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DJ har afsendt sympatikonfliktvarsel for politikadetternes ret til at strejke.
TPO bakker op!
For få dage siden tilsluttede Dansk Jernbaneforbund sig et blokadevarsel af de nye
stillinger som politikadet. Baggrunden for dette er, at under forhandlingerne om de nye
politikadetters ansættelsesform, har Moderniseringsstyrelsen (den offentlige arbejdsgiver)
ikke ønsket at tilbyde tjenestemandsansættelse som tidligere, men kun ansættelse som
overenskomstansat.
Alle overenskomstansatte har som udgangspunkt konfliktret, men i dette tilfælde har
Politiforbundet/CO10 ikke kunnet få ørenlyd for dette helt rimelige krav, som altså er blevet
afvist af Moderniseringsstyrelsen. Politiforbundet har helt fornuftigt argumenteret med, at
arbejdsgiver, hvis denne ikke ønsker at tilbyde tjenestemandsansættelse, må ”tage hele
pakken”. For selvfølgelig skal der også gives konfliktret til de nye politikadetter, der altså
ansættes på overenskomstvilkår.
I DJs hovedbestyrelse, hvor TPO er repræsenteret med to pladser, er vi blevet spurgt om
ville bakke op om en sympatikonflikt, hvilket vi har sagt ja til uden at ryste på hånden.
Vi mener at retten til konflikt er en meget essentiel del af den danske model, hvor
arbejdsgiver og fagforeninger normalt aftaler sig til gode forhold på arbejdspladserne.
I dette tilfælde vil arbejdsgiveren for politikadetterne, Moderniseringsstyrelsen, både blæse
og have mel i munden. Det er helt uacceptabelt, hvorfor vi, sammen med en lang række
andre fagforeninger, har tilsluttet os denne faglige kamp.
Vi er ikke i tvivl om, at hvis Moderniseringsstyrelsen/Staten får held med dette, er det kun
et spørgsmål om tid, før dette krav også kan ramme os!
Hvad betyder det så for os?
Sympatikonflikten betyder i første omgang kun, at overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Jernbaneforbund, herunder også TPOs medlemmer; S-togsrevisorer, togførere og
toginstruktører, ikke må søge eller lade sig ansætte som politikadet, så længe
sympatikonflikten er aktiv.
Undtaget fra denne konflikt er alle tjenestemandsansatte, der ikke må gå i konflikt.
Såfremt konflikten optrappes, vil Dansk Jernbaneforbund og TPO orientere nærmere
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