
Slut med kriseforlig – spræng rammen ved 
OK20 – stem NEJ!

Hvert år skovler danske
virksomheder flere hundrede
milliarder ind i profit.
Direktørerne belønnes med
millioner, mens de arbejdere der
rent faktisk skaber værdierne
bliver spist af med småpenge.

Når direktøren bliver fyret er det
til millionbonus, når du bliver
fyret er det til tvangsarbejde på
dagpenge.

Arbejdspresset stiger, pensionsalderen stiger og 37 timers arbejdsuge er fortid for 
mange – hold tempoet til du falder om.
Men sådan behøver det ikke være.

Vi behøver ikke lade direktører og aktionærer løbe med pengene. Arbejderklassen 
har styrken til at ændre det – hvis vi står sammen, står fast og forkaster fagtoppens 
forlig. Forlig der hverken giver ordentlige lønstigninger, ordentlig mindsteløn, 
ordentlige arbejdsforhold, ordentlig arbejdstid eller værn mod social dumping. 

Fagtoppen brænder kontingentpenge af på ja-kampagne for fuld udblæsning, men 
hvornår er forhandlerne sidst kommet med væsentlige resultater? Fagbevægelsens 
topfolk og forhandlere kan sagtens anbefale et ja, de bliver nemlig ikke selv ramt - 
hverken på pengepung eller arbejdsforhold af deres egen forligsaftale med 
arbejdsgiverne.

Stem NEJ til kriseforligene – få din kollega til at stemme NEJ – få din arbejdsplads 
til at stemme NEJ.

For kun et NEJ kan sprænge rammen.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK - 3.3.2020 - se apk2000.dk
Følg de daglige nyheder på kpnet.dk og på facebook
www.facebook.com/KPnetavisen
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