OK2018: AKTIVITETSSTREJKE HÅNDBOG
- NYTTIG VIDEN FOR AKTIVISTER

INDHOLD
4

2

FORORD
4 VI ER VELFÆRDENS HELTE
5 EN STYRKEPRØVE
5 AKTIVE GØR EN FORSKEL
6
HVAD HANDLER DET HELE OM
6 LØNMODTAGERNES KRAV
7 FAKTA OM LØN
8 LØHDE OG KLS ”TILBUD”: ET WIENERBRØD OM MÅNEDEN
10 ARBEJDSGIVERNES KRAV
12 HVAD ER EN KONFLIKT
12 NYTTER STREJKER FOR OFFENTLIG ANSATTE
12 DEN DANSKE MODEL
13 LØNMODTAGERNES KAMPMIDLER: STREJKE OG BLOKADE
13 ARBEJDSGIVERNES KAMPMIDDEL: LOCKOUT
14 KONFLIKTVARSLER
14 HVEM SKAL STREJKE: FRA FÅ TIL ALLE
14 DE ARBEJDER UNDER KONFLIKTEN: NØDBEREDSKAB,
		
LEDERE, ELEVER OG UORGANISEREDE
15 HVAD ER TILLADT? OK-REGLER, LOVGIVNING
		
OG GOD STIL
15 MÅ MAN STREJKE MOD ET REGERINGSINDGREB
16 FORLIGSINSTITUTIONEN
16 HVAD ER FORLIGSINSTITUTIONEN
16 FORLIG ELLER FORLIS
17 SAMMENKÆDNING OG AFSTEMNING
18 HVEM BESTEMMER I KONFLIKTEN
18 TRE OMRÅDER – TO FORHANDLINGSFÆLLESSKABER
		
I FAGBEVÆGELSEN

18 FORBUNDENES FORHANDLINGSUDVALG
18 MEDLEMMERNE BESTEMMER I URAFSTEMNINGEN
19 REGERINGSINDGREB – FOLKETINGET BESTEMMER
19 STEMMERNE FRA ARBEJDSPLADSERNE – AKTIVITET GØR
		
EN FORSKEL
20 TIDSLINJE – HVORNÅR KAN HVAD SKE OG HVAD
ER DER PLANLAGT
20 HVORDAN ER KØREPLANEN
21 KONFLIKT KALENDER
22 HVILKE ERFARINGER HAR VI
22 OVERBLIK OVER STORKONFLIKTER I DANMARK
22 1956, STORKONFLIKT
22 1973, STORKONFLIKT
22 1976, PLATTEDAMERNES STREJKE
23 1985, PÅSKESTREJKEN
23 1998, GÆRKRISEN
23 2008, MARATHONKONFLIKTEN
24 TIPS TIL LOKALE AKTIVITETER
24 PÅ AFDELINGSMØDET
24 I ARBEJDSUDVALGET
25 PÅ DIN ARBEJDSPLADS
25 OFFENTLIG ANSATTES ARBEJDSPLADSER
26 NYTTIGE LINKS OM OK18
26 ENHEDSLISTEN
26 KØBENHAVN FOR VELFÆRD
26 RESUME AF OK 2018 - DAGLIGE OPSUMMERINGER
		
FRA FAOS
26 KONFLIKT ABC FRA FORBUNDENE

3

FORORD

FORORD
VI ER VELFÆRDENS HELTE
Krisen er for længst forbi. Det går godt i Danmark. Der er opsving i det private
og beskæftigelsen stiger. Overskuddene når nye rekorder, og det samme gør
udbytterne til aktionærerne.
Der er også luft i den offentlige økonomi til bedre velfærd, herunder bedre
vilkår for vores offentligt ansatte. Men regeringen vil fortsætte nedskæringerne, og bruge råderummet til endnu flere skattelettelser til de rige.
Til gengæld er der hverken opsving eller overskud hos de offentligt ansatte.
Lønudviklingen er minimal og arbejdspresset stigende. Det skal der laves om
på. Der er både råd til og behov for lønstigninger.
Arbejdsgiverne vil ikke give forbedringer, men forlanger nye forringelser.
Lønmodtagerne står sammen om rimelige lønkrav og sikring af arbejdstiden,
og har gjort klar til at strejke.
Enhedslisten bakker op om velfærdens helte, fordi de fortjener rimelige
vilkår, mens de arbejder for vores velfærd.

EN STYRKEPRØVE
Fagbevægelsens musketer-ed har virket. De offentlige arbejdsgivere er ikke
lykkedes med at splitte lønmodtagerne. Det viser, at med sammenhold kommer man længst.
Nu fortsætter forhandlingerne i forligsinstitutionen, samtidig med at der er
sendt konfliktvarsler. Får lærerne en arbejdstidsaftale? Bliver frokostpausen
overenskomstsikret? kommer der et lavtlønsløft? Får kvindefagene et ligelønsløft? Vil de offentligt ansatte få reallønsstigninger?
Den kommende tid vil vise om vi får forlig eller forlis. Erfaringerne fra tidligere overenskomster fortæller os, at egentlige forbedringer kræver et kraftigt tryk nedefra mod arbejdsgiversiden, også mens de sidder forligsen. De
største forbedringer for danske lønmodtagere er kommet efter store strejker
i 1956, 1973, 1985, 1998 og senest i 2008.
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AKTIVE GØR EN FORSKEL
Det tryk kan kun blive stærkt nok, hvis medlemmernes kollektive styrke bringes i anvendelse. Jo flere lokale aktiviteter på arbejdspladserne og markeringer på tværs af faggrupper i byerne des stærkere bliver mobiliseringen.
Fagbevægelsen skal bruge tiden indtil konflikten begynder, på at mobilisere
medlemmerne og resten af befolkningen, så konflikten rammer arbejdsgiversiden med fuld kraft fra starten.
OK18 er en fælles kamp for alle lønmodtagere, også de privatansatte. Hvis
vi skal have ordentlig velfærd og service, så skal der også være ordentlige vilkår for velfærdsarbejderne. Stiger lønnen for de offentlig ansatte, så smitter
det af på det private område. Højere mindsteløn i det offentlige løfter bunden
for de privatansatte, og det forklarer arbejdsgivernes modstand.
OK18 er en styrkeprøve mellem de få der har meget og de mange som har
lidt. Vi skal huske på, at der er råd. Der mangler ikke penge i samfundet eller
statskassen. Det eneste der mangler, er politikernes vilje til at bruge dem på
velfærdens helte.
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HVAD HANDLER DET HELE OM

