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23. ARGANG
eF-Hæder

OM NI DAGE SKAL VI
ALLE BEHANDLES LIGE
Det siger loven, der karakteriseres som den største og mest
revolutionerende ændring på arbejdsmarkedet i mange år
Af Anne-Marie

Vind,

medlem af ligestillingsgruppen

Om ni dage- den 1.
juli-træder
"Lov
om ligebehandling
af mænd og kvinder
med hensyn til
erhvervsbeskæftigelse rn.v.« i kraft
- en lov, der på
en konference,
arrangeret af "Dansk
Institut for Personalerådgivning«,
den 19. maj blev karakteriseret som "den største og mest revolutionerende ændring på arbejdsmarkedet
i mange

år«.

Seks deltagere fra
Philips Ligestillingsgruppe
Fra Philips deltog to af de mandlige og fire af
de kvindelige medlemmer af Ligestillingsgruppen i konferencen for at hente inspiration til det videre arbejde. Formiddagens
program indeholdt foredrag af formand for
Ligestillingsrådet,
Karen Dahlerup, kontorchef Aage Tarp, Dansk Arbejdsgiverforening,
og forbundssekretær
Karen Schmidt,
HK,
mens eftermiddagen
blev anvendt til gruppemøder med følgende emner: Samarbejdet
og Samarbejdsudvalget
i virksomhederne og
ligebehandlingsloven,
EF og den nationale
lovgivning
på
arbejdsmarkedsområdet,
Kvinden som chef og Den kvindelige leders
situation i dag og i morgen.
Karen Dahlerup og Karen Schmidt beskæftigede sig hovedsageligt med de øjebli kkelige,
praktiske konsekvenser af den nye lov og redegjorde for arbejdet i henholdsvis Ligestillingsrådet og HKs Ligestillingsudvalg,
mens
kentorenet Aage Tarp redegjorde for de mere
langsigtede
konsekvenser
for virksomhederne. Han sagde bl.a.:

De nye regler strider
mod de eksisterende holdninger
- Ligebehandlingsloven
taler om lige adgang
til ansættelse, forfremmelse
og videreud'dannelse m.v. for mænd og kvinder, hvilket i
sig selv ikke lyder særligt revolutionerende,

men problemerne opstår, fordi disse regler
strider mod de eksisterende holdninger. Ikke
så meget hos kvinderne, for de accepterer i
hastigt stigende tempo ligestilling både på
ude- og hjemmefronten,
hvorimod det for
mændene går meget langsommere.
- Hidtil har mændene kunnet gå 100% ind for
deres job, fordi de derhjemme har haft en
»servicestation«.
som klarede alle familiens
problemer. Men efterhånden som kvinderne i
stigende omfang melder sig på arbejdsmarkedet (om mindre end 20årvil de udgøre 50%
af arbejdsstyrken), vil de forlange ligestiiii ng i
hjemmet.
- Det betyder, at mændene får færre ressourcer tilovers
til erhvervsarbejde.
I fremtiden
må de nemlig også forsømme på grund af
syge børn eller afbryde et møde for at hente
børn i børnehaven eller nå til slagteren, inden
han lukker.
- Fremtidens leder vil således yde en mindre
arbejdsindsats, men til gengæld vil den samlede leder-talentmasse
blive næsten fordoblet, fordi kvinder får mulighed for at påtage
sig et lederjob på lige fod med mænd.
(Forts. side 2)

til Stistrup

Onsdag den 24. maj fik Benny Stistrup, der er med i
ledelsen af Industrigårdens
bedriftværn, på Rådhuset overrakt
»Indenriqsminlsterlets
fortjenstrnedalje« for 25 års tjeneste i Civilforsvaret. - Medaljen blev dagen efter ved en sammenkomst
i
direktionen suppleret med et gratiale, der tilfalder
medarbejdere,
som har virket 25 år inden for Philips' bedriftværn. Benny Stistrup (med medaljen i
hånden) lykønskes her af (f.v.) direktør H. Bertelsen, bedriftværnets
leder John Petersen og personalechef Arne Echart.

