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Foredrag:  Fra rod til rose – Respekt er det du gi’r 

Hermed tilbud om foredrag der handler om mit liv. Men især om respekten for det enkelte menneske 

illustreret ved eksempler og sager jeg har haft. Og ikke mindst om samfundsudviklingen som efter min 

mening indskrænker individets rettigheder og frihed og fremmer egoismen og konkurrencementaliteten. 

Jeg har i mere end 25 år været ansat som jurist i fagbevægelse senest i mere end 20 år i FOA, hvorfra jeg 

pensioneredes p. g. a. hjertesygdom i 2013 som 58-årig. 

Jeg er født i 1955 og flyttede som 9-årig til Brøndby, hvor jeg voksede op og gik i skole og gymnasium. 

Det var en vild munter ungdom med mange fester og et betragteligt hashforbrug, der fortsatte sideløbende 

med gennemførelse af min uddannelse og mit arbejde og først ophørte i 2000. 

Samtidig med gennemførelsen af jurastudiet havde jeg ufaglært arbejde bl. a. som hospitalsmedhjælper, 

cykelvikar, ekstrabud, pædagogmedhjælper, arbejdsmand, sygehjælper. 

Efter gennemført uddannelse havde jeg en arbejdsløshedsperiode på næsten 2 år, inden jeg fik job i 

Ergoterapeutforeningen, hvor jeg var ansat i ca. 5½ år. I denne periode var jeg frivillig jurist i Mødrehjælpen 

af 1983. 

Fra 1990 til 1994 var jeg – under formandsopgøret mellem Auken og Nyrup – formand for 

Socialdemokrattiet i Glostrup. 

Herefter følger en ny arbejdsløshedsperiode på ca. ½ år inden jeg ansattes først i Husligt Arbejder Forbund 

og dernæst i Dansk Kommunal Arbejderforbund i 1991 – senere FOA, hvor jeg var ansat indtil primo 2013. 

Foredraget tager udgangspunkt i min selvbiografi ”Fra rod til rose-Respekt er det du gi’r” - Ådalens forlag.   

Bogen er anmeldt i djøfbladet her: http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2015/7/fra-hashvrag-til-

fagforeningsjurist.aspx. 

Og i netavisen Pio her: http://piopio.dk/anmeldelse-fra-rod-til-selvbiografi-forfatter/;     

Foredraget varer 1½-2 timer, hvor der undervejs vil være mulighed for at stille spørgsmål og der er ligeledes 

mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat. 

Honorar efter aftale. Hertil kommer transportudgifter og – hvis dette er nødvendigt – omkostninger til 

overnatning. Jeg bor på Midtsjælland. Med musik tillægges mindre KODA-afgift. 

Jeg kan kontaktes på tlf. 2232 4084, ellermail: erik@herss.eu   
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