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Status på Retssagen
 
Kære medlem
 
I denne udgave af Nyt fra SMIP, som undtagelsesvis er sendt med posten, er 
det vor hensigt dels at give jer en status m.h.t. bestyrelsens aktiviteter i den 
forløbne tid siden årsmødet i Pensionsfonden, dels vil vi kommentere nogle 
spørgsmål/meninger, medlemmer har sendt eller på anden vis er fremkommet 
med til bestyrelsen, og ikke mindst vil vi repetere nogle af de synspunkter, 
bestyrelsen har på væsentlige og afgørende punkter i vor sag ved Landsretten,
som nu nærmer sig hastigt.
 
Og ikke mindst vil vi bede jer om - så vidt det er muligt - at assistere os i vore 
forberedelser ved at besvare spørgsmålene i vedlagte skema og fremsende 
jeres svar hurtigst muligt til SMIP i den medsendte svarkuvert.
 
Datoer for retssagen fastlagt
 
Men lad mig starte med et par faktuelle oplysninger. I juni udgaven at Sidste 
Nyt fra SMIP nævntes det, at retssagen vil finde sted i marts måned 2004. 
Landsretten har i mellemtiden fastsat tidspunktet for de tre dage til den 22., 
23. og 26. marts 2004. Oprindeligt havde retten berammet sagen til at finde 
sted i januar. Imidlertid bad IBM retten om at udskyde den til marts, hvilket 
advokat Christrup accepterede på vore vegne efter at have konsulteret 
bestyrelsen herom.
 
Forberedelsen af retssagen
 
I løbet af sommeren har bestyrelsen fortsat opgaven med at assistere advokat 
Christrup med hans forberedelser af sagen.
 
Er der mulighed for forlig ?
 
Jeg vil i den forbindelse gerne komme ind på et af de spørgsmål, som bl.a. 
blev rejst på Pensionsfondens årsmøde i juni, og som til stadighed har været 
båret frem af SMIP medlemmer. Hvorfor forsøger IBM og SMIP ikke at opnå et 
forlig? Et yderst relevant spørgsmål, men lad mig så slå fast endnu en gang. 
Der kræves to parter til at opnå et forlig. Og indtil dato har vi i SMIP’s 
bestyrelse ikke på noget tidspunkt fået tilsagn om eller bare nogen seriøs 
indikation af, at man i hovedkontoret i Lundtofte alvorligt har overvejet eller vil
overveje denne mulighed. Vi har i stedet for oplevet et par udspil, som jeg nok
bedst kan karakterisere som helt ukonkrete og uforpligtende fra IBM’s side - da
disse udspil senere er blevet "afblæst" af IBM.
 
Nogle har spurgt bestyrelsen, om ikke det kan tænkes, at IBM ville have 
fortsat reguleringerne, hvis vi ikke havde appelleret til Landsretten. Formentlig 
inspireret af et tidligere medlems agitation for denne mulighed. Foranlediget 
heraf spurgte jeg Peter Gerlow på Pensionsfondens årsmøde i Lundtofte i juni, 



hvilken garanti der var for, at IBM ville indstille til regulering, hvis SMIP trak 
appellen tilbage. Svaret var klart og tydeligt: "Det er der ingen garanti for." Og 
havde SMIP først overskredet deadline for at appellere sagen kunne den ikke 
genoptages. SMIP’s bestyrelse er fremdeles rede til at mødes med IBM. Til at 
drøfte en løsning. Til at søge et forlig. Det skal der ikke herske tvivl om hos 
medlemmerne. Eller i IBM. Ikke et forlig for enhver pris, men et forlig begge 
parter kan tiltræde. SMIP har udarbejdet alternative forligsforslag.
 
Kan vi vinde sagen i Landsretten ?
 
Men lad mig også slå fast. Hvis IBM ikke vil tale med os! Hvis IBM ikke vil 
indgå et forlig, som bestyrelsen og medlemmerne kan tiltræde! Så er der kun 
en vej, det er at opnå Landsrettens ord for, at medlemmerne af 
Pensionsfonden - det gælder såvel de nuværende som de fremtidige 
pensionister - er i deres gode ret til også fremover at få pensionerne 
regelmæssigt reguleret, således som det tidligere var tilfældet. Og jeg føler 
mig overbevist om, at vi har en stærk og god sag, som vi sammen med 
advokat Christrup vil vinde ved Landsretten. Vi har også nyt materiale som vil 
styrke vores sag. Det har været en lang vej at gå. Men vi i bestyrelsen er 
villige til at gå lige så langt, som det er nødvendigt for at opnå vor ret. 
Medlemmernes ret!
 
