Til: Divisionsforeningen

Vedr. udnyttelse af frivilligt arbejde
Flere sager om brug af ulønnede fysioterapeutstuderende inden for
elitefodbold florerer i disse dage på sociale medier. På vegne af Danske
Fysioterapeuter skriver jeg dels for at gøre jer opmærksomme på vores
bekymringer i den anledning, dels med en opfordring til jer om at tage sagen
op med divisionsklubberne.
Mange dygtige unge fysioterapeutstuderende drømmer om at gøre karrierevej
indenfor idrætsfysioterapien og gerne i relation til elitefodbold. Jeg vil stærkt
advare imod, at man udnytter disse unge menneskers engagement til at skaffe
gratis arbejdskraft til professionelle forretninger.
Vi er klar over, at der særligt inden for breddeidrætten er en god tradition for
brug af frivilligt arbejde, og vi ved også positivt, at rigtig mange af vores
medlemmer gerne bidrager til at styrke foreningsdanmark. Men vi mener ikke,
at klubberne bør udnytte den frivillige arbejdskraft til dækning af opgaver, der
reelt bør varetages af professionelle.
I den aktuelle sag, der omhandler FCKs annoncering efter en massør til deres
U.19 hold. Stillingen er slået op som et ”studiejob” under ”ledige jobs” på
klubbens hjemmeside. Til stillingen følger et stort ansvar samt ret formelle krav
til uddannelsesniveau, opgaver og tilstedeværelse. Men ”jobbet” er uden
betaling.
Vi finder det ikke acceptabelt at klubber, der omsætter for hundredvis af
millioner, ikke aflønner deres medarbejdere.
Desværre er FCK kun den seneste i rækken af klubber, der har valgt at
benytte sig at denne fremgangsmåde. Derfor mener vi, det er en relevant sag
for Divisionsforeningen at tage op. Man kunne passende rette blikket mod
FCN, der nu har valgt at aflønne deres medarbejdere.
Det er Danske Fysioterapeuters klare opfattelse, at det vil gavne alle parter,
såfremt der skabes fuldstændig klarhed og gennemsigtighed i klubbernes
opslag, således at ingen er i tvivl om, om der er tale om frivilligt eller betalt
arbejde, samt at der skelnes tydeligt mellem, hvad der er en frivillig opgave,
og hvad der er en del af forretningen.
I er velkomne til at kontakte mig for en yderligere dialog om problemstillingen.

Med venlig hilsen
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