
Et samlet svar er nødvendigt 

Lavere realløn og dårligere arbejdsforhold, herunder reelt længere arbejdstid 

det var, hvad der kom ud af de kommunalt ansattes OK-aftale. Paradekravet 

om at kunne fyre tillidsrepræsentanter blev trukket tilbage. 

Aftalen om nye overenskomster på statens område betød et endnu større 

reallønsfald og det ønskede gennembrud for reelt øget arbejdstid for 

gymnasielærerne - uden regler for, hvordan arbejdstiden skrues sammen! 

SRSF-regeringen ønsker sig, at alle overenskomsterne for de offentligt 

ansatte hurtigt kommer på plads – med reallønsfald og et gennembrud for 

reelt øget arbejdstid på en række områder.  

 

Der skal være ro på den faglige bagsmæk, før de rødblå aftaler flere 

nedskæringsreformer, 2 milliarder fra SU’en, 3 milliarder fra kontanthjælpen 

og beskæring af sygedagpengene ligger i støbeskeen. Imens dagpenge-

reformen for alvor er ved at kaste titusinder i den sociale massegrav. 

Nedskæringsreformer der skal finansiere en ”konkurrencepakke”. Med 

skattelettelser og tilskud til de største virksomheder – og ingen nye jobs. 

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK mener: Hvad der sker i dette forår er et 

angreb på hele den offentlige sektor, et angreb på dem som arbejder i den 

og et angreb på dem, som er afhængige af den i form af SU og andre 

overførselsindkomster! 

Det er én samlet helhed - nyliberal nedskæringspolitik forbundet med gaver 

til kapitalen. Bankpakkerne fortsætter på nye måder. 

Angrebene kræver et samlet svar: Fra de offentligt ansatte og alle andre 

arbejdende, fra elever og studerende, fra folk på dagpenge og alle andre 

modtagere af overførselsindkomster. Kun en samlet udenomsparlamentarisk 

bevægelse kan sætte en stopper for ’BigBang’-planen. 

Nej til minusoverenskomster og asociale reformpakker. 

Nej til tvungen heldagsskole. Ja til reelle forhandlinger. 
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Offentligt møde 

Mandag den 11. marts kl. 18-21 

Fremtidens pædagogik og Folkeskole  
Oplæg ved Lars Grenaa 

Arr: Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, København 

Sted: Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1B, 1750 Kbh. V 

- butikkens faste åbningstider ti+to 14-18, lø 12-14 

 

www.kpnet.dk 

- modgiften mod den borgerlige presse 

Arbejdere i alle lande, foren jer! 
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