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27.000 medlemmer mistede LO i 2012.

- Jeg vidste ikke,   hvad jeg mistede 

ger er Midt da også den afde-
ling, hvor � est medlemmer 
fastholdes, og resultaterne fra 
Fyn høster ros fra HK’s for-
bundsformand Kim Simon-
sen.

- Det betaler sig at specia-
lisere medarbejderne. Jeg så 
gerne, at de gode erfaringer 
fra HK Midt blev spredt til 
hele organisationen, siger 
formanden.

Andre lader sig inspirere
Hverken hos 3F Odense In-
dustri eller Metal Odense har 
man deciderede fastholdel-

sesteams, men formand for 
Metal Odense Lars Henning 
Hansen vil ikke afvise, at Me-
tal Odense lader sig inspirere 
af HK’s model.

- Vi har centralt i Dansk 
Metal et hold på 10 medarbej-
dere, der ringer ud til de med-
arbejdergruppe, hvor der er 
størst fravalg. I Metal Odense 
fokuserer vi på virksomheds-
besøg og uddannelse af til-
lidsrepræsentanter, men det 
er værd at kigge nærmere på 
HK’s fastholdelsesteam, når 
det har så god en effekt, siger 
Lars Henning Hansen.

Hanne Hansen er glad for 
opringningen fra Henrik 
Gils.

- Jeg var ikke interesseret 
i at miste mine forsikringer 

og den tryghed, der følger 
med dem, så jeg er glad for, 
jeg blev gjort opmærksom på, 
hvad udmeldelsen betød, si-
ger hun.

Af Katrine Højte Lynggaard.
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HK Midt er den  afdeling af HK 
Danmarks, der dækker Fyn og 
Fredericia.
HK Midt havde i 2009  omkring 
28.000 medlemmer.
I 2012 var det tal  faldet til 
26.000 medlemmer.
På landsplan havde  HK Dan-
mark i 2009 320.150 med-

lemmer. Og i 2013 var det tal 
281.219.
HK Danmark er  en af Danmarks 
største fagforeninger, og deres 
medlemmer fi ndes for eksem-
pel blandt funktionærer i butik-
ker, klinikassistenter og labo-
ranter.

HK Midt

   Dennis Kristensen. Formand for 
fagforbundet FOA: 
Regeringen lytter ikke til fagbe-
vægelsen: Først var der tre-
partsforhandlingerne, som re-
geringen missede, dernæst en 
dagpengesituation, hvor rege-
ringen ikke var til at råbe op og 
senest en vækstplan, der ligger 
op til besparelser i den offent-
lige sektor.

Fagbevægelsens største ud-
fordring i øjeblikket er at få ind� ydelse på det, regeringen sæt-
ter i værk i forhold til arbejdsmarkedet.

Samtidig har vi i fagbevægelsen svært ved at overbevise løn-
modtagerne om, at det kan betale sig at være medlem af en 
faglig organisation.

Som jeg ser det, er vi lige nu i et spændingsfelt, hvor en del af 
fagbevægelsen tager for meget hensyn til den nuværende rege-
ring. Der er for lidt lyst til at markere sig i forhold til de områ-
der, hvor vi ikke er tilfredse. Men vi skyder os i foden, hvis ikke 
vi tør rose og rise regeringer uanset deres farve. Vores medlem-
mer sætter deres kryds over hele det politiske spektrum, og det 
er altafgørende for vores troværdighed i forhold til medlem-
merne, at vi ikke dæmper os under en rød regering og farer op 
som trold af en æske under en blå.

Hvad gør fagbevægelsen nu?
Medlems� ugt, unge, der bliver væk og tab af politisk magt er 
fagbevægelsens største udfordring pr. 1. maj 2013.

Det mener arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet 
Flemming Ibsen, forbundsformand hos fagforbundet FOA 
Dennis Kristensen og forsker ved Center for Ungdomsforsk-
ning Mette Lykke Nielsen. De giver hver især deres bud på, 
hvordan udfordringerne imødekommes.

Mette Lykke Nielsen. Forsker ved 
Center for Ungdomsforskning ved 
DPU, Aarhus Universitet:
Derfor har fagbevægelsen svært ved 
at tiltrække unge: Mange af de unge 
der er på arbejdsmarkedet, har et 
job for at tjene penge, mens de ud-
danner sig. Deres tidshorisont er 
typisk relativ kort i sådan nogle 
job. For nogle af de unge jeg har 
interviewet i forbindelse med min 
forskning, gælder det, at de sim-
pelthen ikke ofrer tid eller penge 

på at melde sig ind, fordi deres tidshorisont er relativ kort i det 
arbejde, de har. Det er ikke, fordi de ikke er interesserede i de-
res arbejdsvilkår generelt. 

Jeg oplever, at fagbevægelsen allerede er meget opmærk-
somme på at tiltrække de unge. Noget af det de allerede gør 
at tilbyde billigt eller gratis medlemskab. Det er en klar fordel 
fordi gruppen af unge arbejdstagere er en lavtlønnet gruppe. 
Og så gælder jo om, at tage de problemer, som unge har på de-
res arbejdspladser, alvorligt.

Flemming Ibsen. Arbejdsmarkedsforsker ved 
Aalborg Universitet:
Stop medlemstabet: Det er en hovedopgave 
for fagbevægelsen at få sat en stopper for de 
indre blødninger, altså medlemstabet. LO ta-
ber hvert år tusindvis af medlemmer. (I 2012 
mistede LO 27.000 medlemmer red.) Samtidig 
er det af største nødvendighed at få de unge til 
at melde sig ind i fagbevægelsen. Mister man 

dem, dør fagbevægelsen på lang sigt.
De unge har ikke nogen ideologiske, følelsesmæssige eller 

politiske bindinger til fagbevægelsen, derfor skal fagbevægel-
sen konkurrere på pris og god medlemsservice. Fagbevægelsen 
skal ud på uddannelsesinstitutionerne og brande sig som det 
sted, hvor de unge kan få faglig sparring, netværke, få rådgiv-
ning i forhold til karriereudvikling og sikkerhed i forhold til 
arbejdsløshed. De skal slå fast, at fagbevægelsen ikke er � am-
mende ideologiske taler og røde faner, men noget så banalt 
som uddannelse og beskæftigelse. Bindinger til politiske par-
tier er dødsens farlige for fagbevægelsen.


