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Immikkoortortaqarfinnut sulisullu sinniisaannut ilisimatitsissutit
Information til lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter

Tak, SIK!
Mette Cortzen fik fra SIK’s socialfond hjælp til at ledsage sin søster,
der er ramt af kræft, til behandling i
Danmark. Hjælpen skete i form af
en returbillet til Danmark, indkvartering dér samt dækning af tabt
arbejdsfortjeneste.
Fyldt med taknemmelighed kom
hun forleden dag til fagforbundets
hus i Nuuk med en del godter til ganen for medarbejderne.
Vi siger også mange tak til Mette og
ønsker hende og pårørende alt det
bedste.
På Facebook, hvor denne historie er
blevet fortalt, bliver det konstateret,
at det således kan være en stor fordel forbundet med at arbejde i henhold til en SIK-overenskomst.
Det åbner nemlig for muligheden for
i en svær situation i livet at søge
hjælp fra fonde, der er blevet til som
resultater af fagforbundets ihærdige
kamp for bedre levevilkår for arbejderbefolkningen.

Læs også om:
• Fokus på tillidsrepræsentanter

fortsætter
• Repræsentantskabsmøde holdes

alligevel

Qujanaq, SIK!
Mette Cortzen SIK-p isumaginninnermut aningaasaateqarfianit ikiorserneqarsimavoq nukkami kræftimik napparsimalersimalluni
Danmarkimi katsorsartikkiartortup ilaginissaanut – bilitsinut ineqarnermullu akiliunneqarluni kiisalu sulinermini akissarsiassaraluaminik annaasaminut matussutissinneqarluni.
Qujamasoqaluni ullut ilaanni kattuffiup illuanut Nuummiittumut
pulaarpoq tassani sulisut nuannaajallaatissaannik pajullugit.
Uaguttaaq Mette qutsavigeqaarput ajunnginnerpaamillu kissaallugu.
Facebookimi tamanna oqaluttuarineqarpoq, tassanilu oqaatigineqarpoq tamanna takussutissaasoq SIK-p isumaqatigiissutai tunngavigalugit sulisuunerup iluaqutissartaqarneranik.
Tamannami aamma inuunerup ilaani artornartorsiornermi aningaasaateqarfinnut ikiortissarsiornissamut periarfissiivoq, aningaasaateqarfiit taakku tassaammata kattuffiup sulisartut atugarisaannik pitsanngorsaanissamik suliniuteqartuarnerani angusat ilaat.

Aamma uku pillugit atuagassaqarputit:
• Sulisut sinniisoqarnerat eqqumaffigiuarneqarpoq
• Nakkutilliisoqarfik ataatsimiiginnassaaq

Jessip ullorsiornera SIK-mut tunngatilerpaat
Naluneqanngitsutut ulloq 22. septembari 2020 ukiut
30-nngorput Jess G. Berthelsenip SIK-mut siulittaasunngorneranit – ukiuni taakkunani ataannartumik siulittaasuulluni.
Tamanna SIK-p nittartagaatigut tusagassiorfitsigullu
ilisimatitsissutigineqarpoq. SIK-llu Facebookiatigut pilluaqqussutit hundredilikkaartut takkussuupput (soorunalumiaasiit internettikkut attaveqaqatigiittarfinni takkukkajuttunik appiussuutinik ataasiakkaanik akoqartut!).

Jessip SIK-mi siulittaasutut Atuagagdliutit/
Grønlandspostenimi
assinga siulleq.

Pilluaqqussutitigut nalunanngilaq Jessip inuttut angusaa
sulisartut kattuffiannut tamarmut nuannaarutissatut
isigineqartoq.

Det første billede i Atuagagdliutit/Grønlandsposten af
Jess som SIK-formand.

Taamalu tusagassiuutitigut tusakkani nalunanngitsumik
kajumississutigalugit maskiinalerisoq Elias Larsen SIKmut imaattumik e-mailerpoq:

Jess G. Berthelsenip ullorsiornini imatorsuaq malunnartinngilaa.

”Kattuffitta ullorsiornerani siulersuisut ilaasortallu tamassi pilluaritsi. Qanortorlu suli siunissami ingerlalluarisi.”

Piareersartoqarporli ukioq manna kingusinnerusukkut atuakkamik Jessip sulisartoqarnerup oqaluttuarisaanerata ilaanit eqqaamasalersaarutaanik imaqartussamik saqqummersitsisoqarnissaanut.