HVAD HANDLER DET HELE OM
Forhandlingerne om en ny overenskomst for de offentligt ansatte handler
konkret om, hvilken løn, pension, barselsregler, arbejdstider og medindflydelse de offentligt ansatte skal have de næste tre år. Hvad skal en hjemmehjælper have i timeløn, og hvor meget skal hun have i tillæg lørdag nat.
Hvor mange timer skal en pædagog arbejde om ugen, og hvilken pension skal
sygeplejersken have.
Der er godt 800.000 offentlig ansatte i Danmark. Heraf er de 180.000 i staten, 520.000 i kommunerne og 120.000 i regionerne. De største grupper er Sosu’er, skolelærere, sygeplejersker, pædagoger, HK’ere, politibetjente, socialrådgivere, gymnasielærere, læger, akademikere, specialarbejdere og mange
flere.
Der forhandles om rigtig mange penge. Den største post på det offentlige
budget er løn. Der bruges mere end 330 mia. kr. om året. Det betyder, at procentstigninger kan blive til store beløb, mens en milliard kan fremstilles som
voldsomt, selvom det kun er 0,3 % af lønbudgettet.

LØNMODTAGERNES KRAV:
REALLØNNEN SKAL STIGE MÆRKBART. Siden krisen har de offentligt ansatte kun
haft en minimal lønudvikling, som kun er en bitte smule bedre end prisudviklingen. Derfor skal lønnen stige det samme som i det private, og uretfærdige
negative reguleringer (”privatlønsværn”) afskaffes. Enhedslisten mener, at er
råd til massive lønstigninger, udtagen for topcheferne.
LÆRERNE SKAL HAVE EN CENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE. Det er et samlet krav for
hele fagbevægelsen. Det støtter Enhedslisten hundrede procent, fordi vi altid
har været imod RSSF-regeringens lovindgreb i 2013, og vi mener at alle har ret
til at forhandle deres vilkår.
FROKOSTPAUSEN SKAL OVERENSKOMSTSIKRES. Lønmodtagerne har ikke brug for
mere arbejdstid, heller ikke offentlig ansatte. Det er kun rimeligt, at den frokostpause de altid har haft, sikres i overenskomsten.
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DE LAVTLØNNEDE SKAL HAVE ET LØFT. I årevis er de lavtlønnede sakket bagud,
og det skal være slut nu. Mindstelønningerne skal hæves markant, og det er
en mærkesag for Enhedslisten. Ægte solidarisk lønpolitik er at give de lavestlønnede mest i kroner og øre.

KVINDERNE SKAL HAVE LIGELØN. Det er kun formelt at vi har ligeløn i Danmark.
De kvindedominerede fag har lavere løn end mandsdominerede fag trods
lige lang uddannelse. De fag med lavest løn og mest deltid er kvindernes.
PULJE TIL AT LØFTE LAVTLØN/LIGELØN. Disse opgaver kan ikke løses inden for
den økonomiske ramme, som regeringen har sat for forhandlingerne. Det
gælder ikke mindst spørgsmålet om at sikre reelle fremskridt i lavtløns- og
ligelønskampen. Da Enhedslisten betragter det som en samfundsopgave, har
vi derfor foreslået, at Folketinget afsætter en pulje på 5 mia. kr. som parterne
kan bruge til at sikre fremskridt på denne front.

FAKTA OM LØN
De offentlige arbejdsgivere med Sophie Løhde i spidsen påstår, at de offentlig
ansatte har haft en alt for god lønudvikling. Det passer ganske enkelt ikke.
Tværtimod har de offentligt ansatte haft en minimal reallønsudvikling på 0,27
% om året siden 2010.

Kommunal reallønsudvikling
= 0,27 % årligt
KOMMUNAL
REALLØNSUDVIKLING = 0,27 % ÅRLIGT
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Lønstigning i kommuner og regioner
Lønstigning gennemsnit

