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EU skal oprette en jobfond, 
så medarbejdere ikke kom-
mer i klemme ved handels-
konflikter

Af særdeles gode grunde er forholdet mel-
lem EU og Rusland betændt. Derfor har EU 
stoppet import af russiske fødevarer, og 
ikke overraskende har russerne svaret igen 
med et tilsvarende importstop.

Rusland købte i 2013 danske fødevarer 
for 3,5 milliarder kroner, og derfor har kon-
flikten store konsekvenser for de danske 
fødevarearbejdere. Flere hundrede kolleger 
har mistet deres arbejde i løbet af 2014. 

Der har været meget fokus på de virk-
somheder, der er ramt af handelskrigen, 
men desværre bliver medarbejderne ofte 
glemt. 

Jeg mener, at ligesom fællesskabet står 
sammen om at lægge afstand til Rusland, 
så skal fællesskabet også stå sammen, når 
regningen skal gøres op. Det bør ikke være 
slagteriarbejderen fra Fjerritslev, der uden 
kompensation betaler den højeste pris for 
en internationale konflikt. 

EU har en række fonde, der træder til i 
for eksempel handelskonflikter. Men ifølge 
EU-kommissionen er kassen lukket, når det 
gælder sikring af medarbejdere.

Derfor har jeg foreslået, at EU hurtigst 
muligt opretter en fokuseret job-fond. 
Denskal solidarisk støtte medarbejdere, 

der bliver afskediget på grund af handels- 
konflikter, som EU er en del af.
Fonden skal bruges til at få fyrede medar-
bejdere tilbage på arbejdsmarkedet så hur-
tigt som muligt. Det kan for eksempel ske 
via uddannelse og omskoling. Men det vil 
også være fint, hvis virksomheder kan få 
støtte til at ansætte medarbejdere, der er 
blevet ledige på grund af konflikten. Fon-
den bør også kunne give støtte til medar-
bejdere, der må rejse langt efter nyt job. 

Og så er det vigtigt, at jobfonden ikke 
bliver fedtet ind i for meget bureaukrati. Så 
snart vi ser en konflikt, skal jobfonden træ-
de til. Hurtigt og effektivt. 

I sidste ende handler det jo om, at vi 
må træde til som fællesskab, når vores fæl-
les beslutninger får uheldige konsekvenser.

For det er hverken fornuftigt eller ret-
færdigt, at når vi i EU sammen vælger  
at skrue bissen på over for Rusland, så  
er det slagteriarbejderen fra Fjerritslev, der 
betaler prisen med sit job.

3,5 mia.  
kroner

Så stor var dansk 
fødevareeksport til 

Rusland i 2013

Fødevarearbejderne skal 
ikke betale for russisk 
handelskrig

Det bør ikke være 
slagteriarbejderen fra 
Fjerritslev, der uden 
kompensation beta-
ler den højeste pris 
for en international 
konflikt.
– OLE  WEHLAST,
 FORBUNDSFORMAND I 
FØDEVAREFORBUNDET NNF
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un er lige hjemvendt fra 
Afrikas Horn. Hun har 
været på piratjagt på 
skibet Esbern Snare.

Tiden går i kabyssen 
som slagter sammen med tre kokke 
og en bager, men hun har også mange 
andre funktioner ombord, frem for alt 
som røgdykker.

Sidste mission var piratjagt.
Der er mange store oplevelser som 
slagter i den danske flåde, og det sæt-
ter tingene i perspektiv.

- Man opdager hvor højt vi vægter 
liv i Danmark, fortæller Louise Pros-
berg Jensen, efter hendes oplevelser ud 

fra Afrikas Horn, hvor det fleksible 
støtteskib Esbern Snare lå for at skabe 
tryghed for de lokale og de skibe der 
sejler forbi.

I Syrien var missionen at få fragtet 
kemiske kampstoffer ud af landet. De 
kemiske kampstoffer udgjorde ingre-
dienserne og skulle blot blandes for at 
udgøre kemiske våben, som potentielt 
kunne slå millioner af mennesker ihjel.

- Det lød uhyggeligt og farligt, at 
det var stoffer man kunne dø af, også 
selvom de ikke var blandet. Men vi fik 
masser af træning og oplysning inden 
missionen, fortæller Louise Prosberg 
Jensen.