Pilluaqqussut taamaalillugu matumuuna ingerlateqqipparput – Jessimut sulisartullu kattuffianni ilaasortanut tamanut!

Folk gjorde Jess’ mærkedag til SIK-jubilæum
”Lykønskning: I mærkedagen for vores fagforening
ønsker jeg hovedbestyrelsen og alle medlemmerne
tillykke. Med ønske om fortsat god vind i sejlene fremover.”

Som det nu vides, var det den 22. september 2020 30
år siden, at Jess G. Berthelsen blev formand for SIK –
og han havde været det uafbrudt i hele perioden.
Det blev omtalt i SIK’s hjemmeside og i nyhedsmedierne. Og på Facebook, hvor SIK har sin egen side, har
det strømmet ind med hundreder af korte lykønskninger (foruden enkelte møgfald, som jo kendetegner
sociale medier!).

Herved videregiver ”SIK Nyhedsbrev” lykønskningen
– til både Jess og alle fagforeningens medlemmer!
Jess G. Berthelsen har selv ikke gjort noget stort ud af
sin mærkedag.

Det skinner igennem, at folk gennemgående betragter
Jess’ personlige præstation som et jubilæum for hele
SIK som et fagforbund. Således tydeligt foranlediget af
omtalen i medierne sender en motorpasser Elias Larsen følgende e-mail til SIK:

Men i den forbindelse er der forberedelser til senere i
den kommende vinter at udgive en bog med hans
erindringer om den spændende æra i SIK’s historie.

SIK-mit nutaarsiassat
SIK-p allattoqarfiata saqqummersitaa. Aaqqissuisut: Allattoqarfimmi pisortaq Bjarne Petersen, siulittaasup allattaa Estrella Mølgaard
Thomsen aamma siunnersorti Svend Møller. Adresse: SIK, Postbox 9, 3900 Nuuk, telefon 32 21 33, fax 32 49 39, e-mail sik@sik.gl

Nyhedsbrev fra SIK
Udgives af SIK’s sekretariat. Redaktion: Sekretariatschef Bjarne Petersen, formandssekretær Estrella Mølgaard Thomsen og
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2021-mut makitsinermit:
Sulisut sinniisaat Rasmus
Nielsen Dahl, sulisut sinniisaat Simon Christiansen,
eqqartuussisoq Kristina
Olsvig, Feriefondip allattaa
Inge Lennert aamma sulisut
sinniisaat Benigne Larsen.
Fra udtrækningen for 2021:
Tillidsrepræsentant Rasmus
Nielsen Dahl, tillidsrepræsentant Simon Christiansen,
kredsdommer Kristina Olsvig,
Feriefondens sekretær Inge
Lennert og tillidsrepræsentant Benigne Larsen.

Ilaqutariit 549 aappaagumut makitaapput
2021-mi angalanissanut qinnuteqartut katillutik
3.285-iusimapput. Taakkua ilaat 2.341-t makitsinermi
peqataanissamut akuerineqarput. Qinnuteqaatit
atorsinnaanngitsut 535-usimapput, kiisalu aamma
qinnuteqartut 409-t makitsinermi peqataatinneqarsinnaasimanngillat ukiut kingulliit sisamat ingerlaneranni ataasiarlutik makitaareersimagamik.

SIK-p Sulinngiffeqarluni Angalanermut Aningaasaateqarfianut qinnuteqarsimasut 2.341-t ilisimatinneqareerput 2021-mi nunatsinni imaluunniit
Danmarkimut angalanissanut makitaasimasut –
imaluunniit makitaasimanngitsut.

Taamalu qinnuteqarsimasut 549-t aappaagu feeriarnissaminnut qilanaalereersinnaanngorput. Taakkua agguagassarilerpaat 12,2 mio. kr. aningaasaateqarfiup siulersuisuisa ukiumut angalaffiusussamut akuersissuigisaat. Tassami inoqutigiit pineqartut assigiinngitsunik amerlassusillit nunatsinni ornitassanut assigiinngitsunut Danmarkimullu angalatinnissaat taama akeqartussaavoq.

Makitsineq pivoq ulloq 24. aggusti 2020, sulisut sinniisaasa ilaat Nuummi SIK-p immikkoortortaqarfianut
atasut uku makitsisuullutik: Rasmus Nielsen Dahl, Simon Christiansen aamma Benigne Larsen. Makitsinermi najuuppoq eqqartuussisoq Kristina Olsvig.