Forbrugerpriser årligt gennemsnit
Reallønsudvikling årligt gennemsnit

Kilde: Danmarks
Kilde:
Danmarksstatestik
statistisk
De offentlig ansattes krav om lønstigninger på godt 8 % er yderst rimelige. Det
vil sikre, at man følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Reallønnen vi så stige med godt en procent om året.
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LØHDE OG KLS ”TILBUD”: ET WIENERBRØD
OM MÅNEDEN
Arbejdsgivernes ”tilbud” om 6,6 % lønstigninger er nærmest ikke noget værd.
I praksis betyder det, at reallønnen kun stiger med 0,1 %. Forklaringen på
den ringe værdi af ”tilbuddet” er først og fremmest prisudviklingen, men også
nogle andre faktorer, som forringer ”tilbuddet” for det store flertal af offentlig
ansatte.
For det første, så er det en samlet lønramme, og det betyder, at forbedringer til bestemte grupper, som fx til ligeløn og lavtlønnede, skal komme fra
den samlede pulje. Det betyder, at skal nogen have lidt mere, så må andre få
mindre. Samtidig skal der fratrækkes et større beløb, fordi den samlede lønsum stiger, når der ansættes højere uddannede i stedet for lavt uddannede,
fx akademikere i stedet for HK’ere og pædagogiske assistenter i steder for
pædagogmedhjælpere.
For det andet, så er det ”tilbud” ikke meget værd. Det sikrer kun at reallønnen holdes, men stiger måske med 0,1 %, og det ligger betydeligt under, den
lønudvikling der vil være på det private arbejdsmarked. Faktisk svarer ”tilbuddet” til, at sygeplejersken kan købe sig et stykke wienerbrød om måneden.

Foto: iStock

Lønudvikling
2018
2019
2020 2018-20
Privat lønudvikling
2,8%
2,9%
3,0%
8,7%
- Forbrugerpriser
1,5%
1,7%
1,9%
5,1%
Realløn privat
1,3%
1,2%
1,1%
3,6%
Realløn pr. måned v. 25.000 kr.
(38 % skat fratrukket)
201,50 kr. 186,00 kr. 170,50 kr. 558,00 kr.
Offentlige				
Regeringens ”tilbud”
2,20%
2,20%
2,20%
6,60%
- Fratrækkes lønforskydning
0,20%
0,20%
0,20%
0,60%
- Fratrækkes særlige puljer
0,27%
0,27%
0,27%
0,81%
- Forbrugerpriser
1,50%
1,70%
1,90%
5,10%
Realløn
0,23%
0,03%
-0,17%
0,09%
Reallønsudvikling				
Månedsløn 25.000
(38 % skat fratrukket)
35,65 kr. 4,65 kr. -26,35 kr. 13,95 kr.
Månedsløn 20.000
(38 % skat fratrukket)
28,52 kr.
3,72 kr. -21,08 kr. 11,16 kr.
Månedsløn 30.000
(38 % skat fratrukket)
42,78 kr. 5,58 kr. -31,62 kr. 16,74 kr.
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ARBEJDSGIVERNES KRAV:
LØNUDVIKLING SKAL VÆRE LAVERE END PÅ DET PRIVATE ARBEJDSMARKED. Det er et
erklæret mål for regeringen og ikke mindst det private erhvervsliv, at holde
lønnen nede. Formålet er dels at forhindre pres på mindstelønnen generelt,
og dels at sørge for at det er økonomisk mindre attraktivt at arbejde for det
offentlige.
DE OFFENTLIG ANSATTE ”SKYLDER” LØN. Sophie Løhde mener, at de offentlig
ansatte i en periode har fået for meget, og derfor skal en aftale om lønstigninger indeholde et fratræk. Det vil sige, at hvis man får fx 6 % i lønstigning
over tre år, så skal der fratrækkes 1,5 % fra starten.
INDIVIDUEL LØNFORHANDLINGER ER FREMTIDEN. Sophie Løhde har sat et mål om
at 50 % af al løn skal være individuelt forhandlet, og at 25 % af alle lønmidler
skal gå til individuel løn. Det skal ”øge ledelsesrummet”, hvilket betyder at den
enkelte får dikteret lønnen uden støtte fra sin tillidsrepræsentant. Det betyder
et farvel til en fælles og solidarisk løndannelse, hvor de stærke løfter de svage.
INGEN ARBEJDSTIDSAFTALE MED LÆRERNE. Hverken regeringen eller KL er villige
til, at lærerne skal have en arbejdstidsaftale, som man har det på resten af
arbejdsmarkedet. Efter lockouten og regeringsindgrebet i 2013 er lærernes
arbejdstid bestemt af Lov 409, hvilket betyder, at skolelederen bestemmer
alt. Der er ingen tryghed eller medbestemmelse for lærerne, undtagen på de
skoler og kommuner, hvor der er indgået aftaler.
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INGEN OK-SIKRING AF SPISEPAUSEN. Langt de fleste af de offentlig ansatte har en
betalt frokostpause. Det betyder, at de får løn for alle timer, men samtidig skal
de stå til rådighed i deres frokostpause. Pædagogen spiser sin frokost sammen
med børnene, HK’eren tager telefonen og portøren løber afsted til et hjertetilfælde. Nogen har det allerede skrevet ind i overenskomsten, og dermed kan
det ikke fjernes. Men mange grupper af offentlig ansatte har kun haft det som
en almindelig praksis (kaldet ”kutyme”), og det betyder at det kan fjernes af
arbejdsgiveren uden forhandling eller kompensation. Derfor forlanger fagbevægelsen, at deres frokostpause skrives ind i overenskomsten.

