NYT FRA KONTORET
Torsdag den 26. april 2018

Hej alle sammen,
Sikke en crazy tid det er at være midt i OK forhandlinger, & pludselig får nogle en aftale... Dagen i går var
præget meget af den del aftale Dennis Kristensen havde sagt ja tak til på regionernes vegne, hvilket kun
LO`s fagforbund var med på, ikke FTF & AC. Der var store frustrationer at spore på de sociale medier især,
både hos dem der havde fået en aftale & hos dem der ikke havde fået en aftale.
BUPL tror stadig på, at vi skal sammen i mål - det Elisa fortæller er, at der bare stadig var nogle ting omkring
feks den frokostpause, & arbejdstiden generelt, som FTF ikke kunne sige ja tak til, så derfor blev det kun en
delaftale på regionernes område.
Det bragte også her lokalt lidt frustration, særligt fordi vi jo havde et fælles arrangement senere på dagen.
Jeg var dog ikke i tvivl om, at det ville jeg gennemføre, & stadig vise, at her på Bornholm, uanset hvad der
sker i Forligsen, så har vi fået et stærkt fællesskab på tværs af de lokale organisationer. Det er det
fællesskab, & sammenhold der har bragt os hertil i forhandlingerne, & det skal også bringe os i mål.
I går eftermiddags kom der ca 40 personer & gik en tur med mig...det var intet mindre end fantastisk; jeg
talte med så mange af dem på turen, & vi var alle enige om, at fællesskabet er vores styrke & vejen frem for
fagbevægelsen i det hele taget, men også for vores lokale samarbejde med kommunen. Vi er bare stærkere
sammen!!
Jeg var stolt & ydmyg over den opbakning der var, både fra dem der havde fået en del aftale & dem der ikke
havde nogen aftale - og vi vil det samme, nemlig at stå skulder ved skulder for en løsning for alle.
Jeg har lige siddet til videomøde med hovedbestyrelsen & formændene her til formiddag, & det Elisa
fortæller er, at der er små lyspunkter...parterne er på talefod & der er reelle forhandlinger igang!!!
Kommunerne skal mødes i Forligsen igen i eftermiddag kl.15, så kryds Jeres små pølsefingre, for der skal
ske noget hen over weekenden, hvis vi ikke skal ende i en lock out!!
Det er 1. maj på tirsdag. Jeg vedhæfter et program til Jer, & jeg håber at jer der har mulighed for det dukker
op. Jeg står simpelthen på talerlisten i år - det var ikke med min gode vilje, men, der var ikke andre i FTFregi der ville tage den på sig. Det skal siges, hvilket er morsomt, at jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg
skulle stå dér, på den scene 1. maj!!! Jeg er ikke medlem af noget parti, & det bliver jeg heller ikke!! Jeg har
sagt ja, for at tale pædagogernes sag & fællesskabets sag...det er det jeg brænder for.
Rigtig god Bededagsferie til Jer alle.
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