går Ryanairs ærinde.  

For Ryanair forsøger at skabe en illusion om, at der er et modsætningsforhold mellem at 

drive lavpris-flyselskab og at behandle sine ansatte ordentligt og give dem en løn, man kan 

leve af.  

 Men det er simpelthen løgn! ……simpelthen løgn! 

Så mit klokkeklare svar på spørgsmålet er, at jeg siger NEJ TAK til arbejdspladser på 

urimelige vilkår! NEJ TAK til løndumping og NEJ TAK til ræset mod bunden.  

**** 

Til gengæld siger jeg JA TAK til danske arbejdspladser med ordentlige løn- og 

arbejdsvilkår.  

Og det gælder for Luftens Helte af alle slags –  

om I er ansat i SAS el. Norwegian  –  

om I er piloter, cabin-crew eller rødhætter   

om I er ansat i lufthavne eller er arbejdstagere alle andre steder  – offentligt som privat 

ansat –  

ja, så gælder det: alle – jeg siger alle ….   skal have ordnede forhold – godt arbejde, både 

mht. løn og et arbejdsmiljø, der er godt og sikkert …. 

**** 

Og …. Big surprise …. Når man skal betale dansk husleje, og købe mad i supermarkeder 

til danske priser og bidrage til det land man bor i, så skal man ikke betales med 

østeuropæiske lønninger.  

Og det er jo egentlig lidt pudsigt, at Ryanair har så svært ved at se, hvad tingene koster.  

De har jo fx selv tidligere leget med tanken om, at det skulle koste penge at låne toilettet 

ombord på flyet.  

 Sådan er vi ikke. Vi beder bare om en overenskomst og en ordentlig løn.  

Og hvis Ryanairs direktører kommer forbi FPU ……-  for endelig at forhandle om en 

overenskomst, ja så, så er jeg sikker på……, at de gerne må låne toilettet – grati  

**** 
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Jeg vil gerne understrege … det her er ikke en usædvanlig konflikt.  

Den danske fagbevægelse rejser krav om overenskomster og ordnede forhold hver eneste 

dag. Og der er mange sympatikonflikter rundt om i landet.  

Det usædvanlige i denne sag er arbejdsgiveren. 

En arbejdsgiver, der kan finde på at give månedslønninger på 10.000 kroner. Som ikke 

giver pension. Ikke giver løn under sygdom. Ikke giver løn ved aflysninger, forsinkelser og 

forberedelse.  

Som kun lader de ansatte have 18 dages ferie om året. Og en arbejdsgiver, der lader 

medarbejderne betale for arbejdstøj og uddannelse. Ja sågar for at sige op! …… 

200 Euro i ekspeditionsgebyr !!! Det er jo latterligt… og hvis det ikke var alvor og rigtigt, 

ku’ man jo kun ha’ ondt af dem, som ’udtænker’ disse uhyrligheder. Men – kære venner, 

det er blodig alvor !!! De mener det sku….. 

DET er en usædvanlig arbejdsgiver. I hvert fald i Danmark. Og gudskelov og tak for det! 

Lige på dette punkt vil vi helst ikke lære noget af irerne. 

**** 

Irland er et vidunderligt land med vidunderlige mennesker. Men i generationer har man 

udvandret, fordi man ikke kunne få et job, man kunne leve af….                  Senest i 

forbindelse med finanskrisen udvandrede en irer hvert sjette minut. Fordi der ikke var job, 

man kunne leve af.  

I Danmark kan virksomhederne både være konkurrencedygtige OG give folk en løn de kan 

leve af. Det er noget vi kan være stolte af.  

 Det er et samfund vi – alle sammen - i fællesskab og med tålmodighed har opbygget 

gennem mange år. 

Ryanair-konflikten kræver også tålmodighed. Vi vil ikke acceptere, at de ødelægger vores 

danske arbejdsmarked. For vi passer på hinanden… ingen skal passe sig selv i vores OK-

fællesskab.   

Vi vil have, at Ryanair accepterer de spilleregler, vi har på det danske arbejdsmarked. Og 

så må vi naturligvis gøre det samme.         

***** 

Sagen, som lige nu er i gang derinde – i arbejdsretten – er rejst, fordi Ryanair har afvist 

FPU’s ønske om overenskomst og samtidigt har sagt, at de vil indlede retssager, hvis de 

bliver udsat for strejker og sympatihandlinger.  

Derfor har vi i det faglige fællesskab valgt at tage sagen up-front – sådan som vi har for 

vane. 

Vi har bedt arbejdsretten tage stilling på forhånd – at erklære at presset mod Ryanair er i 

overensstemmelse med den danske model.  
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Nu skal vi så lade Arbejdsretten komme med den afgørelse, som vi selvfølgelig håber og 

tror, vil falde ud til alle danskeres bedste – Derfor handler det om at væbne sig med en stor 

portion tålmodighed…..   

**** 

Noget af ventetiden får vi til at gå med den fest, vi holder i dag. Den fest Luftens Helte har 

inviteret til – med piloter i pølsevogne og sang og musik – Og når nu der er en fest, kan jeg 

vel godt lede tankerne hen på en sang: 

”Fly On The Wings Of Love” sang Brødrene Olsen, da de vandt det internationale melodi 

grandprix. Dem kunne Ryanair lære noget af.   

De burde flyve og samtidig udvise respekt, forståelse og omsorg for de ansatte. Det ville 

kunne holde dem – alle dygtige ansatte – på vingerne i mange år, og samtidigt sikre 

flyselskabet en god fremtid. 

 Og jeg vil gerne sige til Ryanair: 

Vi er ikke IMOD JER.  

Vi er bare FOR ordentlige løn- og arbejdsvilkår.  

Vores mål er en overenskomst  

Vores mål er ikke en konflikt – 

Vi er ikke i byen for at konflikte – vi er i byen for at finde løsninger …. 

Som FPU og Serviceforbundet, nu lige har indgået en overenskomst med DAT – som 

Dansk Metal, der er i gang med forhandlinger med Boeing om en overenskomst for 

flymekanikerne på deres nye værksted i Kastrup… 

**** 

Lige som Brødrene Olsen vil vi vinde. Også selv om vi er oppe imod store penge.  

Det vi har, er solidariteten, stoltheden – vort fællesskab – vi passer på hinanden.  

Vi vil vinde, fordi vi har den danske model – for den virker og den har virket i 100 år.  

 

Den danske model er en af grundpillerne i vores velfærdsmodel. Den danske model er 

nemlig verdens bedste. Både for lønmodtagerne og arbejdsgiverne – og vores samfund.  

Det kan man just ikke sige om Ryanair-modellen! Den må vel nærmest betegnes som en 

papirflyver: Ikke god i modvind – og den holder slet ikke i længden. 

Så kære venner: Bliv ved med at holde ud og holde sammen. Det her kommer til at ta’ tid – 

men vi er tålmodige …. Vi støtter op om Luftens Helte, som vi støtter andre kolleger i 

samme situation – sådan sikrer vi ordnede forhold, i dag, i morgen og i fremtiden – også i 

luften!  

Her i de faglige fællesskaber passer vi nemlig på hinanden – det er vores model. 

Fortsat god kamp!   

 


