Udtalelse:
PRIVATE FAGFORENINGER STØTTER OFFENTLIGE ANSATTE:
Når der i disse dage kæmpes for ordentlige arbejdsvilkår på det offentlige område, står de offentlige
fagforeninger ikke alene med deres krav. De private fagforeninger støtter fuldt ud kollegerne i det
offentlige og vil solidarisk bakke de offentlige ansatte op såfremt Danmark kommer ud i en konflikt. Det
blev slået fast på LO Hovedstadens repræsentantskabsmøde i går, 12. marts 2018.
LO Hovedstaden er en medlemsorganisation, hvis medlemmer er fagforeninger, der organiserer mennesker
på både det offentlige og det private område. Denne skelnen er imidlertid ikke synlig i disse dage, hvor der
arbejdes ud fra en fælles ambition om at kæmpe for ordentlige vilkår for offentlige ansatte.
Det offentlige og det private hænger sammen og vi er alle sammen dybt afhængige af, at de offentligt
ansatte har ordentlige forhold. Det er simpelt vrøvl og udenomssnak når offentlige arbejdsgivere appellerer
til de offentlige ansatte om at holde igen for at udvise samfundssind. Og det mener vi altså på tværs af
private og offentlige fagforeninger, siger Per G. Olsen, formand for LO Hovedstaden.
Der vil således blive taget tiltag fra den private del af fagbevægelsen for at sikre, at en evt. strejke ikke
omgås ved, at der kan hyres arbejdskraft fra det private område. Det er således en samlet fagbevægelse i
hovedstaden, som ikke vil acceptere arbejdsgivernes ønske om at presse de offentligt ansatte.
Fagforeningerne i LO Hovedstaden finder endvidere de offentlige arbejdsgiveres melding om en
fuldstændig lockout unødigt voldsom.
”Det er selvfølgelig arbejdsgivernes ret at lockoute, det er deres kampskridt. Men at lockoute alle er i vores
øjne en unødvendig aggression. Danmark vil jo blive lammet når samtlige skoler, børnehaver, plejehjem,
hospitaler, offentlig transport og en lang række andre offentlige områder lukker ned.
LO Hovedstadens opfordrer således de offentlige arbejdsgivere til at indgå reelle forhandlinger, der sikrer
de ansatte ordnede og rimelige forhold. Og vores sympati og opbakning går således ubetinget til de
offentlige organisationer, deres forhandlere og medarbejderne i den offentlige sektor – og dette på tværs
af både de private og offentlige fagforeninger, som udgør LO Hovedstaden.
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