Foto: iStock

SENIORDAGENE SKAL FØLGE PENSIONSALDEREN. I dag har mange offentlig ansatte ret til fem årlige seniordage, når de er fyldt 55/58/60 år. Det vil arbejdsgiverne ændre på, så seniordagene kobles sammen med den stigende
folkepensionsalder. Det betyder at seniordage først kan bruges fem år inden
pensionsalderen, fx fra man er 62 år, og dermed bliver retten til seniordage
voldsomt forringet.
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HVAD ER EN KONFLIKT

HVAD ER EN KONFLIKT
NYTTER STREJKER FOR OFFENTLIG ANSATTE
Når lønmodtagerne nedlægger arbejdet, er formålet at ramme arbejdsgiveren på pengepungen. Det har en omgående virkning i en privat virksomhed,
fordi varer ikke bliver bragt ud, produceret og ordrer forsinket. Det er anderledes for offentlig ansatte.
Effekten af en strejke i det offentlige er først og fremmest indirekte. Når
børnene ikke kan komme i institution og skole eller når man lukker ned for
sagsbehandlingen, så går der noget tid, før det gør ondt i samfundet og ikke
mindst på de private virksomheder.
Det særlige ved offentlig ansattes strejker er ofte, at deres succes afhænger af, om de vinder den offentlige mening. Det betyder ikke, at de vinder
mediernes gunst, fordi de altid støtter samfundets top. Den offentlige mening
er det store flertal i befolkningen, dvs. naboen, familien og alle ens venner.

DEN DANSKE MODEL
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I Danmark aftales løn- og arbejdsvilkår i et fast system, overenskomster. Det
aftales hver andet eller tredje år, og baserer sig på samarbejde, fredspligt,
forhandlinger og konfliktmulighed. Overenskomster dækker næsten to tredjedele af det private arbejdsmarked, og alle offentlig ansatte.
Mellem overenskomsterne er der fredspligt, dvs. at strejker straffes med
bod. Strejker er ikke ulovlige, men overenskomststridige i Danmark. Forhandlingerne om en ny overenskomst er tilrettelagt efter en skarp tidsplan, og
med mange regler, som er aftalt mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne.
Overordnet reguleres det i en Hovedaftale, som er en slags grundlov for de
forskellige områder.

Foto: Maria Prudholm

LØNMODTAGERNES KAMPMIDLER:
STREJKE OG BLOKADE
Når lønmodtagerne nedlægger arbejdet, så kaldes det at strejke. I princippet
bør alle ansatte på en arbejdsplads deltage i strejken, hvis det skal have en
maksimal effekt. Men i en overenskomststrejke, så er det kun de ansatte, som
er organiseret i den konfliktende fagforening, som deltager i strejken.
Hvis lønmodtagerne laver en blokade af arbejdet, så forhindrer de uorganiserede i at udføre strejkeramt arbejde. Under en overenskomststrejke, så
betyder blokade, at konfliktramt arbejde ikke må udføres af nye ansatte, og
at arbejdsløse ikke kan pålægges konfliktramt arbejde.

ARBEJDSGIVERNES KAMPMIDDEL: LOCKOUT
Arbejdsgiverne reagerer på lønmodtagernes strejkevarsler med lockout. Det
betyder, at arbejdsgiverne udelukker alle (eller mange) fagforeningsmedlemmer fra deres arbejde, hvilket betyder at de ikke får løn. Effekten af en lockout
er, at det skal gøre ondt i økonomien for både den enkelte og fagforeningen.
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HVAD ER EN KONFLIKT

KONFLIKTVARSLER
Før en konflikt kan påbegyndes, så skal der gives et varsel, så modparten
er forberedt. På det statslige område er varslet en måned, mens det på det
kommunale og regionale område er fire uger før konflikten kan startes.
Konfliktvarslet kan udskydes af forligsmanden i to gange 14 dage.

HVEM SKAL STREJKE: FRA FÅ TIL ALLE
De enkelte forbund bestemmer selv, hvor mange af medlemmerne, der skal
i strejke til en start. Forbundene samarbejder om, at de områder som skal
strejke koordineres, så effekten er størst mulig.
Fagbevægelsen har besluttet i OK18, at godt ti procent af medlemmer skal
sendes i strejke i den første bølge. Ideen er at ramme arbejdsgiverne bredt og
dybt, uden at alle strejkemidler bruges på en gang. Det kan følges op med en
anden og tredje bølge, som skal varsles med samme tidsrum, som de første
varsler.
De medlemmer, som ikke er i strejke, spiller en vigtig rolle med aktiv opbakning og økonomisk solidaritet.

DE ARBEJDER UNDER KONFLIKTEN:
NØDBEREDSKAB, LEDERE, ELEVER
OG UORGANISEREDE
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Når en arbejdsplads er i strejke, så er det desværre ikke alle, som er med i
strejken. Ledere er undtaget, fordi de er arbejdsgivernes repræsentant, og
må godt udføre strejkeramt arbejde i et vist omfang. Elever må ikke deltage i
strejker, men må omvendt heller ikke udføre strejkeramt arbejde.
Uorganiserede kolleger, dvs. kolleger som ikke er medlemmer af den overenskomstbærende organisation, skal møde på arbejde. Det er både dem
som slet ikke er medlem af en fagforening, og de som er medlemmer af gule
fagforretninger, fx Det faglige hus, Krifa og Ase. De bliver kaldt skruebrækkere.
I en række fag er der aftalt et nødberedskab mellem parterne, så livsvigtige opgaver udføres. Det kan være på sygehuse, plejehjem og politiet. Det
har fagbevægelsen accepteret, fordi det er meget dårlig reklame, hvis nogen
meget syge eller sårbare ikke får hjælp.