549 familier udtrukket til ferierejser næste år
2.341 ansøgere til SIK’s Feriefond har fået besked
om, at de er blevet udtrukket til en ferierejse
enten i Grønland eller til Danmark i 2021 – eller
om at de ikke er blevet det.

For ferieåret 2021 er der modtaget i alt 3.285 ansøgninger. Heraf er 2.341 blevet godkendt til at deltage i
lodtrækningen. Der var 535 ugyldige ansøgninger, og
409 ansøgere kunne heller ikke deltage i udtrækningen, da de allerede er blevet udtrukket til en ferierejse de sidste 4 år.

Det drejer sig om 549 ansøgere, der allerede nu
kan glæde sig til en ferierejse næste år. De kommer til at deles om de 12,2 mio. kroner, der er blevet godkendt af fondens bestyrelse til at finansiere
årets ferierejser. Det er, hvad det koster at rejse
for det antal familier af forskellig størrelse med de
bestemte ønsker om rejsemål internt i landet eller
til Danmark.

Udtrækningen blev foretaget den 24. august 2020 af
tillidsrepræsentanter, der er tilknyttet SIK’s lokalafdeling i Nuuk: Rasmus Nielsen Dahl, Simon Christiansen og Benigne Larsen. Udtrækningen skete under
overværelse af kredsdommer Kristina Olsvig.
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Nakkutilliisoqarfik ataatsimiissaaq
SIK-p Nakkutilliisoqarfiata ukioq manna ataatsimiinnissaa corona pissutigalugu marsimili marloriarluni
kinguartinneqartoq ingerlanneqartussanngorpoq.
Tamanna pissaaq sisamanngornermi 10. decembari
2020, telefonikkut/videokkut illoqarfinnit arfinilinnit
ingerlanneqassalluni. Aammali ullormi siuliani, 9. decembarimi, piareersaataasunik ataatsimiittoqassaaq.

sanngaannit peqataassaaq.
Nuuk: Aallartitat Kommuneqarfik Sermersuumeersut
(Nuummi, Paamiuni Qeqertarsuatsiaanilu immikkoortortanit) kiisalu siulersuisuunerit tassani issiaqatiiissapput. Tassanngaanniillu ataatsimiinneq aqunneqassaaq.
Kangerlussuaq: Aallartitat Qeqqata Kommunianeersut
tassani issiaqatigiissapput (Sisimiuni, Maniitsumi, Kangaamiuni Kangerlussuarmilu immikkoortortanit).

Nakkutilliisoqarfik kattuffiup immikkoortortaasa tamarmik aallartitaasa peqataaffigisaannik ukiumoortumik
ataatsimiittarpoq. Ukioq manna Nuummi ataatsimiinnissaat pilersaarutaaqqaaraluarpoq.

Aasiaat: Aallartitat Kommune Qeqertalimmeersut
tassani issiaqatigiissapput (Qeqertarsuarmi, Qasigiannguani, Kangaatsiami Aasiannilu immikkoortortanit).

Coronali pilermat ataatsimiinnernillu killilersuisoqalermat SIK-p periaatsinik allanik periarfissarsiortariaqalerpoq.

Ilulissat: Aallartitat Avannaata Kommunianeersut tassani issiaqatigiissapput (Qaanaamit, Upernavimmit,
Uummannamit, Ikerasammit Ilulissanillu).

Marloriarluni kinguartitsisoqareersorlu maanna pilersaarutaalerpoq Nakkutilliisoqarfik ataatsimiissasoq,
illoqarfimmi ataatsimiinnaanngitsoq, illoqarfinnili arfinilinni ukunani telefonikkut videokkullu atassuserluni ingerlanneqassalluni:

Ullormi 10. decembari 2020-mi pisussat pilersaarusiorneqaleruttorput – SIK-p siunissami qanoq aaqqissuussaanissaa pillugu ullup qeqqata siorna isumasioqatigiittoqartussanngorlugu. Ualikkut Nakkutilliisoqarfimmi pisarnertut ullormut oqaluuserisassat ingerlanneqassapput, soorlu siulersuunerit nalunaarutaat,
immikkoortortaqarfiit siunnersuutaat il.il.

