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10 LOKALT

Søren Pape Po-
ulsen lyttede 
til Lauge Bon-
des oplevelse 
af sagen. Nu 
skal regerin-
gen spørges - 
og så skal et 
gammelt be-
slutningsfor-
slag frem igen. 
Foto: Christian 
Baadsgaard

K-formand kræver Lauge Bonde-sagen 
op i folketinget
Søren Pape Poulsen vil se, om der kan 
samles flertal for at begrænse konfliktretten. 
- Jeg anerkender ikke, at der skal bruges 
bøllemetoder for at holde den danske model 
i live, siger han.

Christian Baadsgaard
chba@dbrs.dk

BORRIS: Formand for Det Kon-
servative Folkeparti, Søren
Pape Poulsen, vil nu hente ot-
te år gammelt beslutnings-
forslag frem fra Folketingets
gemmer for at se, om der kan
skaffes et nyt flertal for at be-
grænse fagforeningernes kon-
fliktret over for områder, der
i forvejen er overenskomst-
dækket af en anden organisa-
tion.

Det er konklusionen, efter
han har besøgt anlægsartner
og entreprenør Lauge Bonde
i Borris, som nu i over et år
har været involveret i en kon-
flikt med fagforbundet 3F.
Lauge Bonde har gennem en
årrække været medlem hos
Kristelig Arbejdsgiverfore-
ning og benyttet sig af deres
overenskomst med Det Fagli-
ge Hus, hvilket medarbejder-
ne er tilfredse med. De ønsker
ikke at komme over på en 3F-
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Vi har at gøre med 
en virksomhed, hvor 
der er orden i 
tingene, og som 
med rette kan føle 
sig fanget og 
urimeligt behandlet.
SØREN PAPE POULSEN, FORMAND 
FOR DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

Lauge Bonde, Lise Bonde og Uffe Bjerg bakker op om den danske model. Men de mener bare, at der skal være 
valgfrihed, og 3F skal anerkende, at der er også er andre, som kan tegne overenskomst. Foto: Christian 
Baadsgaard

overenskomst, som 3F kræ-
ver.

- Vi har at gøre med en
virksomhed, hvor der er or-
den i tingene, og som med
rette kan føle sig fanget og
urimeligt behandlet, siger Sø-
ren Pape Poulsen, som deltog
i mødet sammen med sin
partifælle Niels Flemming
Hansen og Kristelig Arbejds-
giverforenings direktør Kar-
sten Høgild.

Nej tak til bøllemetoder
Beslutningsforslaget blev i
2012 fremsat af Venstre og
Dansk Folkeparti, og den-
gang var det omdiskuteret,
fordi det også er et indgreb i
grænsen for den danske mo-
del, der lader arbejdsmarke-
dets parter aftale tingene
uden politikernes indblan-
ding. Modellen betragtes
som forudsætningen for, at
det danske arbejdsmarked
gennem årtier har været me-
get stabilt.

Søren Pape Poulsen har
forståelse for den danske mo-

dels styrker og afviser, at han
som politiker vil svække den
med at lave begrænsninger i
konfliktretten.

- Jeg anerkender ikke, at
der skal bruges bøllemetoder
for at holde den danske mo-
del i live, fastslår Søren Pape
Poulsen.

Overenskomster fra Kriste-
lig Arbejdsgiverforening er
fagretsligt anerkendt af Ar-
bejdsretten, og ønsket er, at
hvis der er tale om en lands-

dækkende, kollektiv
overenskomst, som er aner-
kendt af Arbejdsretten, skal
et fagforbund have begræn-
set ret til at lave konflikt mod
en virksomhed. Ved at stille
de krav bliver barren sat så
højt, at der ikke bliver åbnet
for useriøse overenskomster,
som vil underminere stan-
darden på arbejdsmarkedet.

Udover beslutningsforsla-
get vil Søren Pape Poulsen
stille spørgsmål om sagen til

regeringen i Folketingets
spørgetid.

Ret til selv at vælge
Firmaet i Borris ejes af Lauge
Bonde, hans kone Lise og de-
res kompagnon Uffe Bjerg, og
de fortalte sammen med nog-
le medarbejdere om sagen,
som de har oplevet den. Sø-
ren Pape Poulsen udtrykte
respekt for deres viljestyrke
og opfordrede dem til at stå
fast på deres sag. Ønsket fra

ejernes side er, at man fra 3Fs
side respekterer, at der er an-
dre om at udbyde en
overenskomst.

- Søren Pape Poulsen var
lydhør, men jeg er også godt
klar over, at han ikke kan re-
volutionere verden på to da-
ge, konstaterer Lauge Bonde
efter mødet.

Han understregede under-
vejs, at firmaet bakker op om
den danske model, da man
ikke ønsker udenlandske
løntrykkere, som kommer og
tager arbejdet fra danskerne.
Det samme holder Uffe Bjerg
fast i.

- Vi bakker op om den
danske model, men man skal
bare selv have ret til at vælge.


