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PROSA:
»Klassens frække dreng«
► A F JESPER JØ RG EN SEN

’PROSA - F orb u n d et af it-professionelle’ fylder 50 år. I den an 
ledning har fo rb u n d et i sam arb ejd e m ed A rbejderm useet &
ABA udgivet et jubilæ um sskrift i form af en avis, PROSAVISEN,
d er b estår af fire sek tio n er m ed kronologiske og tem atiske a r
tikler, interview s og en historisk tidslinje.
Historien tager sin atypiske begyndelse i
midten af 1960’erne, hvor EDB-folkene i
SAS blev opfordret af ledelsen til at orga
nisere sig, fordi de så var nemmere at for
handle med! Først oprettedes faglige klub
ber, siden blev én af klubberne den 15.
februar 1967 til "Programmer og Systemp
lanlæggernes Sammenslutning i SAS’, for
kortet PROSA, der to år senere fik status af
landsforening.
EDB-folkene var på flere måder atypiske.
Løn og prestige var i top, selvom de (mændene) havde halvlangt hår og fuldskæg, var
uformelle i omgangsformen og pivrøde. De
var pionerer og uundværlige i den digitale
effektiviseringsproces, men en kreativ klas
se, der var svær at få fod på.
Særligt to emner toner frem i historien. Det
ene er grænsekonflikten med HK. Lige si
den 1970 har de to parter sloges bittert om
medlemmerne. HK har ment, at de var kon
torarbejdere, der stod stærkest sammen de
andre kontoransatte. PROSA har modsat

hævdet, at HK ikke hav
de forståelse for grup
pens særlige kvalifikati
oner og behov. Senest i
2011 overtog HK over
enskomsten med CSC
(tidl. Datacentralen) ef
ter en lang PROSA-strej
ke. Konflikterne med ’de
andre’ har sat spor i selv
forståelsen som "klas
sens frække dreng”, som
formand Niels Bertelsen
fremhæver i forordet.

TILLYKKE
MED DE
50 ÅR,
PROSA

Det andet emne er overvågning og data
beskyttelse, som PROSA har påtaget sig
at problematisere qua faggruppens særli
ge indsigt. En af frontkæmperne har været
Steffen Strib, der til bladet udtaler, at folk
er for ubekymrede og ukritiske, og at politi
kerne ofte er "fuldstændig uinteresserede”.
I sin formandstid, 1985-1990, blev han selv
offer for overvågning. Det kom frem i 2009
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med PET-kommissionens beretning, der vi
ste, at PET havde overvåget PROSA-akti
vister og havde været inde i foreningens lo
kaler. Baggrunden var, at foreningen blev
vurderet som en trussel mod statens sikker
hed, da ledelsen var domineret af venstre
socialister og kommunister, der kunne fryg
tes at ville lamme statslige it-systemer i en
konfliktsituation.
Sidenhen er statslig og kommerciel over
vågning gået fra kritisabel til katastrofal,
nemlig over i en massiv, digital overvåg
ning af alle borgere - et skrækscenarium
PROSA advarede om allerede i 1970’erne.
Festskriftet giver et spændende historisk ind
blik i en fagforening, der har skilt sig ud fra
den traditionelle fagbevægelse. Med en ar
bejdsdeling med HK, hvor PROSA tager sig
af de akademiske it-arbejdere, ser det dog ud
til at foreningen efter 50 år er ved at finde sin
plads i bevægelsen. Tillykke med det!
De historiske artikler er skrevet af historiker
Nils Bårenholdt, projektansat ved Arbejder
museet. Journalist Mette Staal har lavet in
terviews og stået for redigering. Skriftet
blev præsenteret ved PROSA’s jubilæums
reception på Arbejdermuseet den 16. marts
og kan downloades på www.prosa.dk.
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