Qaqortoq: Aallartitat Kommune Kujallermeersut tassani
issiaqatigiissapput (Nanortalimmi, Alluitsup Paani, Narsami Qaqortumilu immikkoortortanit).
Tasiilaq: Tasiilami immikkoortortap aallartitaa tas-

Repræsentantskabet mødes alligevel
Årets Repræsentantskabsmøde i SIK, der er blevet udsat to gange siden marts på grund af corona, holdes
alligevel. Det bliver torsdag den 10. december 2020,
og mødet holdes via telefon/videolink fra seks lokaliteter, spredt over alle landsdele. Men dagen før, den
9. december, vil der også være forberedende møder.

(fra lokalafdelinger i Nuuk, Paamiut og Qeqertarsuatsiaat) og hovedbestyrelsen sidder sammen. Og det
er også herfra, at mødet bliver styret.
Tasiilaq: Her sidder en delegeret fra lokalafdelingen
dér.
Kangerlussuaq: Delegerede fra Qeqqata Kommunia
sidder her sammen (fra lokalafdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Kangaamiut og Kangerlussuaq).

SIK’s Repræsentantskab holdes årligt med delegerede
fra hver af fagforbundets lokalafdelinger. I år skulle det
være i Nuuk, det blev holdt.

Aasiaat: Delegerede fra Kommune Qeqertalik sidder
sammen (fra lokalafdelinger i Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Kangaatsiaq og Aasiaat).

Men corona-krisen med de restriktioner, den har ført
med sig på mødeaktiviteter, har tvunget SIK til at tænke
alternativt.

Ilulissat: Her sidder delegerede fra Avannaata Kommunia sammen (fra lokalafdelinger i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Ikerasak og Ilulissat).

Efter et par udsættelser er det nu planen, at Repræsentantskabsmødet gennemføres ikke bare et sted,
men følgende seks steder, der bliver forbundet med
hinanden over telefonnettet og over den internetbaserede videolink:

Selve dagen den 10. december 2020 er ved at blive
planlagt med et formiddagsprogram – et seminar
med et oplæg om SIK’s fremtidige struktur. Og eftermiddagen gennemføres med den formelle dagsorden
for Repræsentantskabsmødet med hovedbestyrelsens
beretning, forslag fra lokalafdelingerne m.v.

Qaqortoq: Her sidder delegerede fra Kommune Kujalleq
sammen (fra lokalafdelinger i Nanortalik, Alluitsup Paa,
Narsaq og Qaqortoq.
Nuuk: Delegerede fra Kommuneqarfik Sermersooq
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Sulisut sinniisoqarnerat malittariuarneqarpoq
Maanna 2020-mi oktobarip aallartinnerani nunatsinni
tamarmi SIK-p isumaqatigiissutai malillugit sulisuusut
sinniisaat katillugit 324-t allattugaatigineqarput. 2019imi januaarip aallaqqaataani 373-iusimapput, taamalu
49-nik ikileriarsimallutik.

sinnaagaluartut taakkunuunatigut paasineqarsinnaassaaq sumi sulisut sinniisaannik suli qinersisoqarsimanngitsoq.
Tassani innersuussutigineqarpoq SIK-p suleriaatsinik
allattugaataani sulisut sinniisaannut tunngatillugu
qanoq allassimasoqarnersoq: SIP-ip akisussaaffigigaa
sinniisumik qinersinissaq sinniisut isumaqatigiissutaat
tunngavigalugit. Suliffeqarfiit ilaanni sinniisumik qinersisoqarsimanngitsoq SIP-p malugiguniuk suliffeqarfimmi sulisut attaveqarfigissavai sinniisumik qinersinissaat siunertaralugu.

SIK-p allattoqarfiani siunnersortit ilaata Inge-Marie Rosingip kattuffiup immikkoortortaanut allagai naapertorlugit sulisut sinniisaasa ikileriarnerat assigiinngitsunik
pissuteqarsinnaavoq:
Sulisoq suliunnaarsimavoq, sulisoq aqutsisutut sulilersimavoq, sulisup sinniisutut sulinini artorsaatigalugu tunuarsimavoq, sulisoq illoqarfimmut allamut nuussimavoq. Aammali sulisut sinniisaannik qitiusumik allattuiffeqarnerup eqqummaariffigineqalerneratigut kisitsisit
eqqortut pineqarsinnaalersimapput.

Taamaattumik immikkoortortaqarfinnut sulissutigeqquneqarpoq suliffeqarfinni ullumikkut sulisunut
sinniisoqanngitsuni sinniisunik qinersisoqassasoq!
Taamaalilluni allagaq taanna sulisut sinniisoqarnerannik siuarsaanissamik suliniummut 2020-mi januaarimi
aallartinneqartumut malittarinneqqinneruvoq.

