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16. april 2018

Nyt fra Socialpædagogerne Nordsjælland - 16. april 2018

 Kære medlem 

 Vi ønsker en løsning for alle
 Vi ønsker ingen stor lockout, der lammer hele Danmark

 Vi ønsker os i stedet en overenskomst, der gavner hele Danmark
 

 

 Dette nyhedsbrev står i konflikten og solidaritetens
navn! 

 I skrivende stund pågår der stadig forhandlinger på statens, regionernes
og kommunernes område i Forligsinstitutionen.

 Om det er muligt at lave en samlet mæglingsskitse er stadig usikkert!
  

Kredsens har bakket op om vores forhandlere og har troligt stået ?
Faneborg? foran Forligsinstitutionen. Der har været god opbakning om
demonstrationen i København den 10. april ? hvor ca. 10.000 mødte op.
Lokalt har der været demonstrationer i Frederikssund, Hørsholm, Hillerød
og den 18. april i Helsingør og den 20. april i Halsnæs og København er
der foreløbig planlagt nye demonstrationer.  

  
Mød os på facebook eller følg med på hjemmesiden
www.nordsjaelland.sl.dk

 

 VELFÆRD OG LIGHED 

 ?LO og FTF Hovedstaden vil et lige velfærdssamfund med borgerne i
centrum. Velfærd og lighed skaber tryghed, og tryghed skaber
mennesker, der kan, vil og tør. Tryghed udvikler mennesker i både
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arbejdslivet og i privatlivet.?
 Mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet oplever meningsløse

ressourceforløb og aktivering. Vi vil at mennesker mødes med tillid og
respekt, med udgangspunkt i det enkelte menneskes udfordringer. 

 Uligheden vokser i Danmark, eksempelvis har kontanthjælpsloftet på
bare et år forøget antallet af fattige børn med 10.500, det skønnes at
antallet vil stige rekord højt hvis kontanthjælpsloftet fastholdes,
kontanthjælpeloft hjælper ikke folk i arbejde men fastholder og udbygger
uligheden i samfundet, vi kræver at kontanthjælpsloftet fjernes.

 Regeringen uddeler hurtige skattelettelser der finansieres af de svageste
grupper i vores samfund. Det er ikke det samfund vi tror på i
fagbevægelsen. Vi skal investere i det, der gavner hele samfundet og
fællesskabet ? bl.a. stoppe besparelserne på uddannelse og velfærd.
Ældre skal have en værdig pleje. Vores børn skal have en ordentlig
opvækst og uddannelse. De syge og svageste den bedste behandling og
omsorg. 

 Vi har også et alt for dårligt arbejdsmiljø på mange arbejdspladser.
Stadig flere mennesker går ned med stress eller bliver fysisk nedslidte. Vi
skal blive bedre til at forebygge stress bl.a. med uddannelse af lederne,
stærkere arbejdstilsyn og bedre mulighed for at gribe ind overfor
arbejdsgivere, der har et graverende misforhold mellem opgaver og
ressourcer. Vi kan ikke acceptere at mennesker nedslides og bliver syge
af deres arbejde. Der skal helt radikalt sættes en stopper for dårligt
arbejdsmiljø. 

 Fagbevægelsen vil gerne være med til at finde løsninger bl.a. i
forbindelse med overenskomstaftaler, men vi savner at politikere og
arbejdsgiverne tager det nødvendig og ubestridelige ansvar herfor.?

  
Traditionen tro afholdes der 1. maj med deltagelse fra BUPL, LFS og
Socialpædagogerne Nordsjælland og Storkøbenhavn 

 Se programmet her 
  

Fælledparken
  

Hillerød 
  

Halsnæs, Skjolborgparken ? nærmere information kommer snarest på
hjemmeside og på facebook

  
Med venlig hilsen

  
Karen Holte

 Kredsformand
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