Foto: iStock

HVAD ER TILLADT? OK-REGLER,
LOVGIVNING OG GOD STIL
Når konflikten går i gang, så er der en række spilleregler. De vigtigste spilleregler er aftalt mellem fagforbundene og arbejdsgiverne. De regler handler fx
om, at kun de officielt udtagne til konflikt må strejke, og at man ikke må blokere arbejdspladser fysisk. Det bliver altid aftalt i et forlig, at ingen må fyres
som konsekvens af konflikten.
Samtidig er det aftalt, at når et flertal har stemt ja til et forligsresultat, så
ophører strejken og fredspligten indtræder, uanset om den enkelte arbejdsplads eller faggruppe selv har stemt nej. Det samme gælder et regeringsindgreb, hvor loven siger, at herefter skal alle strejker stoppe.

MÅ MAN STREJKE
MOD ET REGERINGSINDGREB
Ja det må man gerne. Strejkeretten er en del af de demokratiske frihedsrettigheder. Men det kan have konsekvenser, fordi den er overenskomststridig og
et brud på fredspligten. Der er et løntab, og man kommer sandsynligvis til at
få en bod i arbejdsretten. Det kan også medføre fyringer, hvis strejken varer
i længere tid.
Men det afhænger altid af styrkeforholdet i situationen og på den enkelte
arbejdsplads. Hvis vreden mod et regeringsindgreb er stor i hele samfundet,
så har politiske strejker legitimitet, og det er ikke sandsynligt, at folk bliver
fyret. Det viser fagbevægelsens erfaringer fra politiske strejker i 1985 (påskestrejkerne) og 1996 (Ri-bus).
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FORLIGSINSTITUTIONEN

FORLIGSINSTITUTIONEN
HVAD ER FORLIGSINSTITUTIONEN
Når konflikten varsles, skal Forligsinstitutionen orienteres. Forligsinstitutionen er en statslig institution, der har som opgave at mægle mellem parterne
for at forhindre konflikter. I forligsinstitutionen indkalder forligsmand Mette
Kristensen repræsentanter for de faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere.
Forligsmanden bestemmer, hvordan processen foregår. Hun afsøger mulighederne for forskellige mæglingsforslag, og kan fx opdele dem i særskilte
forhandlinger.
Note: Det bliver kaldt forligsmand, også selv om det er en kvinde. Det insisterer Mette Kristensen selv på.

FORLIG ELLER FORLIS
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Forligsmanden har ret til at udskyde varslede konflikter i op til 2 x 14 dage.
Konflikten kan træde i kraft på 5. dagen efter udløbet af udsættelsen eller
femtedagen efter mæglingsforsøget er opgivet. Første udskydelse på 14 dage
sker, mens det undersøges, om der er mulighed for at bringe parterne tættere
på hinanden og opnå et resultat. Kun hvis forligsmanden skønner, at der er
reel mulighed for at komme videre i forhandlingen, kan konflikten udskydes i
14 dage en gang til.
Resultatet af forligsmandens arbejde kan være: A) Parterne indgår selv et
forlig. B) Forligsmanden fremsætter et mæglingsforslag som begge parter anbefaler. C) Det er ikke muligt at nå et forlig eller lave et mæglingsforslag.
Hvis der indgås et forlig eller fremsættes et mæglingsforslag, skal medlemmerne have mulighed for at stemme om det. Hvis forliget eller mæglingsforslaget forkastes af medlemmerne, kan konflikten iværksættes. Konflikt kan
også iværksættes, hvis der ikke er indgået et forlig eller fremsat et mæglingsforslag.

Foto: Maria Prudholm

SAMMENKÆDNING OG AFSTEMNING
Forligsmanden bestemmer, hvordan et mæglingsforslag skal til afstemning.
Et mæglingsforslag vil sandsynligvis omfatte samtlige overenskomster på det
offentlige område, dvs. staten, kommunerne og regionerne. Mæglingsforslaget forudsætter en anbefaling fra parterne, og vil indeholde generelle lønstigninger og evt. bestemmelser om arbejdstid.
Når der er sammenkædning, så skal et forslag til afstemning blandt alle
de offentlig ansatte, som er medlemmer af fagforeningen. Her gælder en
særlig regel, hvis et flertal af medlemmerne stemmer nej. Mindst 40 % af de
stemmeberettigede have deltaget i afstemningen. Er det under 40 %, så skal
mindst 25 % af de stemmeberettigede have stemt nej, hvis det skal forkastes.
Det betyder, at hvis store faggrupper stemmer ja, så kan enkelte store
grupper eller mindre grupper godt stemme massivt nej, uden at de kan slippe
for mæglingsforslaget. Også her er fagbevægelsens musketer-ed afgørende
for, at alle faggrupper kan få en rimelig overenskomst.
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HVEM BESTEMMER I KONFLIKTEN
TRE OMRÅDER – TO FORHANDLINGSFÆLLESSKABER I FAGBEVÆGELSEN
• Forhandlingsfællesskabet er medarbejdernes forlængede arm i de kommunale og regionale forhandlinger. De forhandler på vegne af 51 faglige
organisationer. På arbejdsgiversiden står Kommunernes Landsforening og
Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
• På det statslige område forhandler CFU, som står for Centralorganisationernes Fællesudvalg, på vegne af cirka 120.000 statsansatte, der i blandt
knap 10.000 3F’ere. Modparten er Moderniseringsstyrelsen og innovationsminister Sophie Løhde (V).

FORBUNDENES FORHANDLINGSUDVALG
Det er kun få faglige topfolk, som er med i de direkte forhandlinger. Topforhandlerne har så et bagland, hvor forligsmuligheder diskuteres, og der tages stilling til
et endeligt mæglingsforslag. I mange forbund vil det være naturligt at indkalde
hovedbestyrelsen eller et repræsentantskab, når der skal tages stilling til et endeligt forslag. Du kan læse meget mere om det offentlige forhandlingssystem og
reglerne på de enkelte områder i et grundigt notat, som du kan se her.