GRAMMOFON MED
LASER-STRALE
Afløser pick-up'en i nyudviklet
Iydgengivelses-system fra Philips
En revolution er på vej inden for grammofonindustrien. Laserstråler skal nu tages i anvendelse ved afspilning af pladerne. Og det betyder
bl.a., at fremtidens grammofonplader ikke bliver udsat for slitage, ligesom rummel vil høre
fortiden ti I.
Det nyudviklede system, der tillige giver en
langt bedre lydkvalitet end den hidtil kendte, er
netop præsenteret på Philips' forskningslaboratorier i Holland.
»Compact Disc«, som bliver navnet på det nye
lydsystem, ventes på markedet i begyndelsen af
BO'erne. Det består af en pladespiller, hvor
pick-up'en er afløst af en laserstråle, der aflæser
lyden på en helt ny form for grammofonplader.
Disse plader er kun 11 cm i diameter og kan
rumme en times musik i stereo. Pladerne er
indspillet digitalt, d.v.s. med samme teknik, som
benyttes ved elektronisk databehandling.
Compact Disc'en vil kunne benyttes i forbindelse med allerede bestående anlæg og kommer til at koste det samme som en god pladespiller af den type, man kender i dag.

Fredag den 12.maj besøgte 20 kontorelever fra forskellige Philips-afdelinger
Nordisk Glødelampe Industri i Herlev. Formålet med besøget var at give lærlingene et indblik i, hvorledes en produktion fungerer i
praksis. Her får John Simcus, Bjarne Felby, Ole Mansa, Lisbeth Rasmussen, Jan Andersen, Pia Wilhelmsen og Eva Nielsen noget at vide om glødel,ampeproduktionen
af H. P. Nielsen.

John Jensen.

A. Pedini.

Sidste efterår gennemførte »Philiskopet« en
læserundersøgelse. Resultaterne herfra blev
offentliggjort
i bladets nr. 8. Et af ønskerne
fra læserne var at få en orientering om, hvad
arbejdet i bestyrelsen for Philips Industri og
Handels A/S havde bestået af inden for det
sidste år.
Detvil vi som medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter gerne give nu, efter at der har
været holdt tre bestyrelsesmøder,
siden vi
sidste forår blev valgt.
Vi har holdt møder den 25. august, 19. januar
og 13.april. På samtlige møder er der naturligvis salgs- og regnskabsmæssige
punkter,
som grundigt bliver gennemgået. På mødet i
august behandlede vi desuden aktiviteten i
Philips Elektronik Industri A/S og Philipskoncernens internationale beskæftigelse. På
mødet i januar var beskæftigelsessituationen
og »Målsætning for Dansk Phllips« på dagsordenen, og i april beskæftigede vi os med

OMNIDAGE

...
(Fortsat fra forsiden)

- For virksomhederne
betyder det, at de må
være indstillet på at imødekomme krav om
mere individuel arbejdstid, ønsker om orlov
på grund af små børn o.s.v. I sin yderste konsekvens vil ligestillingen
medføre, at virksomhederne må ændre organisation,
ledelsesformer m.m., og der kræves derfor en aktiv indsats fra både ledelse og medarbejdere
for at tilpasse virksomheden ti I de ændrede
forhold, som kommer, uanset om man ønsker
det eller ej. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at
man undlader at bruge kønsbetegnelser i stillingsannoncerder skal arbejdes langt mere
aktivt på en egentlig holdningsændring,
som
kan styrke såvel familielivet som erhvervslivet, sluttede Tarp.

