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Sammenhold giver håb  1 

Giv mig et N, giv mig et O, giv mig et K.. Hvad siger det?  2 

NOK er NOK! Lød det dag, aften og nat foran Forligsen i flere uger. Og rundt i det ganske land 3 
samledes medlemmer på tværs af de faglige organisationer for tydeligt at markere, at vi som 4 
samlet fagbevægelse ikke vil spilles rundt i manegen. 5 

Det var historisk, at alle faggrupper i den offentlige sektor sammen sagde fra i forhold til dårlig 6 
arbejdsgiveradfærd og et sølle overenskomsttilbud fra arbejdsgivernes side. Deres krav om en 7 
skæv lønudvikling i forhold til det private, krav om individualisering af lønnen, angreb mod betalte 8 
frokostpauser og manglende vilje til at aftale arbejdstid med lærerne samlede fagbevægelsen til 9 
modstand. 10 

Aldrig før har sammenholdet været så stærkt mellem de faglige organisationer. Og selvom der var 11 
”bump på vejen” undervejs holdt vi sammen. 12 
 13 

Resultaterne var et godt lønresultat, som lå langt fra arbejdsgivernes udgangspunkt, et opgør med 14 
individualisering af lønnen, en afvisning af angrebet på den betalte spisepause og et sammenhold 15 
om lærernes krav om en arbejdstidstidsaftale, der rækker videre frem mod OK21.  16 
 17 
Sammenholdet har store perspektiver, der rækker ud over de konkrete 18 
overenskomstforhandlinger. 19 
 20 

Der sættes nu politisk spørgsmålstegn ved, hvorfor offentlige overenskomstforhandlinger 21 
underlægges Moderniseringsstyrelsen benhårde økonomistyring. Og endda spørgsmålstegn ved 22 
selve eksistensen af en Moderniseringsstyrelse. Desuden er der fokus på, om den danske model på 23 
det offentlige område er holdbar – eller om magtforholdet mellem stat og fagbevægelse er med til 24 
at ødelægge en fair forhandling.  25 
 26 

Som lærere glæder vi os over de mange gode resultater af sammenholdet, men vi er skuffede 27 
over, at vi på trods af sammenholdet ikke kunne opnå aftale om en ny arbejdstidsaftale. Det er og 28 
bliver helt uacceptabelt. Men vi fortsætter kampen!  29 

 30 


