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DWBF
Tekst og ide: Søren Vandkær
Velkommen til generalforsamling i Dansk Whistleblower Fagforening, DWBF. Kan
alle høre mig?
DWBF kræver ordnede forhold – whistleblowere har også ret til en 37 timers
arbejdsuge og aften og nattillæg.
Mange af vores medlemmer sidder og whistler og whistler og blower og blower til
langt ud på natten, UDEN de får en ekstra kr. for det! Er det rimeligt? Nej, det er det
ikke.
Vores medlemmer skal ikke leve i det skjulte, mens alle andre tager æren. Vi kræver
mere synlighed….
Hvad siger du Lis, skal du på toilet? Gør det du er bedst til, lad det sive.
I DWBF kæmper vi for betalt fravær på barnets første sygedag, efteruddannelse og
omsorgsdage…. Ja, og fleks ordning. Whistleblowere har også brug for et puste-rum
indimellem.
Og hvad er der så sket siden sidst:
Medlemmerne i DWBF har haft rigeligt at se til. Hvem afslørede Britta Nielsen – det
gjorde vores medlemmer.
Hvem afslørede Danske Bank i hvidvaske sagen – Det gjorde vores medlemmer. Og
skatteunddragelse for milliarder. Og vi kan blive ved.
Vores fagforeningspris ”Den forgyldte si” (holder sien op) går i år til
bogholderiassistent Preben Olsen for at ha’ whistled om svindlen i forsvarets
ejendomsstyrelse også kaldet for FES. Stor hånd til Preben.
Der er et stort ønske fra jer medlemmer om bedre branding af jeres kompetencer, så
for at give whistleblowernes lidt grå renomme et festligt frisk pust, har vi fået
fremstillet muleposer, med logo (DWBF) (holder den i vejret) Den kan heller ikke
holde tæt!
Muleposen er forsynet med en solid sladre-hank
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Vi har hørt, at der er store udfordringer på barselsvikar-området. En whistleblower
kan jo også blive gravid – hvad gør hun så? Hun kan jo ikke både blowe og ha’ en
”kage i ovnen” samtidig, vel!
Apropos graviditet - så har alle de her grimme krænkelses-sager givet vores
medlemmer en kæmpe overarbejdspukkel.
Ja, mange kvinder oplever desværre stadig overgreb på arbejdspladsen, så i øjeblikket
kører vi en kampagne, med slogan:
ACCEPTERE DIN SVINSKE CHEF IKKE DU SIGER STOP SÅ RING TIL DWBF - SÅ KOMMER VI OG LAVER ET BLOWER JOB.
(evt lidt hviskende i starten) Det næste burde jeg slet ikke fortælle jer - jeg har jo
tavshedspligt…. Nå nej, jeg er whistleblower.
Vi påtænker os at fusionere med inkontinensforeningen. De er nemlig også piv utæt!
Og så må du godt tør op efter dig selv, Lis