HVORHEN
Birgitte Herr, Philips Elektronik-Systemer:
Jeg skal sammen med familien til øen Jersey i
den engelske kanal. Vi skal med »Roskilde
Hejser« i bus gennem Europa, og efter et to
dages ophold i Paris kører vi ud til kysten og
sejler over til Jersey. Øen, som tidligere hørte
til England,
er nu
selvstændig, og kan
byde på mange ting.
Der er bademuligheder langs hele kysten og en del seværdigheder.
Jeg
ser virkelig frem til
ferien,
og glæder
mig til at koble af.

forholdene omkring købet af AP Radiotelefon A/S.
Samtlige medarbejdere har haft lejlighed til
at læse, hvad resultatet af disse punkter er
blevet, idet bestyrelsen har givet direktionen
ansvar for, at der bi iver skrevet og udsendt et
referat fra møderne via de normale informationskanaler.
Udover det, der står i referatet fra mødet den
19. januar fik bestyrelsesmedlemmerne
den
information, at Philips undersøgte mulighederne for at overtage AP Radiotelefon A/S.
Her havde vi lejlighed til at fremkomme med
vore synspunkter og erfare om de langsigtede perspektiver.
Bestyrelsen var positivt
indstillet over for forslaget og anbefalede, at
direktionen gik videre med sagen.
Det punkt på dagsordenen den 25. august,
der handlede om Philips-koncernes
internationale beskæftigelse, var foreslået af os som
medarbejdervalgte
bestyrelsesrepræsentan-

ter. Vi ønskede det på dagsordenen ud fra en
fornemmelse af, at koncerncentret
i Holland
dirigerede mere og mere produktion fra Europa til de asiatiske lande. Vi ønskede derfor
en orientering om de faktiske forhold, som
blev videregivet til medarbejderne i mødereferatet, hvoraf det fremgik, at udviklingen
ikke skete på bekostning af den europæiske
beskæftigelse.
Den kendsgerning, at beslutninger om den
daglige drift naturligt er delegeret af bestyrelsen til direktionen - og større beslutninger, der vedrører internationale
spørgsmål
styres og træffes i samråd med koncerncentret - betyder, at vor vigtigste funktion på
bestyrelsesmøderne
er at i nformere
om
medarbejdernes synspunkter, således at vi i
selve beslutningsprocessen
benytter muligheden for at påvirke de rette instanser.
John Jensen.

A. Pedini.

UD AF BUSKEN, VENNER!
Opfordring .til alle kvindelige medarbejdere
fra »den kvindelige del« ~f Ligestillingsgruppen
.

.

Vi har brug

for opbakning i vl;>rtarbejde i Ligestillingsgruppen, da vi efterhånct~ner så langt inde i problematikken omkring ligestillingen, ~t vi er bange for
~tmiste »joråforbindelsen«.
.
Vi \Iii derfor være meget taknemmelige, hvis I kunne stettesvor: arbejde med
gode råd, ideer, klager o.s.v.;1igesom vi meget gerne vil i kontakt med alle, der
i deres besvarelse af spørgeskemaerne har sagt, at de er. interesseret i lederjob.
Kom nu ud af busken venner!
Jette Andersen. Lis Bartholdy.

Agnes Bjørnseth.

I FERIEN?
John Kreutzfeldt, Miniwatt: I år går rejsen til
Sovjet. Jeg skal med min kone, søn og svigerdatter til Moskva, Lenningrad og Kalinin.
Vi er en gruppe på 53 fra en håndboldklub,
der sammen med koner og mænd skal opleve
Sovjet i 14 dage. Vi skal både spille håndbold
og se os omkring i
det store land. Bl.a.
skal vise, hvor langt
russerne er kommet
med det olympiske
stadion, der skal stå
klar i 1980. Det bliver
sikkert en rejse med
oplevelser
ud over
det sædvanlige.

Lene Brøchner. Anne-Marie

Vind.

Det spørgsmål stillede "Philiskopet"
højst forskellige svar:
Steen Sørensen, Philips Elektronik Industri:
Den 1. juli starter jeg sammen med to venner
på en rundrejse i Europa. Vi rejser på et Inter
Rail pas, som giver
ubegrænset
rejsemulighed med jernbanerne
indenfor
Europa i en måned.
Først skal vi til Grækenland,
derefter
sejler vi til Italien og
kører
op gennem
landet og ind i Sydfrankrig. Paris skal vi
også besøge, og rejsen slutter.

KORT NYT

om Philips
vI

Henrik

Nørregaard,

lokal 2372.