»Flæskesvær er et kæmpe hit«
Som slagter er der masser af faglige 
udfordringer ombord på et krigsskib, 
særligt når man ikke har været i havn 
længe.

- Danske råvarer er af rigtig høj 
kvalitet. Når man er i Tanzania er 
det helt anderledes. Det bliver noget 
spændende noget engang imellem, siger 
Louise Prosbjerg Jensen og griner.

En del af opgaven som slagter om-
bord, handler også om at give besæt-
ningen tryghed:

- De vil have det de er vant til hjem-
mefra. Og det er jo nemt i forhold til i 
en butik. Jeg spørger hvad de vil have, 
og ellers skal de nok sige det.

Derfor er det også traditionel dansk 
mad der hitter blandt besætningen, 
såsom leverpostej, rullepølse, tatar og 
diverse salater.

- Flæskesvær er et kæmpe hit, siger 
slagteren.

Selvom Louise Prosberg Jensen både 
er slagter og røgdykker, er der ikke 
nogen tvivl om hvad der i sidste ende 
bliver prioriteret højest:

- Når de kalder klart skib, så smider 
man alt hvad man har i hænderne. Så 
hvis jeg står i køkkenet, så er det om 
at smide kniven, og afsted og på med 
røgdykkerdragten.

Blev træt af sliddet på slagteriet
Den 29-årige slagter var tre år i flåden 
efter gymnasiet, men det var helt uden 
slagterkniv. Efter første tur i flåden 

H

Louise Prosberg Jensen 
er slagter, men hun står 
ikke i en butik eller på et 
slagteri – hun turnerer ver-
den rundt på krigsskibene 
Absalon og Esbern Snare 
for den danske flåde
AF MORTEN TORBJØRN ANDERSEN & THORBJØRN HEIN / 
FOTO: RUNE EVENSEN

Louise Prosberg Jensen er både slagter 
og marineoverkonstabel – ombord på 
Absalon ved Korsør Flådestation.

Slagter 
jagter 
pirater
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blev Louise Prosberg Jensen uddannet 
detailslagter. Det skete hos slagterkæden 
”mad med mere” i Faaborg.

Hun var også et år som slagter på 
Danish Crown i byen, efter uddannelsen 
som detailslagter. Målet var at få rutine i 
at skære, men efter et år var hun klar på 
nye udfordringer:

- Der var ikke de store overraskelser i  
hverdagen, konstaterer hun.

Samtidig var det hårdt at være på 
Faaborg-slagteriet:
- Jeg synes ikke man får nok for det 
slid det er at være på et slagteri.

Derfor gik hun på ny ind i flåden. Hun 
ringede til en udstikker – dem der rekrut-
terer til forsvaret.

- Han fortalte, at jeg da skulle være 
slagter, siger Louise Prosberg Jensen, der 
før hun ringede, ikke vidste at slagter-

uddannelsen og en tur i flåden kunne 
kombineres.

Tiden skal slås ihjel ombord
Louise Prosberg Jensen fortæller, at 
hun har set en statistik over hvem 
der skændes mest på jobbet – det var 
tjenere, kokke, bagere og slagtere.

Det kan hun ikke genkende fra 
dagligdagen:

- Sådan er det ikke i kabyssen, men 
vi har jo heller ikke travlt med at kom-
me hjem fra job.

En af grundene til de ikke har de 
store konflikter ombord, er nemlig at 
de ikke stempler ind og ud fra arbejde. 
Derfor kan de tage tingene i deres eget 
tempo, hver især.

Faktisk kan livet ombord på støtte-
skibet gå rigtig stille for sig, når tiden 
nogle gange mest af alt skal slås ihjel. Så 
er en af de store udfordringer at sørge 
for at alle kommer overens.

- Det skal jo fungere, som Louise 
Prosberg Jensen siger 

  

– Når de kalder skib klar, så smider man alt hvad man har i hænderne. Så hvis jeg står i 
køkkenet, så er det om at smide kniven, og afsted og på med røgdykkerdragten” siger slagteren.

Man opdager 
hvor højt vi vægter 
liv i Danmark
- LOUISE PROSBERG JENSEN

Det er tungt udstyr 
man skal bære 
som røgdykker.


