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3F's bøllemetoder må høre op

Kvinder er også en slags mennesker

Sløret blev revet væk af 3F i
KøbenhavnsLufthavn,og løgnen
om foreningsfrihed i Danmark
blev afsløret. Vi er blevet bildt ind,
at vi her til lands ikke har fag
foreningstvang,men det er en kol
lektiv løgn,som, vi nok alle ved,
ikke holder i virkeligheden.
I Københavns Lufthavn hos kuf
fertpersonalet er der fagforenings
tvang,og det fik en ung mand at
føle forleden,for han var nemlig
organiseret i en anden fag
forening. Han kendte ikke bølle
metoderne,men dem fik han hur
tigt lært. Meld dig ind under de
røde faner i 3F,eller du er årsag til,
at vi lukker og slukker og blokerer
hele lufthavnen,og du er skyld i
alle de millioner,det vil koste. u
må de bøllemetoder stoppes,og de
ansvarlige må stå til ansvar i
retten. Det må være slut med at
ukke øjnene.

JP bragte forleden et indlæg af
Viggo Wæhrens med overskriften
"Det danske sundhedssystem er
uansvarligt".
Skribenten har oplevet sin kære
ste på 47 år dø,fordi læger mente,
at hun var hypokonder,da hun ef
ter behandling for brystkræft fik
fornyede symptomer. De viste sig
senere at stamme fra metastaser.
Viggo Wæhrens er desværre ikke
den eneste,der risikerer at sidde
alene tilbage pga. fejldiagnostice
ring.
I tre af fem regioner har læger
undladt at følge retningslinjerne
for undersøgelse af kvinder med
netop brystkræft.
De sygdomme,som hører til i
ikke et,men flere specialer,er
sundhedsvæsenet pga. specialise
ringen ikke gearet til. En (nød)løs
ning er derfor,at læger anvender
psykj.atrisering af især fysisk syge
kvinder. 29,8 pct. af alle.kvinder
lider ifølge psykiatere i en nyligt
offentliggjort undersøgelse af en
bestemt psykisk sygdom,som
kommer til udtryk som fysiske
symptomer: hysteri. Det er for
trinsvis fysiske kvindesygdomme

Vi har prøvet det show så mange
gange. Bøllerne i lufthavnen tager
magten. Der er ingen,der tør tage
ansvar og sige fra. Så blæse være
med den enkeltes frihed,kunder
ne og kassen. Det kommer til at
koste,at bøllerne har magten.
Det er forbudt i Danmark at
tvinge noget menneske ind i be
stemte fagforeninger,og det er det
for kuffertpersonale og stillads
arbejdere,plejepersonale,vicevær
ter og alle andre. Også for bøllerne
i 3F. Vores beskæftigelsesminister,
Peter Hummelgaard,har pligt til at
håndhæve reglerne,og han bør
fjerne fradraget for fagforenings
kontingent fra selvangivelsen. Og
personligt må han tage den dybe
ste afstand, for ellers klistrer det til
ham.
Colette Bl1x
formand for Desa.
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Kære Anders Larsen. Tak for dit
debatindlæg i]P. Du skal vide,at
jeg læser dit brev med stor alvor og
forstår din frustration. Det brev,
din morbror har modtaget,er et
underretningsbrev. Han får altså
besked om,at der er blevet mod
regnet gæld. Det er ikke et rykker
brev,og derfor er der ikke en beta
lingslinje. Din morbror vil sand
synlJgvis i løbet af året modtage et
rykkerbrev. Sammen med rykker
brevet vil være et rykkergebyr,en
gældsoversigt og en betalingslinje.
At du ikke kunne løse problemet
over telefonen på din morbrors
vegne,kan virke unødigt besvær
ligt. Men det er ikke lovligt for
sagsbehandleren at oplyse dig om
din morbrors personlige forhold.

Uanset om hensigten er god.
Som offentlig myndighed skal vi
overholde visse krav i vores kom
munikation. Derfor bli,·er brevene
ofte lange o meget juridiske, men
vi arbejder løbende på at gøre dem
lettere tilgængelige. Vi har i det
hele taget fok'US på,hvordan vi
bedst muligt kan hjælpe de dan
skere, der har gæld,med at få den
betalt. Vi tager hele tiden skridt i
den rigtige retning,men som du
påpeger i dit brev,er vi ikke i mål
endnu. Jeg håber,at I vil tage kon
takt til Gældsstyrelsen igen,så vi
kan få din morbrors gæld ud af
verden.
Claus Hattesen Hangaard
underdirektør,
Gældsstyrelsen

For slapt
At regeringen kun vil hæve ciga
retpriserne til 50 kr.,det er alt for
slapt. Lyt til de unge,der siger,at
hvis prisen bliver 90 kr.,er der
mange,der ikke vil ryge, for så har
de ikke råd,og det vil jo være godt
for deres helbred. Højere priser vil
ramme de socialt dårligst stillede,
men måske kunne det få dem til at
ryge mindre. Sæt prisen op til 90
kr. for en pakke cigaretter. Det vil
batte.

Kirsten Juel Grand, pens. overlærer, Vanløse

som f.eks. migræne,v
bækkenløsning,tinni
smerter,atypiske hje1
atypiske kramper,vis:
sygdomme og kronisl
Kvinder reagerer ofte
end mænd,når de bli
men i årevis har den 1
krop været udgangsp
forskning. Derfor er r
ders sygdomme i tide
overset eller fejltolke1
omfattende psykiatri
ret yderligere,fordi d
som en skraldespand
læger måske ikke ved
er i tvivl om eller må:
der interessant nok?
Hvorfor finder vi k
det? Vi skriver 2019,
dig en lægeverden de
mænd,der mener at
Men det gør de åbenl
det kommer til kvinc
Det er dybt betænke)
belt. Hvor er ligestilli
hedsvæsenet? Kvind,
slags mennesker!
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