• For Philips Data Systemer er det næsten
blevet hverdagskost at få ordre på terminaludstyr til kommuner. Men nu er kosten blevet
mere varieret. Selskabet har fået sin første
ordre til en amtskommune.
Det er Nordjyllands Amtskommune,
der har bestilt for en
lille million kroner terminal-udstyr.
.Afdeling
for Industri og Forskning er med
til at sørge for, at husmødre, bagere og
hjemmebryggere
i Jugoslavien får den gær,
de har brug for. Afdelingen skal gennem fa.
Passilac i Silkeborg levere et komplet proceskontrol-udstyr
ti I en ny gærfabrik. Fabrikken skal bygges i byen Tulza, og Philips' andel i ordren beløber sig til en million kroner.
• Det kan være en fordel for en skriverkarl at
få hånden op af lommen. Det skete fornylig
for undertegnede, med det sørgelige resultat,
at hånden kom i slagsmål med et stykke
værktøj, der vandt. Denne klodsethed kostede firmaet et par arbejdstimer, tilbragt på
Sundby Hospitals røntgenafdeling.
Her blev
hånden røntgenfotograferet
ved hjælp af
splinternyt Philips udstyr. Billederne var gode, hånden var ikke brækket. »Philiskopet«
fik på den måde at vide, at Afdeling for Medico-Systemer havde leveret to nye røntgenrum til hospitalet.
• Afdeling for Audio-Visuelle Systemer skal
forbedre den interne kommuninkation
hos
Bruel & Kjær i Nærum. Afdelingen har solgt
det første personsøgeanlæg af den nye type,
OP 6000, til det velkendte firma.
• Philips' Radio har indledt »slaqet«
om
audio-markedet.
Det ene produkt efter det
andet bliver sendt på markedet. Det sidste
nye er en serie Hi-Fi pladespillere, der har
fællesbetegnelsen
"projekt 7«. Om disse nyhedervil man i de kommende måneder kunne
læse en hel del i den danske fagpresse. En
række fagblads-jou rnalistervar nemlig fornylig i Eindhoven for at se og høre de nye apparater.

fire medarbejdere og fik disse

Reidun Jakobsen,
Armeturproouktionen:
Jeg skal sammen med nogle venner på rundrejse i Sovjet. Det er 7. gang, og denne gang
skal jeg til Moskva, Lenningrad, Ukraine, inden vi slutter ved Sortehavet, hvor der findes
de dejligste strande og rent vand. Vi skal flyve
til de forskellige steder og være væk i 14
dage. På mine rejser
har jeg fået en del
venner i landet, og
jeg synes, det er meget spændende
at
rejse i Rusland, hvor
der altid er noget nyt
at se.

KURT OLSENS JUBILÆUM: Sammen med en lang
række medarbejdere i Jenagade var mange bridgespillere rundt om fra hele koncernen fredag den
12. maj med til at fejre bridgeformanden,
teknisk
overassistent
Kurt Olsen, der denne dag kunne
fejre sit 25 års jubilæum hos Philips. På billedet
herover gratulerer Solveig Esbensen på bridgeafdelingens vegne med en havestol, og på billedet til
venstre lykønsker Preben Laudrup fra Idrætsforeningen med en haveparasol, så jubilaren nu også
kan spille sit yndlingsspil udendørs i skygge. Fra
kolleger og medarbejdere var gaven en boremaskine, fra Værkstesfunktionærernes
Sektion et
bridgebord, Fællesklubben sagde tillykke med en
stor sammenplatning.

UDNÆVNELSER
TAK
Alle hos Philips - såvel i København som Århus - der var med til at gøre mine sidste
arbejdsdage i firmaet festlige med arrangementer, gaver og hilsener, bringer jeg herved
min hjerteligste tak.
Jeg vil også gerne takke alle for godt og behageligt samarbejde gennem årene.
Gunnar Christiansen

Herigennem vil jeg gerne takke alle, som kom
og tog afsked med mig den sidste dag, jeg var
hos Philips. Tak for den dejlige radio, jeg fik,
og for godt og behageligt samarbejde gennem mange år.
William Kragh

Til alle jer, der var med til at gøre min jubilæumsdag til et uforglemmeligt
minde for både
min kone og mig, siger jeg hjertelig tak.
Kurt Olsen

Teknisk assistent Tom Leif Andersen, Philips
Lampe A/S, er udnævnt til teknisk overassistent pr. 1. maj.
Overassistent William Brinckmann,
Philips
Elapparat A/S, er udnævnt til fuldmægtig pr.
1. juni.

