
 

 
 

Nyhedsbrev nr 16.  

 

Kære alle sammen…… 

Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra 

vores udflugt til Odense den 19 maj.    

Vi har taget en omtale med af Kristian Weise CEVEAS, der omtaler Ryan Air´ metoder og forretningsmodel 

overfor den danske fagbevægelse ( som vi jo er en del af ). HK T/J har også medlemmer i lufthavnene og 

dermed en del af samfundet derude. 

Flere af os kender Ryan Air og andre fra vores tid i DSB Rejsebureau. Og det er ikke altid lige kønt det vi ser 

og har set…  og der er meget usandt i deres påstande b.la at det hos Ryanair koster 68 kr at komme ud at 

flyve og at bla. SAS er meget dyrere. Det er direkte løgn ( undskyld ) Hos Ryan Air skal man betale for ALT og 

dele af de ting er inkl hos SAS. F.eks koster en flybillet ( billigste mulighed dd ) til London hos SAS 399 kr og 

hos Ryan Air 455.22 kr – og sådan kunne man finde andre ting… og priser. Ryan er dog ikke de eneste 

flyselskaber der benytter disse salgsmetoder.  

Men det er god reklame for dette selskab – de bruger ikke en kr på annoncer – men lægger sig ud med Gud 

og hver mand for at få gratis omtale i aviserne – og så til advokater for at føre retssager, som de godt ved 

de måske ikke vinder – men det giver presse …. 

Ak ja – vi skal passe på vores arbejdspladser og de rettigheder som vi gennem mange år har forhandlet os 

frem til. Nogle vil kun presse løn og arbejdsvilkår ned i konkurrencens hellige navn, så overskud i firma kan 

blive større – når der skal deles løn ud er medarbejderne ikke en del af firmaet….. og fællesskabet.  

Desværre er der nok gået for lang tid til at der kan ske  noget effektivt mod Ryanair ( og de ved det – har  

planlagt efter det ) – de er inde og mange rejser med den, bare de får en ”billig” billet.    AK ja  / Søren     

Se artikel nedenfor.  

 



Vores udflugt 19 maj 2015 

Den 19 maj kl 9.30 mødtes 27 morgenfriske kollegaer på en lidt kølig dag, men solen skinnede… 

Først en tur med guide på Jernbanemuseet og derefter med Bådfarten fra Munkebakken til Fruens Bøge.  

Ombord i båden var der også lidt oplysninger om det vi så under vejs på den ca 30 min lange sejltur.  

På restaurant Carlslund ventede pander med æggekager og flæsk i stride strømme efterfulgt af æblekage 

og kaffe….  

Søren gav lidt nyt fra bestyrelsen inden spisning … 

En dejlig dag  med kollegaer…. Og vi glæder os allerede til de næste arrangementer, som der arbejdes på. 

Har du forslag  - lad os høre.   

 

Fra Jernbanemusset og Bådfarten…. 



   

  

Den nye bestyrelse i den lysegrønne bøgeskov   



   

 



Ryanair – modtaget fra HK ….. 

Tænketanker Kristian Weise | 21. maj 2015 kl. 11:15 | 0 kommentarer Share on facebook Share on 

twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services  

KLUMME: Ryanair har nægtet at indordne sig under de forhold, som gælder for det danske arbejdsmarked. 

Det har både konsekvenser for de ansatte og for det danske arbejdsmarked. Der er brug for, at vi står 

sammen i forsvaret for den danske model, skriver Ceveas Kristian Weise.  

 

Onsdag mødtes Ryanair og fagbevægelsen i Arbejdsretten. Serviceforbundet og Flyvebranchens Personale 

Union ønsker en overenskomst med Ryanair for det personale, der skal arbejde for flyselskabet i Danmark. 

Ryanair har hidtil afvist ønsket, og Arbejdsretten skal derfor tage stilling til, om en strejke og 

sympatikonflikt over for Ryanair er lovlig. Afgørelsen er indtil videre udskudt. 

Principiel konflikt 

Konflikten mellem Ryanair og fagbevægelsen er principiel og fremhæver noget af det helt basale ved den 

danske aftalemodel: at arbejdsgiver ikke uden dialog med medarbejderne kan fastsætte løn- og 

arbejdsvilkår, sådan som det er tilfældet i Ryanair nu. 

