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Divisionsforeningen: Her er tilbuddet til Spillerforeningen
En dobbelt så høj pension, en markant højere mindsteløn, bedre uddannelsesmuligheder og større frihed
til valg af arbejdsredskaber er blot nogle af de forbedringer, Spillerforeningen har sagt nej til.
Da overenskomstforhandlingerne mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen endte resultatløse
mandag eftermiddag, var det til trods for, at Spillerforeningen var blevet præsenteret for adskillige
konkrete forbedringer for spillerne.
- Vi har siddet overfor Spillerforeningen og tilbudt dem en økonomisk fordobling, når det gælder pensioner,
en 50 procent stigning i de beløb, de kan få udbetalt via forsikringen ved ulykke og karrierestop, og en
betydeligt højere mindsteløn. Spillerforeningen har også fået den områdeoverenskomst, de meget gerne
ville have, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.
- Samtidig har Spillerforeningen fået tilbudt helt frie rettigheder vedrørende spillernes arbejdsredskaber,
således at der fremadrettet - med respekt for eksisterende aftaler - eksempelvis er frit støvlevalg. Vi har
også givet støtte til spillernes uddannelsesmuligheder i løbet af karrieren og til jobmulighederne bagefter,
fortsætter han.
- Fakta er, at vi igen og igen har givet markante tilbud om forbedringer til Spillerforeningen, men kun er
blevet mødt med nye krav. I tre måneder har vi ikke oplevet nogen velvilje til at honorere vores
konstruktive tilgang. Der er derfor ikke sammenhæng mellem det, Spillerforeningen siger i medierne og det
der sker ved og omkring forhandlingsbordet. Spillerforeningen er ikke kommet os i møde på et eneste
punkt. Sådan et forløb kan ikke kaldes en forhandling. Vi må derfor trække en streg i sandet nu, siger Claus
Thomsen.
Tilbage står det faktum, at en konflikt nærmer sig. En konflikt, som vil gå hårdt ud over begge parter.
- Konsekvenserne for spillerne er store. En konflikt betyder, at de ikke får løn og andre goder som bil og
gratis bolig, og for de spillere, der skal spille europæisk fodbold henover sommeren er det både en stor
oplevelse og en stor karrieremulighed, der muligvis forsvinder på en beklagelig baggrund, fordi
Spillerforeningens strejkevarsel også gælder de europæiske klubber, siger Claus Thomsen.

- En konflikt får også store konsekvenser for klubberne. Men det er konsekvenser, vi er nødt til at bære,
hvis vi vil have en klar aftale, som ikke ødelægger dansk fodbolds indtægtsmuligheder og samtidig handler
alene om arbejdsmarkedsforhold.
Divisionsforeningen har gentagne gange tilbudt Spillerforeningen at udskyde en konflikt i tre måneder, men
det har Spillerforeningen hver gang takket nej til. Nu har en udskydelse ikke længere relevans.
For yderligere oplysninger kontakt direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen (tlf. 2068 3055,
thom@df.dbu.dk), eller Media Manager i Divisionsforeningen, Søren Hanghøj Kristensen (tlf. 2531 0008,
shkr@df.dbu.dk).