Hvorfor skriver pressen ikke om sagen ?
 

Adskillige SMIP-medlemmer har spurgt, hvorfor der ikke er mere omtale i 
pressen af vor sag. Med andre ord, kritisk omtale vendt mod IBM! Svaret er 
ligetil. Vi har indtil dato besluttet, at vi ikke selv ville opsøge pressen med det 
formål at opnå kritisk omtale i et forsøg på at gavne vor sag. Hvis pressen 
imidlertid selv skulle henvende sig, vil vi naturligvis redegøre fuldt og helt for 
sagens opståen og hidtidige forløb. Og ikke skjule vor opfattelse og harme over
den behandling, vi indtil dato har mødt fra IBM i vore forsøg på at opnå en 
retfærdig løsning af sagen.
 
Hvorfor spørgeskemaet ?
 
De svar, vi forhåbentlig vil få fra mange af jer, vil indgå i det 
forberedelsesarbejde, vi er i fuld gang med sammen med advokat Christrup 
med henblik på retssagen. Oplysningerne, som vi får til rådighed, vil være af 
stor vigtighed for det videre arbejde. Så giv besvarelsen høj prioritet.
 
Hvor mange medlemmer er vi ?
 
Aksel Olsens sidste opgørelse viser, at vi i dag er ca. 600 medlemmer. 
Heldigvis betød den negative kampagne mod SMIP, der blev initieret af et nu 
tidligere medlem af pensionsfondens bestyrelse, kun at tre medlemmer meldte
sig ud. Så vi udgør stadigvæk en stærk, tålmodig og aktiv medlemskreds. Men 
vi vil meget gerne være flere. Så står vi endnu stærkere. Prøv om du ikke kan 
hverve et nyt medlem eller to. De 200 kr. i kontingent er jo et beskedent 
beløb. Vi kan samtidig oplyse, at SMIP’s formue og kassebeholdning takket 



være medlemmernes faste årlige, loyale indbetaling af kontingent sikrer, at vi -
set også i relation til evt. udgifter til retssagen – kan betale enhver sit.
 
Læs hjemmesiden
 
Hvis du har mulighed for og adgang til internettet, vil jeg stærkt anbefale, at 
du regelmæssigt kigger ind på SMIP’s hjemmeside, som vi jævnligt opdaterer. 
Den rummer en mængde oplysninger, som du kan få brug for i en evt. 
drøftelse af, hvad SMIP står for, hvis du møder kollegaer - nuværende eller 
tidligere - som overvejer et medlemsskab. SMIP’s hjemmeside finder du på:
 
http://smip.dk - og på - www.ibmpension.dk
 
En anden god kilde til oplysning om de meget store, alvorlige og negative 
ændringer af pensionsvilkår, som IBM medarbejdere i USA og andre lande er 
blevet påtvunget af IBMs øverste ledelse, er den hjemmeside, som en stor 
gruppe af amerikanske IBM medarbejdere har etableret. På tværs af geografisk
placering i USA og vidt forskellige arbejdsområder har man dannet en 
sammenslutning, hvis hovedformål er at hjælpe de mange senior 
medarbejdere, som man har stillet overfor valget mellem ændrede 
arbejdsvilkår - herunder meget forringede pensionsvilkår, tidlig pensionering 
og i mange tilfælde afskedigelse. Et samlet problem kompleks, som de 
ovennævnte amerikanske IBM seniormedarbejdere har været med til at rejse 
over for politikerne i senatet og vundet stor gehør for. Tilligemed at man netop 
har vundet en vigtig retssag på hele senior-afskedigelsesområdet. Men læs 
selv på: http://www.ibmemployee.com.
 

Også set i denne sammenhæng vil vi i SMIP bestyrelsen anbefale jer alle at 
følge nøje uviklingen såvel i Danmark som i USA.

Vi har planlagt at holde generalforsamling onsdag den 3. marts 2004 og 
undersøger i øjeblikket om vi kan få lokaler til mødet.
 
 

Med venlig hilsen

Jørgen E. Olsen
Fung. formand
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