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fagligt talt nyt
Bliver vi alle tabere?

Trepartsforhandlingerne er brudt sammen. Om det er
endegyldigt, kan være svært at vurdere. At det er et
personligt nederlag for LO-formand Børsting og stats-
minister Thorning, er der ingen tvivl om. Men desværre
risikerer vi, at det bliver et nederlag for os alle.

Vi befinder os utvivlsomt i en meget alvorlig krise, og
der er behov for tiltag, der kan bringe
os lønmodtagere ud i den anden
ende, uden at nogen tabes under-
vejs. Jeg synes faktisk, at vi i fagbe-
vægelsen havde og har mange gode
bud på, hvad der skal til. Til gengæld
har det været svært at høre, hvad
arbejdsgiverne vil, og regeringen har
blot gentaget kravet om, at vi skal
arbejde mere.

Jeg frygter, at vi som bevægelse bliver gjort til synde-
bukke. Kendsgerningerne er derimod:
£ Det er i høj grad den finansielle sektor, ’hjulpet’ af en

forfejlet politik i 00’erne, der er skyld i krisen. 
£ Som lønmodtagere har vi allerede betalt for meget.

En 45-årig skal mindst arbejde 4 år længere. Dagpen-
gesystemet er forringet i helt urimelig grad, med
nedsættelse af dagpengeperioden og kravet om
fuldtidsarbejde i et år, før man igen er berettiget til
dagpenge.

£ Uligheden i samfundet vokser og vokser.

Snakken om behovet for flere arbejdsti-
mer er noget vrøvl. Det kræver i hvert fald,

at der bliver
efterspørgsel
efter arbejds-
kraft, og at
samfundet vil
indkræve
skatter, så vi
kan fastholde
og udbygge
velfærden i vort
land. Ingen af
delene sker i
øjeblikket. H

Snakken om
behovet for
flere
arbejdstimer
er noget
vrøvl.

[kort sagt] 
Fagbevægelsen risikerer
at blive gjort til synde-
bukke for sammenbruddet
i trepartsforhandlingerne,
selv om vi havde mange
gode bud på, hvordan vi
kommer ud af krisen.

Af Reiner Burgwald, sektorformand  H foto: Jørgen True

gigawatt solenergikapacitet,
eller næsten lige så stor kapa-
citet som alle verdens øvrige
lande tilsammen. Det har
Tyskland fået, siden det blev
besluttet, at atomkraften skal
fases ud. 

Privatskoler
snupper
 gevinsten 
Mens folkeskolen siden 2008
har slanket udgifterne med 4
procent, er den offentlige
støtte til privatskoler steget
med 12 procent. Mange
privatskoler er netop oprettet,
fordi kommunerne skal spare
og derfor har lukket mange
skoler i tyndt befolkede
områder. 
Kilde: Ugebrevet A4 

husk at anmelde
vold
Hvis du bliver udsat for vold
på dit arbejde, er det vigtigt, at
du anmelder det til  til Ar-
bejdstilsynet og arbejdsgive-
rens forsikringsselskab hvis:
£ du er syg mere end én dag

udover skadessagen eller
£ der er risiko for mén, eller

du forventer at få  udgifter
til behandling.

Revalidering 
på retur
Mens der i 2004 var
30.500 ledige i revali-
dering, var tallet i 2011
faldet til 16.800.

Kilde: Analyse fra CABI

Rygproblemer
koster kassen
Hvert år koster ryg-
problemer samfundet
17 milliarder kroner,
hvoraf de 9 milliarder
går til førtidspension.

Kilde: Gigtforeningen

procent af de 23.739
ansatte, kommunerne
har fyret de seneste to
år, var fuldtidsansatte.

Kilde: DR Penge

Flemming 
siger tak
Flemming Pedel siger
tak til alle dem, der har
hjulpet ham med at
finde hans badebukser.
De havde gemt sig lige
her på side 20. 
De 15 vindere får deres
bogpræmie tilsendt af
forlaget Modtryk.
Se, hvem der vandt, på
www.foa.dk/
fagbladet/ekstra
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Det er højsæson for ukrudt, men
man skal være forsigtig med bræn-
deren. Den er nemlig skyld i 200
brande om året, viser tal fra Bered-
skabsstyrelsen.  

LO-toppen er så langt væk
fra virkelighedens verden.
Der er ingen sammenhæng
mellem det, folk opfatter
som virkeligheden, og så
det, de siger i toppen. 

JANNONBOE, FOA AARHUS, I POLITIKENDAGENEFTER

TREPARTSFORHANDLINGERNES FORLIS

Pas på
ukrudts-
brænderen

Private P-selskaber kan selv lave egne regler og hos Q-Park
og Europark har medarbejderne et parkeringskort, så de
undgår bøder, også når de holder på handicappladser, hvilket
forarger Danske Handicaporganisationer. 
Kilde: dr.dk

[bag om ordet]
SINE-nettet er et radionet til
beredskabets kommunikation.
Det blev etableret i 2010.

[bag om ordet]
Friluftsrådets blå flag er en international
miljømærkning, som gives til strande og
havne, der gør en ekstra indsats for miljøet.

sine bliver
 dyrere
Den oprindelige plan for
etablering af SINE-dæk-
ning i Storebæltsforbindel-
sen lever ikke op til Trafik-
styrelsens krav, hvilket vil
fordyre nettet med over 16
millioner kroner. I dag er
SINE landsdækkende,
bortset fra tre kritiske
steder, nemlig Storebælts-
forbindelsen, Lufthavns-
linjens tre vejtunneller,
samt Københavns Metro.

Chauffører ser rødt
I København og Aalborg stopper færre
buschauffører for rødt ifølge både motorsag-
kyndige, kørelærere og chaufførernes egne
tillidsmænd. Vejarbejde, stramme tidsplaner
og elendig trafikkultur får skylden for chauf-
førernes dødskørsel.
Kilde: Avisen.dk

dropper blå flag
Amager Strandpark har besluttet at
droppe samarbejdet med Frilufts -
rådets Blå Flag, som er baseret på
europæiske standarder og står for
vandkvalitet og badesikkerhed.
Ordningen er ifølge strandparken
for bureaukratisk og koster et seks -
cifret beløb.

bekvem parkering