MEDLEMMERNE BESTEMMER
I URAFSTEMNINGEN
Når et mæglingsforslag kommer til afstemning, så er det medlemmernes
stemmer, som afgør om det bliver et ja eller nej. Uanset om forbundets forhandlere har sagt ja.

REGERINGSINDGREB
– FOLKETINGET BESTEMMER
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Hvis der kommer en storkonflikt, så har regeringen mulighed for at gribe ind i
konflikten. Det kræver, at de får et flertal i Folketinget til at støtte lovforslaget om regeringsindgreb, som de gjorde i 2013 mod lærerne.

Foto: iStock

Hvis der er konflikt efter, at medlemmerne stemmer nej til et mæglingsforslag, så kan regeringen diktere, at forligsmandens mæglingsforslag ophæves til
lov. Er der ikke et mæglingsforslag, men derimod en åben konflikt, så skal regeringen selv skrive indholdet i lovindgrebet, og det er langt sværere at legitimere.

STEMMERNE FRA ARBEJDSPLADSERNE
– AKTIVITET GØR EN FORSKEL
I medierne kan det ofte se ud som om, at de eneste som bestemmer noget
er de få mennesker, der sidder i forhandlingslokalerne. Men det er langt fra
virkeligheden, fordi den egentlige magt ligger uden for lokalerne.
Dels er en faglig forhandlers styrke alene betinget af opbakning og mobilisering blandt medlemmerne. Dels er det samfundsmæssige styrkeforhold, og
”den offentlige mening”, ikke alene styret af medierne.
Det helt afgørende er, hvad det store flertal af lønmodtagerne gør. Hvis
750.000 offentlig ansatte er i konflikt, så har de en enorm indflydelse og magt.
Tænk, hvis de alle sammen snakkede med tre venner/familie/naboer som er
ansat på det private arbejdsmarked. Kan det realiseres, så har vi dækket alle
lønmodtagere i Danmark, og dermed har vi vundet den offentlige mening.
En anden afgørende faktor er, hvor meget aktivitet de strejkende udfører.
En passiv konflikt, hvor vi sidder derhjemme hver for sig, flytter hverken holdninger eller ændrer styrkeforhold. Er konflikten derimod aktiv, hvor medlemmer er udadvendte, synlige og markante, så kan det sætte nye dagsordner og
flytte mange over på fagbevægelsens side.
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TIDSLINJE

TIDSLINJE – HVORNÅR KAN HVAD
SKE OG HVAD ER DER PLANLAGT
HVORDAN ER KØREPLANEN
• FORHANDLINGER – De kører i forligsinstitutionen indtil der enten er forlig,
et mæglingsforslag eller forligsmanden giver op.
• SAMMENBRUD – Hvis det sker hurtigt, og forligsmanden ikke udsætter konflikten. Så begynder strejken den 4. april og følges af lockout umiddelbart
efter.
• VARSLER – Strejker og lockout skal varsles med 4 uger i kommuner og regioner, mens staten varsler med en måned.
• FORLIGSINSTITUTIONEN – Forligsmanden har ret til at udskyde varslede
konflikter i op til 2 x 14 dage. Konflikten kan træde i kraft på 5. dagen
efter udløbet af udsættelsen eller femtedagen efter mæglingsforsøget er
opgivet. Første udskydelse på 14 dage sker, mens det undersøges, om der
er mulighed for at bringe parterne tættere på hinanden og opnå et resultat. Kun hvis forligsmanden skønner, at der er reel mulighed for at komme
videre i forhandlingen, kan konflikten udskydes i 14 dage en gang til.
• KONFLIKT – Strejken og lockout fortsætter indtil der findes en forhandlingsløsning eller en af parterne giver op. En konflikt får ikke lov til at løbe
i en uendelighed, og slet ikke når det omfatter store dele af samfundet.
• REGERINGSINDGREB – Regeringen har mulighed for at gribe ind i konflikten.
Det gør den ved at fremsætte et lovforslag, som skal have et flertal i Folketinget. Det kan fremsættes den ene dag og 2. og 3. behandles (vedtages), den næste dag.
• PROTESTSTREJKER – Fortsætter så længe lønmodtagerne vil det.
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KONFLIKT KALENDER
7. marts: DEMONSTRATION MOD KL
Hvor: København
Hvem: København for velfærd
Link: https://www.facebook.com/e
vents/1960428874221020/
8. marts: KL-TOPMØDE 		
Hvor: Ålborg
Hvem: FOA arr. demonstration
Link: https://www.foa.dk/afdelinger/foanordjylland/aktiviteter/bydpolitikerne-velkommen- tilaalborg080318
17. marts: Ø - AFDELINGSTRÆF
Hvor: Middelfart
Hvem: Afdelingernes kontaktpersoner
17. marts: Ø-REGION MIDTJYLLAND
Hvor: Århus
Hvem: Enhedslistens faglige i
region midtjylland
20. marts: TR STORMØDE I KØBENHAVN
Hvor: København
Hvem: KBH fagforeninger
https://www.facebook.com/e
vents/158128338331969/
22. marts: LANDSDÆKKENDE TR-MØDE
Hvor: Fredericia
Hvem: Alle offentlige TR
22. marts: DEMONSTRATION MOD
INDENRIGS- OG ØK.MIN.
Hvor: København
Hvem: København for velfærd
Link: https://www.facebook.com/e
vents/348316865671362/