Sulisut sinniisaasa allattorsimaffiannik nutartikkamik
nassinneqarnissani kattuffiup allattoqarfiata kissaatigaa. Kikkut peersimappat? Nutaallu kikkuuppat?

Suliniut aallarnerlugu naqitaaqqiortoqarpoq sulisut
sinniisaannut ataasiakkaanut toqqaannartumik allakkatut ilusilikkamik. Marsimilu filmeeraq saqqummersinneqarpoq ima oqariartuuteqartoq: ”Misilittakkat
naapertorlugit suliffimmi sulisut sinniisoqaraangata
suleqatigiilluartoqarnerusarpoq.”

Taamattaaq illoqarfimmi pineqartumi nunaqarfiinilu
suliffeqarfiit allattorsimaffiat siorna ukiup qiteqqunnerani suliarineqarsimasoq allakkamut ilanngunneqarpoq.
Allattukkat tamatuma kingorna allannguuteqarsima-

Fokus på tillidsrepræsentanter fortsætter
Her henvises til SIK’s arbejdsgangsbeskrivelse omkring
tillidsrepræsentanter, hvor der står: SIP har ansvaret
for at der vælges tillidsrepræsentanter i henhold til
overenskomsterne om tillidsrepræsentanter. Såfremt
SIP konstaterer, at der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, skal SIP tage kontakt til
medarbejderne med henblik på at der vælges en tillidsrepræsentant.

Her i begyndelsen af oktober 2020 er der oplistet i alt
324 tillidsrepræsentanter i hele landet for medarbejdere ansat i henhold til SIK-overenskomster. 49 færre i
forhold til vore optegnelser pr. 1. januar 2019, hvor
der var 373.
Ifølge et brev, som konsulent i SIK’s sekretariat, IngeMarie Rosing, har sendt ud til de enkelte lokalafdelinger, kan nedgangen i antallet af tillidsrepræsentanter
skyldes forskellige forhold:

Lokalafdelingerne opfordres derfor til at arbejde for,
at der vælges en tillidsrepræsentant på de arbejdspladser, hvor der i dag ikke er en tillidsrepræsentant!

En tillidsrepræsentant er holdt op fra arbejdet, er overgået til en ledende stilling, kan ikke længere løfte hvervet som tillidsvalgt eller er flyttet til en anden by. Det
ændrede tal kan også bare skyldes, at man i perioden
er blevet mere opmærksom på at liste tillidsrepræsentanterne op centralt og regelmæssigt, så man nu har
fået det rigtige antal.

Brevet til lokalafdelingerne er således et led i den indsats, der blev startet i januar 2020 for at skabe opmærksomhed omkring tillidsrepræsentantens vigtige
rolle.
Det skete ved udsendelse af en brochure, der er udformet som et personligt brev til tillidsrepræsentanter. Og i marts blev der udgivet en kortfilm med følgende gennemgående tema: ”Erfaringerne siger, at
der er bedre samarbejde på arbejdspladsen, når der
er en tillidsrepræsentant.”

Brevet fra fagforbundets sekretariat er en anmodning
om en opdateret lokalliste over tillidsrepræsentanter.
Hvem er trådt ud? Er der kommet nye til?
Der er tillige vedlagt en liste fra midten af sidste år over
arbejdspladser i byen og i bygderne i omegnen. Med
forbehold for ændringer i listen kan lokalafdelingerne
bruge den til at finde ud af, hvor der endnu ikke er valgt
tillidsrepræsentanter.
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Naqitaaqqat naatsumik saqqummiussissutit
Aasap qaangiuttup ingerlanerani SIK-p allattoqarfia
naqitaaqqanik paasissutissiissutinik marlunnik saqqummiivoq – aappaa isumaginninnermut aningaasaateqarfiit neqeroorutaat pillugit aappaalu SIK-mut ilaasortaanerup iluaqutissartai pillugit.

nerillu taakku tassaapput kattuffiup taassuma sulisartut atugarisaannik pitsanngorsaanissamik suliniuteqartuarnerani angusat ilaat. Naqitaaqqakkullu oqariartuutigisaq erseqqippoq: SIK ilaasortanngorfigigukku
tamakkuninnga suliniuteqarnerani nukittorsassavat!