NYUDLÆRT
Med udgangen af april har Pia Christiansen
overstået sin læretid og er blevet kontorassistent. Den sidste del af læretiden var hun i
Philips Lampe A/S.

pA

PENSION

Salgschef C. Kromann, Philips Lampe A/S,
går på pension med udgangen af juni efter 41
år hos Philips.
Kantineassistent
Marie Larsen, Industrigårdens marketenderi, går på pension den 13.
juli efter 19 års ansættelse.

Medarbejderne på Industrigården
sætter stor pris på Marie Larsens venlighed, når hun ekspederer ved
skranken i kantinen. Det fik hun et synligt bevis på, da hun den 2. juni - på sin sidste fødselsdag forud for
pensioneringen
midt i frokostekspeditionstiden
fik blomster fra en række glade kunder, som også sang
fødselsdagssangen
for hende.

7-tallet
Ejerlejlighed på Amager: 1 vær. mlentre, 34
m2 på Peder Lykkesvej. Nyt veludstyret køkken, altan, badeværelse
med kar. Pris:
155.000 kr., udbetaling
20.000 kr. Birgitte
Nielsen, AVS, lokal 2522.
Sejlbåd - ETAP 22. Båden er knapt 1 år gammel. 4 køjer, søgelænder, motor, spiler-udstyr og meget andet ekstraudstyr. Sælges nu
eller senere for 75.000 kr. Mulighed for finansiering over 5 år til 15%. Kan prøvesejles fra
Rungsted Havn. Henvendelse til Henrik Nørregaard, Hovedselskabet, lokal 2372.
Philips automatiske
tromlevaskemaskine
HN 3157, 1V2 år gammel, sælges grundet flytning. Kr. 1.000. Lis Laursen, telefon (01)
574431 efter kl. 17.

vi Henrik

Nørregaard,

SPORTEN
KLUBMESTERSKABER
I BOWLING
Bowling sæsonen sluttede festligt med afviklingen af klubmesterskabet
lørdag den 6.
maj, hvor der blev uddelt tinkrus og medaljer
til vinderne. Minna Møller blev klubmester i
damerækken
fulgt af Inger Hansen på 2.
pladsen og Birte Duelund på 3. pladsen. I
herrernes række gik Kurt Pedersen af med
sejren og blev klubmester. På 2. pladsen kom
Bernhard Henriksen og på 3. pladsen Tonny
Blyme. Pokaler udsat af Globetrotter
Hotel
blev vundet af Molly Lund og Kurt Pedersen.
Højeste serier i 1978 blev scoret af Birte Duelund med 217 kegler og af Bernhard Henriksen med 246 kegler.
Ved KFIU-mesterskaberne
var det som sædvanlig damerne, der klarede sig bedst. I 2.
division besatte vi de tre første pladser med
henholdsvis Birte Duelund, Molly Lund og
Asta Blyme, medens Vivi Jensen og Elisabeth
Poulsen besatte 2. og 3. pladsen i 3. division.
Desuden blev Molly Lund og Asta Blyme unionmestre for par med ca. 100 kegler før nr. 2.
En god sæson er slut, og bestyrelsen byder
velkommen til den ny sæson, der starter tirsdag den 1. august.
Bernhard Henriksen

