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Pressen om Det Faglige Hus!
  

                                 -             et blandet udpluk.

  

 

  

Nordjyske.dk den 15. marts 2009:
Lektor Flemming Ibsen, Aalborg Universitet i artiklen ”Klynk fra en gratist”
- Jeg var én af 8 udvalgte forskere, og vi vurderede i fællesskab, at ”Det Faglige Hus” i Esbjerg
og ”De kristelige” havnede helt i bunden af de 20 forbund målt i gennemsnit på de 3 spørgsmål:
 

    
    1. Synlighed  
    2. Varetagelse af medlemmernes interesse ved overenskomstforhandlinger.  
    3. Indflydelse i det politiske system   

  

BT skrev fredag, den 1. august 2003:
Journalist Morten Nøhr Mortensen: ”Fagboss afsløret i skattefup!”
De gyldne tider er slut for den enevældige esbjergensiske fagforeningsboss Johnny Nim, som
her i BT er blevet afsløret i at lænse sin fagforening for store beløb gennem lyssky
ejendomshandler. 

  

BT skrev torsdag, den 31. oktober 2002:
Journalist Morten Nøhr Mortensen: ”Kuppede sig til posten som boss”.
Johnny Nim smed tidligere formand ud og holdt hende væk ved hjælp af bodyguards.
I artiklen hedder det videre: Han har lænset medlemskassen gennem millionlån. Han har købt
sommerhuse af sin egen fagforening lang under prisen, og han bor gratis i den pragtvilla, som
hans medlemmer intetanende har købt til overpris for fire millioner kroner! 

  

http://www.bedoemmelse.dk/emner/det-faglige-hus.html
Det Faglige hus nummer 162 af 167 bedømte.
En hjemmeside, hvor medlemmers erfaringer kan komme til udtryk.
Det Faglige Hus er blevet bedømt 67 gange og har fået karakteren 2.9 ud af 10. Bedømmelsen
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placerer Det Faglige Hus som fagforening nummer 162 ud af 167. 

  

www.fagforeningsfup.dk
”Johnny Nim dømt for dagpengesvindel”
Mens han hævede en topgage på 54.000 kr. månedligt hævede han uretmæssigt dagpenge
som værende arbejdsløs. I alt 135.000 kr.
Du kan læse hele dommen på nævnte site! 

  

Avisen.dk skrev 11. marts 2010:
Journalist Klaus Buster Jensen: ”Ekspert: Det Faglige Hus er løgnagtigt!”
- Det er en helt uhørt metode, at Det Faglige Hus gennem flere måneder har indmeldt personer
og sendt dem regninger og rykkere – uden at de har bedt om at blive medlem, vel at mærke.
Sådan lyder det fra ekspert i arbejdsmarked, Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.
”De har ingen respekt for deres medlemmer. De ser dem ikke som medlemmer, men som
kunder i deres butik”, mener Flemming Ibsen. 

  

Fra dr/Regioner/Sjaelland/Nyheder. 
Den 3. februar 2010. ”Kvinde mister dagpenge på grund af snekaos”.
- Ærgerligt, men regler skal overholdes! Sådan siger Tine Enderlein, der er chef for A-kassen,
Det Faglige Hus.
I artiklen fremgår det, at kvinden ikke turde kaste sig ud i en køretur på samlet 150 km.
Det Faglige Hus fastholdt, at mødet skulle være i dag (3. februar) – også selvom
redningsberedskabet frarådede al unødvendig udkørsel.
Kvinden var indkaldt til møde bl.a. for at lære at skrive sit C.V.
DR fulgte sagen tæt, og senere trak Det Faglige Hus dog i land og lod nåde gå for ret. Kvinden
”fik lov” at beholde retten til dagpenge. 

  

Avisen.dk skrev den 9. februar 2010:
Journalist Klaus Buster Jensen: ”Succesrig fagforening dårligst til at hjælpe”.
- Det Faglige Hus er tre gange dårlige end konkurrenterne til at hjælpe sine medlemmer.
Du får hvad du betaler for, siger ekspert. (Professor Jesper Due, Københavns Universitet.) 

  

Aalborg Universitets hjemmeside: aau.dk
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen:
Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, påpeger i en kommentar, at
koncernen ”Det Faglige Hus”  er blevet en uigennemskuelig koncern, hvor der er mulighed for at
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rokere rundt på aktiver og passiver uden for offentlighedens kontrol. Som den eneste
organisation er Danske Lønmodtageres A-kasse tvunget til at offentliggøre regnskaber, og
derfor må medlemmerne af hans a-kasse håbe på, at forretningsmanden Johnny Nim er sat
ordentligt ind i, hvordan dagpengereglerne fungerer. Johnny Nim opfatter ifølge Ibsen
fagforeninger og a-kasser som et ”marked, hvor man kan gøre lukrative forretninger. Dermed er
fagforeninger og a-kasser ikke i hans optik at betragte som demokratisk styrede
lønmodtagerorganisationer, der kæmper for at forbedre og forsvare lønmodtagerinteresser. 

  

Websites betalt af fagforeninger:
Du kan også tjekke ind på billigsteakasse.dk, akassetilbud.dk og akasseguiden.dk m.fl.!
I en artikel som avisen.dk har lavet den 21. juni 2010 med overskriften ”A-kasser afsløret i
markedsføringsfusk ”
hedder det, at Forbrugerrådet er opmærksom på denne ulovlige markedsføring, hvor primært
gule fagforeninger, herunder Det Faglige Hus, betjener sig af betalte websites, der som
modydelse giver deres anbefaling.
Jeg kan spare din tid ved at fortælle, at ALLE omtalte fagforeninger på de nævnte sider er ”rigtig
go´e” !!!!!!
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