22. marts: DANSKE REGIONERS
generalforsamling
Hvor: Århus
Hvem: Demonstration
24. marts - 2. april: Påskeferie
4. april: FØRSTE STREJKEDAG
Hele landet
Alle som er udtaget til strejke
4. april: DEMONSTRATION FORAN
ALLE RÅDHUSE
Hvor: Alle kommuner
Hvem: Alle offentlig ansatte
og alle os andre
10. april: LOCKOUT IGANGSÆTTES
Hvor: Hele landet
Hvem: Alle offentlig ansatte
13. april: LO OG FTF KONGRESSER
Hvem: Delegerede fra forbundene
18. april: FØRSTE STREJKEDAG
(forligsmandens første udsættelse)
23. april: LOCKOUT IGANGSÆTTES
(Forligsmandens første udsættelse)
27.-29. april: ENHEDSLISTENS ÅRSMØDE
Hvor: København
Hvem: Delegerede fra
afdelingerne
1. maj: ARBEJDERNES INTERNATIONALE
kampdag
Hvor: Hele landet
Hvem: Alle
2. maj: FØRSTE STREJKEDAG		
(forligsmandens anden udsættelse)
7. ma: LOCKOUT IGANGSÆTTES
(Forligsmandens anden udsættelse)
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HVILKE ERFARINGER HAR VI

HVILKE ERFARINGER HAR VI
Store forbedringer kræver store styrkeprøver. Store styrkeprøver kræver store
kollektive mobiliseringer. Uden kamp og store sværdslag har lønmodtagerne aldrig fået forbedringer. Fagbevægelsens erfaringer fra overenskomstforhandlinger gennem tiden er entydige. Det er de store strejker og mobiliseringer, som har givet resultaterne, der for alvor har løftet vores løn og sænket
vores arbejdstid.
Selv om resultatet efter en storstrejke ender med at blive en smule mere
magert end det, man kunne have ønsket sig, så har det vist sig, at man får gevinsten ved næste overenskomstforhandling. Derfor har storkonflikter været
en stor gevinst, men det kræver en omfattende mobilisering.

OVERBLIK OVER STORKONFLIKTER I DANMARK
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• 1956: STORKONFLIKT

• 1973: STORKONFLIKT

Resultat: Mæglingsforslag ophøjet
til lov trods protester Fagbevægelsen stillede blandt andet krav om at
nedsætte den ugentlige arbejdstid
fra 48 til 44 timer.
Forhandlingerne brød sammen,
og 65.000 arbejdere endte med at
strejke. Forligsmanden fremlagde
et forslag, som begge parter kunne
anbefale deres medlemmer. Men
arbejderne stemte det ned.
Statsminister H. C. Hansen (S) og
hans regering greb ind efter cirka
to uger, da transportarbejderne
stoppede med at køre olie og benzin ud.
Regeringen gjorde det forkastede mæglingsforslag til lov, og det
fik mere end 100.000 demonstranter til at protestere foran Christiansborg.
Fra folketingssalen hvæsede H. C.
Hansen: »Mig skal de ikke drive pis
på.«.

Resultat: Højst 40 timers arbejdsuge
og formel ligeløn Konflikten i 1973 er
den største arbejdskon-flikt i Danmark nogensinde. 155.000 strejkede,
mens 105.000 var lockoutet.
Arbejdsgivere og arbejdstagerne var blandt andet uenige om
arbejdernes krav om en 40 timers
arbejdsuge og ligeløn.
Efter to ugers konflikt greb statsminister Anker Jørgensen (S) ind.
Resultatet af regeringsindgrebet
blev en arbejdsuge på maksimalt 40
timer. Ligelønnen blev indført - om
end af formel karakter.

• 1976: PLATTEDAMERNES STREJKE
Resultat: Lønstigning på tre kroner i
timen.
Plattedamerne, der maler det
kongelige porcelæn, strejkede sammen med deres kollegaer på fabrikken i en konflikt, der spredte sig til
10.000 arbejdere over hele landet.

Damerne ville have 6,50 kroner
mere i løn i timen. Der kom intet
indgreb fra regeringens side. I stedet
opnåede plattedamerne til sidst en
lønstigning på tre kroner i timen.

• 1985: PÅSKESTREJKEN
Resultat: Kortere arbejdstid. Først fra
40 til 39 timer. Lidt senere til 37.
Storkonflikten står mellem Dansk
Arbejdsgiverforening og LO. De
omkring 300.000 strejkende vil have
nedsat arbejdsugen til 35 timer.
Den såkaldte påskestrejke varede
ikke længe, da Schlüter-regeringen
allerede efter seks dage greb ind
med en formulering, den selv havde
skrevet.
Her bliver en arbejdsuge på 40
timer skåret ned til en 39 timers
arbejdsuge, og ved næste overenskomstforhandling i 1987 blev den
skåret yderligere ned til 37 timer
uden konflikt.

• 1998: GÆRKRISEN
Resultat: Fik ikke sjette uge i første
omgang, Men den kom i 2000
Ca. 450.000 privatansatte nedlagde arbejde i april 1998 efter et flertal
af medlemmerne stemte nej til et
mæglingsforslag. En strejke som kom
bag på forbundsledelserne, som
havde anbefalet mæglingsforslaget. De strejkende kæmpede især
for den sjette ferieuge, og mellem
den 25. april og 6. maj lå Danmark
stille. Aviserne udkom ikke, butikkerne kunne ikke få varer kørt ud, og
konflikten er især blevet kendt for
frygten for mangel på gær.