SPORTEN
2.-holdet har spillet i 12. Kvalifikationsrække,
hvor vi opnåede en 4. plads ..
For sæsonen 1978/79 har vi tilmeldt tre hold
til KFIU's holdturnering,
samt et hold til
old-boys-rækken.
Det skulle 'således være
muligt for alle, der er interesserede i at spille
turneringskampe
mod andre firmaer,
at
komme på hold. For at opfylde vore forpligtelser skal vi nemlig stille med 22 spillere,
hvoraf mindst seks skal være kvinder, plus
reserver.
For at få den rette start på den nye holdturnering, vil der i august måned blive arrangeret
fællestræning for interesserede spillere.
Den nye træningssæson
starter 1. september. Tilmeldingsskemaer
vil blive udsendt i
løbet af få dage og skal være undertegnede i
hænde i udfyldt stand senest mandag den 24.
juli (gerne tidligere). Der er fra forskellig side
udtrykt ønske om instruktion for nye spillere,
og vi vil derfor som noget nyt afholde en begynderinstruktion
i august måned. Tilmelding sker samtidig med tilmeldingen ti I træningsbane.
I den kommende sæson vil der blive arrangeret en handicapturnering
før jul samt Philips-mesterskab i foråret 1979. Endvidere vil
der blive mulighed for at deltage i KFIU 's enkeltmandsturneringer.
Niels Pelle

lokal 2372

BRIDGEAFDELINGEN TIL
TURNERING I SVERIGE

Philips' fodboldhold,
PSV Eindhoven, har
haft sin hidtil bedste sæson i klubbens næsten 65-årige historie. Klubben har vundet
både det hollandske mesterskab og den store
eu ropæiske turnering UEFA-Cup.

Torsdag den 4. maj satte tre kampberedte
bridge-hold kursen mod Norrkbping, hvor vi
skulle spille mod vore svenske kolleger.
Fredag eftermiddag
havde vi vu ndet to
kampe og tabt en. Skulle det lykkes os at
vinde denne gang? Nej, ved syvtiden om aftenen måtte vi konstatere, at svenskerne
havde vundet med fem kampe mod tre og en
uafgjort.
Om aftenen »vandt« de igen. Men her var det
nemmere at overgive sig, for bridgeafdelingen i Norrkbping havde sørget for en meget
festlig afslutning.
Lørdag aften var vi hjemme igen. Alle var
trætte, men enige om, at det havde været en
dejlig tur.
Kurt Olsen

Hele Philips-koncernens
omsætning
steg i
første kvartal af 1978 med tre procent i forhold til samme periode sidste år.

Philips' billedrørsfabrik
i Aachen i Tyskland
har netop fejret et stort produktions-jubilæum. Siden fabrikkens start i 1954 er der fremstillet 25 millioner billedrør.

Den 20-årige Ole Tidemann, Lemvig, vandt
en andenpræmie
i den tiende europæiske
Philips konkurrence
for unge forskere og opfindere. Finalen blev i år afholdt i Eindhoven,
hvor Ole Tidemann fik et studielegat på 3.000
kroner. Han fik præmien for udviklingen
af en
computer, der kan beregne alle de matematiske formler, som bruges i gymnasieundervisningen, og vise dem på en TV-skærm.

Philips bleven sikker vinder ved VM i fodbold
i Argentina. Philips-skjoldet og navnetrækket
var godt placeret på seks stadions, hvor der
blev spillet kampe. Så den milliard TV-kiggere, der fulgte slagets gang kunne ikke undgå
at bemærke Philips-navnet.

Det belgiske modstykke
til Philips Service
har vundet
en ny verdensomspændende
konkurrence
i koncernen:
"Philips Service
Sales World Cup«.

Det har været en travl sæson for badmintonafdelingen med mange aktiviteter og mange aktive
spillere. Her er et glimt fra afviklingen
af Philips-mesterskabet
i foråret: Lis Laursen, PIT montage, koncentrerer sig om et afgørende slag.

SLUT pA
BADMINTONSÆSONEN
Badmintonsæsonen
1977/78 er slut. Vi har i
år hatt to hold med i KFIU's holdturnering.
Første-holdet tilkæmpede sig en 3. plads i 1.
Kvalifikationsrække.
Dette berettigede til at
deltage i en cupturnering
om oprykning til
Serierækken.
Her vandt holdet den første
kamp over Hafnia-Hånd i Hånd med 6-2. Den
næste kamp mod Kreditforeningerne
endte
uafgjort 4-4, men da de andre vandt to sæt
mere end vi, var vi slået ud af turneringen.
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