Code Of Conduct.
I Reddernes Fagforening oplever vi desværre, at vores medlemmer støder på
problemer på deres arbejdsplads med den lokale tillidsrepræsentant eller sågar fælles
tillidsrepræsentanten.

Reddernes
Fagforening
c/o t Faglige Hus
H.J. Holstvej 3
2605 Brøndbyvester

Flere er blevet udelukket fra information omkring vagtændringer på en station, forsøgt
fjernet fra frivillige opgaver som f.eks. elevansvarlig og fået at vide på en til tider
uhensigtsmæssig måde, at det jo ikke er smart at stå udenfor fællesskabet og de goder,
der følger med.
I Reddernes Fagforening tager vi dette meget alvorligt og oplever heldigvis også, at
vores arbejdsgivere også gør det.
Det er selvfølgelig en omvæltning for mange, at de etablerede fagforeninger, der har
siddet på magten i flere menneskealdre, nu udfordres af en ny fagforening af reddere
for reddere.
Den største entreprenør Falck a/s har netop udsendt deres Code Of Conduct (COC), der
er gældende på verdensplan.
Her forklares bl.a. menneskerettighederne, der anerkender retten til at være medlem af
en fagforening eller anden kollektivt forhandlingsselskab.

Falck a/s tilkendegiver, at de overholder alle relevante regler og love og arbejder på at
opbygge en kultur i virksomheden, der respekterer beskyttelsen af
menneskerettighederne.
Derfor har DU også som ansat i Falck a/s mulighed for via GEMS at indberette
uretmæssigheder, chikane eller anden udefrakommende forsøg på at fornægte den
enkeltes ret til frit fagforeningsvalg eller forsøg på at udelukke den enkelte fra relevant
info f.eks. vagtændringer.
Falck Alert giver dig anonymt mulighed for at indberette bekymrende forhold og Falck
a/s garanterer, at den enkelte aldrig vil blive udsat for repressalier.
Det skal tilføjes, at mange uoverensstemmelser selvfølgelig løses med den lokale ledelse
og tillidsrepræsentanter i fred og ro på trods af forskellige fagforeningsvalg og ikke
behøver at nå til en indberetning via COC.
Som medlem af Reddernes Fagforening opfordrer vi dig til at indberette, hvis du oplever
ovenstående og samtidig kontakte bestyrelsen i Reddernes Fagforening på
kontakt@reddernesfagforening.dk
der så vil hjælpe dig videre i vores faglige system
På dette link finder du frem til COC www.falckalert.com
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