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Vi kan, når vi skal Per H. Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Finansforbundet kan spore sin historie tilbage til
1938, da Danske Bankfunktionærers Landsforening blev stiftet. Året efter kom Danske

Sparekassefunktionærers Landsforening til, og i 1992 sluttede de sig sammen i Finansforbundet, som
undervejs også har fået selskab af realkreditfunktionærerne og assurandørerne.

Denne bog fortæller historien om de finansansattes kamp for organisering og bedre løn-og arbejdsvilkår fra
mellemkrigstiden til i dag. Det er en kamp, der er sket i konstant vekselvirkning med de stærke forandringer i

finanssektoren og i samfundet generelt.

Den overordnede samfundsmæssige dynamik og ikke mindst finansielle kriser har i høj grad præget
medlemmernes dagligdag og Finansforbundets udvikling. Men medlemmernes og den politiske ledelses svar
på arbejdslivets udfordringer har også bidraget til at forme nutidens Finansforbund. Gennem sine første 75 år

er forbundet gået fra at være en standsforening over en fagforening til efterhånden at blive en bredere
funderet interesseorganisation, der ligesom andre faglige organisationer og deres medlemmer konstant må

forny sig for at være relevant.
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