
I dag er det lærerne som står for skud. I morgen er det resten af det offentlige arbejdsmarked. KL og 
bag dem regeringen har dikteret nye arbejdstidsregler for lærerne. Nu skal der arbejdes mere, men 
uden ekstra betaling. Et drømmescenarie for enhver arbejdsgiver. I det private giver det mere profit. 
I det offentlige giver det besparelser. Regeringen vil spare flere mia. på de offentligt ansattes arbejd-
saftaler og arbejdsforhold.

Angrebet på lærernes arbejdstidsregelr og den danske model er en del af EUs Finanspagt, som alle 
Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, har bundet Danmark op på. Med det erklærede formål 
at “berolige finansmarkederne” og dermed redde en falleret euro, skal de offentlige udgifter nu bar-
beres ned til ukendelighed. 

Derfor er alt sat under angreb, fra de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår, til de unges SU, kon-
tanthjælp, sygedagpenge og understøttelse. Fuldstændig, som vi har set det i Grækenland, Spanien, 
Portugal, Irland… og sidst Cypern.
I Danmark står vi ved starten til denne katastrofale udvikling, som må bekæmpes med alle kræfter.

Arbejdsgiverne forventede at lærerne stod tilbage, sårbare og alene.
KL og regeringen, ( S, SF, R )  har i månedsvis kørt en kampagne imod lærerne for at give et billede 
af dem som forkælede og priviligerede. 

KL kræver normalisering og modernisering af lærernes overenskomster. Men arbejdsgivernes krav 
er hverken normale eller moderne. De arbejdstidsregler som KL og regeringen vil presse igennem 
med lockout og regeringsindgreb hører tvært imod det forrige århundrede til.

Det er beskæmmende at borgmester Jacob Bundsgaard, bakker fuldt op bag regeringen og KLs an-
greb på de faglige organisationer og den danske model. Borgmesteren kunne have valgt at være på 
lærernes og fagforeningernes side.

Lockout må mødes med øget solidaritet og aktivitet. Solidaritet går på tværs af offentligt og privat 
ansatte. Solidaritet går på tværs af forældre, skolebørn, studerende og lærere.

Lærerne står ikke alene. Lad solidariteten brede sig.

Solidaritet med lærerne
Forsvar vores velfærdssamfund
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Kommunistisk Fællesliste stiller op til Aarhus Byråd på liste R til november.
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