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Den der tier samtykker! 

 

 

Vi har i dag en fagforening i Reddernes Fagforening, der står for og vil noget andet end det de 

gamle fagforeninger gør og vil.  

Vi vil væk fra, at vi er en chaufførbranche, som en fagforening holder os i. Vi vil nærme os de 

sundhedsfaglige brancher. Vi vil væk fra, at det er det at kører bil der binder os sammen og over 

mod at det er patientkontakten og behandlingen vi omtaler os som. 

Vi har, i alle de år jeg har været i denne branche, været utilfredse med at være i chauffører. Vi har 

desperat prøvet at få de gamle fagforeninger til at forstå, at vi ikke var tilfredse med det, men 

uden held.  

Vi ligger PVK, vi sender strøm igennem mennesker ved hjertestop, udfører avanceret 

genoplivning, vi giver medicin intravenøs og nogle steder intraossøst og alligevel har vi før 

Reddernes Fagforening været i samme forbund som buschauffører og stilladsarbejdere.  

I dag er der et alternativ i Reddernes Fagforening. Dog er det ikke nok at der findes et alternativ, 

som mange syntes godt om. Det kræver også at redderne laver et aktivt valg. Det kræver at du 

flytter fagforening over til Reddernes Fagforening. Hvis du er utilfreds med hvordan tingene er i 

dag og ønsker forandring, men ikke gør noget ved det, er det et samtykke til, at de gamle 

fagforeninger bare skal fortsætte som de gør i dag.  

 

Jo flere medlemmer Reddernes Fagforening får, jo mere prøver de gamle fagforeninger og 

klubber at få tillidsfolk til at forskelsbehandle. Heldigvis er det langt fra alle TR der vælger at følge 

trop, og vi i bestyrelsen bliver også hyppigt informeret om, hvordan fagforening eller klub prøver 

at skræmme folk til at blive i de gamle fagforeninger.  

Vi er også så heldige, at vi er ansat i firmaer der gør meget ud af ikke at forskelsbehandle. Så hvis 

man oplever sin lokale ledelse gøre det, så skal man melde det, enten til firmaets øverste ledelse, 

eller til os. 

Nogle firmaer har også et anonymt sted hvor man kan anmelde forskelsbehandling. 

 

En TR’s formål er at være bindeled mellem ledelsen og ALLE sine kollegaer. Derudover skal denne 

bidrage til trivslen på arbejdspladsen.  

 Vi i Reddernes Fagforening kan kun opfordre til, at man de steder i landet hvor man har en TR 

der ikke lever op til sit formål0, finder en mere kompetent TR. Igen gælder det her, at den som 

tier samtykker. 

 

Når det er sagt, hvordan går det så hos Reddernes Fagforening.  

Vi har rundet 400 medlemmer og har derved lige knapt 15% af redderne på landsplan. Vi bliver 

stille og roligt flere og flere medlemmer  

Rune E. Rasmussen 
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