Naqitaaraliornermi siunertaavoq periarfissanik iluaqutissanillu naatsuaqqamik saqqummiussinissamut najoqqutassaqartitsinissaq. Naqitaaqqat taamaalillutik ilaasortassarsiornermi atortorineqarsinnaapput. Pappialanut pingasunngorlugit pertiterlugit naqitaapput – pisariaqartitsilluinnaraanni nammineq printerimik naqiterneqarsinnaallutik, pappialat mumigiissillugit naqiternissaat eqqaamaannarlugu.

Naqitaaqqat taakku marluk uani aaneqarsinnaapput:
www.sik.gl > Pikkorissarnerit > Takutitassiat atuagassiallu
Naqitaaqqat taamaattut pingajussaat saqqummersinneqassamaarpoq, sammineqassalluni sulinngiffeqarluni angalanermut aningaasaateqarfik.

Aamma taasariaqarpoq SIK-p allattoqarfiani ilisiviit
ilaanniimmata karsit naqitaaqqap ”Ataatsimoorutta
nukittussaagut”-mik qulequtaqartup sinnerinik imallit.
Taakku 2018-imi naqiterivissuarmi naqitigaapput aamma qallunaatut tuluttullu, sulisartut kattuffiannut SIKmut ilaasortaanermi periarfissat tamatigoornerusumik
allaaserineqarlutik.

Juulimi SIK-p isumaginninnermut aningaasaateqarfiisa
periarfissarititaat pillugit naqitaaraq saqqummersipparput. Taassuma qulequtaraa: ”Peruluutaasumik napparsimalernermi ingiaqatigineqarneq”. Tassami taannarpiaq aningaasaateqarfiup neqeroorutaasa pingaarnersaraat, ingiaqataasup sulinnginnermini akissarsiamigut
annaasaaqataanik matussutissiisinnaanerup saniatigut.
Aamma inuppassuit aningaasaateqarfiit taakkua amerlanersaasa isaruartaarniarnermut tapiissuteqarsinnaanerat atorluartarpaat (taamaallaat aningaasaateqarfik
GE-mik isumaqatigiissuteqarnikkut pilersinneqarsimasoq isarussanut tapiissuteqarneq ajorpoq).

Taanna naqitaaqqanut nutaanut ilanngullugu atorsinnaakutsoorpoq. Ilisimatilaartigullu naqitaaqqanik nunguutsisuulissagaluarussi – taava agguaassilluarniaraluassaagut. Naqitaaqqammi inuit akornanni ”sulisariaqarput”!

Naqitaaraq ”SIK-mut ilaasortaanerup iluaqutissartai”
aggustimi saqqummersitarput naqitaaqqap siuliani taaneqartup iluseqatigaa, sammisaali tassaalluni SIK-mut
atassuteqarneq sutigut iluaqutaanersoq. Tassani kattuffiup sulisuisa ikiuullutillu siunnersuisinnaanerat pingaartillugu taakkartorneqarpoq, tamanna ilaasortanuinnaq
atuummat.
Isumaginninnermut aningaasaateqarfiit ilarpassui feeriamullu aningaasaateqarfik iluaqutigissagaanni SIK-mut
ilaasortaanissaq piumasaqaataanngilaq – aaqqissuussi-

Foldere til superkort præsentation
I løbet af den sommer, der er gået, har SIK’s sekretariat udgivet to nye informationsfoldere – den ene om
socialfondenes tilbud ”Ledsagelse ved alvorlig sygdom”, og den anden om ”Fordele ved at være medlem
af SIK”.

fonden er ikke betinget af medlemskab af SIK – men er
resultater af fagforbundets ihærdige kamp for bedre
levevilkår for arbejderbefolkningen. Det klare budskab
i folderne er således:
Du styrker SIK i sådanne bestræbelser ved at melde dig
ind som medlem!

Begge foldere kan hentes til udskrift her: www.sik.gl >
Kurser > Medier og publikationer

I en hylde i SIK’s sekretariat er der for øvrigt et begrænset restoplag af den to år gamle folder ”Sammen
er vi stærkere” – i udgaver på grønlandsk, dansk og
engelsk. Den kan stadig bruges sammen med de nye
foldere. Vi deler gerne ud af det materiale, vi har —
det skal jo gerne ud blandt mennesker og arbejde!

Formålet med de nye foldere er at fortælle om mulighederne og fordelene på en ganske kort måde. De kan således blive brugt som materiale i en medlemshvervekampagne.
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