Kæmp for velfærd
Kommunistisk Parti i Danmark
Jeg vil gerne tegne abonnement på bladet Kommunist
1/1 år (325 kr.)
1/2 år (175 kr.)
N
Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år
Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark,
Frederikssundsvej 82 st., 2400 København NV
Jeg vil gerne tegne abonnement på Arbejderen
1/ 1/4 år (500 kr.)
Sendes til: Kommunistisk Parti, Landskontoret,
Hillerødgade 30A, 2200 København N

Navn:
Adresse:

En samlet fagbevægelse på det offentlige område nægter at
acceptere arbejdskøbernes princip om, at forbedringer ved
overenskomstforhandlingerne skal betales af tilsvarende
forringelser.
Fagforeningerne står fast på kravene:
•
•
•

Reelle løn forbedringer
Fastholdelse af den betalte frokostpause
Arbejdstidsaftale for lærerne

Fagforeningerne kræver fremskridt i reallønnen efter 3
kriseoverenskomster i 2011, 2013 og 2015.

Postnr./by:

Mange års kontante nedskæringer og forringelse af de
offentligt ansattes arbejdsforhold har skabt en situation,

Læs mere på:

www.kommunist.dk

Foto Aage Christensen

www.arbejderen.dk

hvor en enig fagbevægelse sætter hælene i og kræver
markante forbedringer og stop for flere forringelser.

Tålmodigheden er slut - Resultater nu
Fagforeningerne er klar til at gå i strejke. Strejkevarslerne er
sendt.
Grundlæggende set er der tale om et oprør mod den
sparepolitik, som føres i alle EU-lande og som et flertal i det
danske Folketing slutter op omkring. Her ses den offentlige
sektor som en ren udgift, der konstant skal beskæres og
begrænses.
Det har ført til nedskæringer, massefyringer og voldsomt
øget arbejdspres i den offentlige sektor, samtidig med meget
beskedne lønstigninger gennem de seneste år.
Regeringen proklamerer højlydt, at krisen nu er slut, og det
går strålende for dansk økonomi. Der er ingen problemer
med at finde milliarder af kroner til skattelettelser og nye
kampfly.
Med god ret kræver offentligt ansatte på den baggrund
lønstigninger og forbedrede arbejdsforhold.
Deres retfærdige krav er blevet mødt af en enig front
bestående af de offentlige arbejdsgivere og Dansk
Arbejdsgiverforening, som påstår at de offentligt ansatte har
haft større lønstigninger end de privat ansatte og derfor skal
holde igen.
Men der er tale om talmagi og manipulation. Når
lønstigningerne ses over en længere periode følges privat og
offentligt ansatte ad.

Forhandling – mægling – aktion
De forhold, som vi arbejder under i dag, er vundet gennem
arbejdskampe, konflikter, strejker for år tilbage, også på det
offentlige område.
Konflikten og strejkevåbnet er det, der er tilbage, når man
møder en stejl arbejdskøber, som ikke ønsker forhandling.
Og som i dette tilfælde sidder med alle trumferne på hånden.
Det er ikke bare kommuner, regioner og stat, de offentligt
ansatte
er
oppe
imod,
men
en
nyliberal
nedskæringsmaskine, hvis erklærede mål er at presse
lønnen ned i hele samfundet. Derfor er strejkevåbnet en del
af forsvaret for velfærdssamfundet.
I fagforeninger på det private arbejdsmarked er der
opbakning til at kæmpe kampen til ende, fordi en konflikt
nytter – uanset om vi vinder den i første omgang eller ej.

Støt de strejkende offentligt ansatte

