Derfor støtter vi Michelle Frese som forbundsformand for Malerforbundet i Danmark

Efter Matin Baltzers afgang som forbundsformand skal der nu vælges ny forbundsformand. Dette ser vi som
en vigtig anledning til at diskutere hvilken retning vores forbund skal bevæge sig i.
Vi var meget imponerede over det store sammenhold vi malere udviste omkring OK20. Her blev det klart at
malersvende over hele landet ønsker bedre forhold, heriblandt kravet om bedre lønninger. Desværre viste
resultatet også, at vi har en arbejdsgivermodpart, der modsætter sig alle forsøg på at forbedre malernes
løn og arbejdsforhold.
Lønnen står stille
Vi finder det dybt beklageligt at vores prisliste har stået stille i over 10 år. Malerfaget var engang et
akkordfag, men en forudsætning for det må være, at vores prisliste styrkes. Og at arbejdsgivernes modvilje
mod at benytte sig af opmålt arbejde bekæmpes. Samtidig er det helt afgørende at vores mindsteløn hæves
betragteligt så den aktivt kan bruges til at modgå den løndumping som vi har oplevet siden 2008.
Lav organisering
Vi må også erkende at den lave organiseringsgrad er et stort problem. Skal det vendes kræver det at vi har
et langt mere offensivt malerforbund. Det er ikke godt nok bare at sige at man kan ringe til forbundet hvis
der er et problem. For problemer er der nok af. Forbundet må ud af kontorerne og ud på byggepladserne i
langt højere grad end nu. Samtidig ser vi kontingentstigninger som en forkert vej at gå. De medlemmer der
troligt har betalt deres kontingent skal vel ikke straffes for at organiseringen ikke bliver bedre. Når det
gælder lav organisering peger pilen på forbundets ansatte. Har de løst problemet godt nok? Nej.
Sammenkædningen er et problem
Vi undrer os også over at vores konstituerede forbundsformand tilsyneladende ikke har nogle tanker om at
ændre ved sammenkædningen ved overenskomstafstemningerne. Vi er ved at være trætte af at stemme
Nej til dårlige overenskomstresultater, kun for at få dem alligevel pga sammenkædningsreglerne. I stedet
mener vi, at vi aktivt skal arbejde for en sammenkædning udelukkende for byggeriet, så byggeriet samlet vil
kunne gå i konflikt uden at være afhængig af HK og Dansk Metal. Ellers vil vi igen i 2023 kunne se frem til
endnu et dårligt ok resultat.
Vores overenskomst halter også på mange andre punkter. Vi har ikke fuld løn under sygdom, vores
barselsregler bærer ikke præg af at kvinder i dag udgør halvdelen af alle malersvende.
Arbejdsmiljøet halter
På arbejdsmiljøområder er vi dybt bekymrede over den voldsomme nedslidning vi bliver udsat for. Vores
kroppe kan ikke holde til det høje tempo der forlanges af os. Og slet ikke hvis pensionsalderen bliver ved
med at stige. Vi er også bekymrede for den manglende kontrol med de kemikalier der er i malingen.
Hvorfor undersøger man ikke om disse stoffer er skadelige? Er der større risiko for kræftsygdomme hvis
man arbejder som maler?
Det virker også meget mystisk med den store udskiftning der er i forbundshuset. Vi kan ikke forstå hvordan
man kan opsige en kongresvalgt og så gøre det hemmeligt for medlemmerne hvorfor det er sket. Vi kunne
godt frygte at der er et problem når der har været så mange der har forladt forbundet i utide.

Michelle kan vende skuden
I stedet ønsker vi et langt mere åbent malerforbund. Vi ønsker en langt større medlemsinddragelse. Vi
mener at lønningerne i forbundshuset skal bære præg af hvad man er i stand til at forhandle hjem til
medlemmerne, i stedet for nu hvor lønninger er det dobbelte af hvad malersvendene tjener. Der er brug
for nye kræfter i vores malerforbund der sikrer at forbundet er i tæt kontakt med malersvendene og
lærlingene. Derfor støtter vi Michelle Frese. Michelle har vist at hun er til for medlemmerne. Vi er ikke i
tvivl om, at hun vil være kvinden, der kan fører vores forbund på en ny og bedre kurs.
Med de ord opfordrer vi alle delegerede til at stemme på Michelle Frese som forbundsformand for
Malerforbundet i Danmark.
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