De seneste måneder er chokerende afsløringer af arbejdsforholdene for Ryanairs ansatte kommet frem: 

Selvbetalt uddannelse, fyring uden varsel, et års prøvetid og ingen løn under sygdom. Dertil kommer, at 

Ryanairs danske kabinepersonale ikke kan forvente at tjene mere end 15.000 kr. i løn – før skat naturligvis. 

For dette beløb skal de blandt andet betale for leje af uniform og eventuelle sygedage*. 

Disse løn- og arbejdsvilkår er en del af de kreative besparelser, som Ryanair er blevet verdensberømt for. 

Men de alternative forretningsmetoder har en pris – både for de ansatte og for arbejdsmarkedet. Og sågar 

for flysikkerheden. 

Mayday på grund af brændstofsbesparelser 

I 2012 måtte tre fly fra Ryanair udsende et ”fuel mayday” som følge af for lidt brændstof i tankene, da 

flyene i forbindelse med et uvejr blev omdirigeret. Hvorfor? Fordi Ryanair hylder de piloter, der brænder 

færrest dråber af og også forsøger at spare på vægten af flybrændstof. 

Det manglende brændstof til nødsituationer er en konsekvens af Ryanairs omstridte ”brændstofliga”. Ifølge 

en historie i Berlingske hædres de piloter, der er dygtige til at spare på brændstoffet, mens piloter, der 

bruger mere end beregnet, bliver udstillet og får breve fra ledelsen. 

Derudover skal Ryanairs piloter indgive en skriftlig forklaring, hvis de tager ekstra brændstof med på deres 

ruter. Brændstof, der kan bruges, hvis flyet bliver omdirigeret til en anden destination eller på anden måde 

må afvige fra den planlagte rute. Flyselskabet opfordrer altså deres piloter til at konkurrere på 

brændstofforbrug. 



Ryanairs evige jagt på omkostningsreduktioner går derfor ikke bare ud over de ansattes løn- og 

arbejdsvilkår, men har også konkrete, sikkerhedsmæssige konsekvenser for passagerne. 

Billige flybilletter har en pris – både for de ansatte og for flysikkerheden. 

Sag for alle lønmodtagere 

De mange eksempler på de ringe løn- og arbejdsvilkår, som Ryanairs ansatte må arbejde under, illustrerer 

med al tydelighed vigtigheden af, at vi har en debat om, hvorvidt det er de discountvilkår, der skal 

kendetegne det danske arbejdsmarked.  

Vil man lave forretning i Danmark, må man tegne overenskomst på lige fod med alle andre, så ens ansatte 

kan få ordentlige løn- og arbejdsforhold – også selvom man hedder Ryanair. At sige, at man ikke vil det, er 

som at stille op i Superligaen i fodbold, men ikke ville spille efter de samme regler som de andre hold. 

Den aktuelle sag i Arbejdsretten er en af de vigtigste arbejdsretlige kampe for den danske model. Hvis 

discountvirksomheder som Ryanair får held med at bryde standarderne på det danske arbejdsmarked, vil 

det sætte et nedadgående pres på andre brancher og virksomheder.  

Det risikerer at give os et nyt og voksende discount-arbejdsmarked. 

Ref fra Bestyrelsesmøde 19 maj 

Se vedhæftet fil…. 

Online kurser  

Jeg vil gerne igen slå et slag for alle de mange e-kurser der findes på HK hjemmeside . Se vedhæftet fil om 

Likedin – god og lærerrig læsning 

HUSK at melde dig på vores Facebook – side … her kommer nyhederne lidt hurtigere…   

Alt fra Maj måned …. Vi er tilbage efter vores bestyrelsesmøde den 18 juni 2015 i København. Har du ideer  

eller forslag du vil have med på mødet – skriv til et af bestyrelsesmedlemmerne eller ring på vores mobil  

45762435 ……..vi er her for dig og sammen bliver det sjovere. 

Mange hilsener – pas godt på dig selv og dine 

Carsten – Ulla – Erik og Søren  



 

 

 

 

 