Konflikten endte efter 10 dage,
hvor Nyrup-regeringen greb ind. Den
ophøjede mæglingsforslaget til lov,
men tilføjede som noget afgørende
tre børnefamiliefridage.
De strejkende fik ikke deres sjette
ferieuge. Men ved overenskomstforhandlingerne i 2000 blev børnefamiliefridagene forvandlet til en aftale
om fem feriefridage for alle.

• 2008: MARATHONKONFLIKTEN
Resultat: Lønstigninger på op til 14
procent.
Sygeplejersker, pædagoger og
sosu-assistenter strejkede i løbet
af foråret for 15 procent mere i løn.
Samtidig ønskede sygeplejerskerne
at sætte fokus på deres arbejdsforhold.
Det var Anders Fogh Rasmussen
(V), der var statsminister, og der var
hyppige rygter om et regeringsindgreb. Men det kom ikke, og sygeplejerskerne endte derfor med at
strejke i næsten to måneder.
Konflikten sluttede, da fagforeningerne FOA, Sundhedskartellet og
BUPL accepterede mindre lønstigninger af arbejdsgiverne - staten, KL
og Danske Regioner - end de havde
krævet i første omgang.
Sosu-assistenterne løb med den
største procentvise stigning, nemlig
14,1 pct., mens FOA samlet set fik
13,4 pct. BUPL accepterede 12,8 procent samt bedre forhold på løntrin
og øget tillæg for overarbejde, mens
Sundhedskartellet til slut accepterede 13,3 procent mere i løn over tre
år.
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TIPS TIL LOKALE AKTIVITETER
PÅ AFDELINGSMØDET
Sæt 15. minutter af på jeres næste møde
• 5 minutter til at et offentlig ansat medlem forklarer, hvad OK18 handler
om – gerne en lokal tillidsvalgt.
• 5. minutter til medlemmernes konkrete bidrag – lad de medlemmer som
selv er offentlig ansatte komme til orde først.
• 5. minutter til at aftale aktiviteter – dan en gruppe af offentlig ansatte
medlemmer, som kan være afdelingens eksperter og hinandens hjælpere,
som fx kan holde et offentligt møde (gerne sammen med andre partier
og den lokale fagbevægelse).

I ARBEJDSUDVALGET
1. Find et medlem, som er offentlig ansat og gerne tillidsvalgt, der kan fortælle om OK18 på det næste afdelingsmøde.
2. Aftal hvem der er ansvarlig for kontakt og information til landsorganisationen om OK18, så afdelingen får direkte info.
3. Send en særlig mail/sms til de af jeres medlemmer om afdelingsmødet,
som er krydset af som medlemmer af en fagforening.
4. Læg pres på borgmesteren og byrådet – stil forslag i byrådet om henvendelse til KL om at indgå i positive forhandlinger. Skriv læserbreve om
samme. Lave en demonstration eller synlig markering sammen med kommunens offentlig ansatte, når forslaget behandles.
5. Lav en liste over hvilke offentlige arbejdspladser i jeres kommune/region,
hvor det kan give mening at dele flyers ud – fx rådhuset, sygehuset, skoler,
børnehaver, Sosu’ernes mødesteder osv.
6. Planlæg, hvad afdelingen skal gøre, hvis der kommer konflikt – fx a) synlighed på torvet, trafikknudepunkter og ved de store offentlige arbejdspladser. b) Initiativer i byrådet c) lokal demonstration d) lokal Facebook-kampagne som boostes økonomisk e) alt muligt andet.
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PÅ DIN ARBEJDSPLADS
• Del information om konflikten ud til dine kolleger – få materiale i din fagforening eller fra Enhedslisten.
• Bed din tillidsrepræsentant om, at I laver et klubmøde eller at bestyrelsen sender en udtalelse til støtte for de offentlig ansatte.
• Tag del i lokale arrangementer (fx møder, demonstrationer, Facebook) om
overenskomsten – solidaritet mellem alle faggrupper betyder meget for
dem som skal i konflikt.
• Bliver der konflikt, så tag snakken op om, hvordan den bliver aktiv for alle
ansatte. Hvis du er privatansat, så handler det om synlig solidaritet.

OFFENTLIG ANSATTES ARBEJDSPLADSER
1. Hold hurtigst muligt et møde for alle kolleger – det er meget bedre at snakke om en mulig konflikt i fællesskab, så ingen står alene med bekymringer
og tvivl.
2. Start allerede nu med at informere de borgere, som I hjælper med jeres
arbejde, om at konflikten skyldes arbejdsgiverne og de politikere, som i
forvejen sparer på velfærden. Bedre velfærd er også bedre vilkår for offentlig ansatte.
3. Forbered konflikten i god tid. Sørg for at alle kommer med i konflikten –
gør det klart for ledelsen, at de ikke skal bryde strejken. En sideeffekt er, at
jeres konfliktforberedelser trænger opad og udad, så arbejdsgiverne konstant mindes om jeres stigende villighed til at tage konflikten.
4. En aktiv konflikt starter med, at alle kolleger synes de er inviteret til at
deltage – dvs. at alle kolleger tidligt føler sig spurgt og inddraget i, hvordan
konflikten skal køre på deres arbejdsplads – jo større lokal medbestemmelse, des større aktivitet og selvtillid i kollektivet.
5. Konflikten kan ikke vindes af offentlig ansatte alene. Gå over til de nærmeste private arbejdspladser og fortæl om jeres krav. Vær synlige for alle
borgere i lokalområdet, så det ikke er arbejdsgiverne og medierne, som
bestemmer, hvad der er den offentlige mening.
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NYTTIGE LINKS OM OK18
ENHEDSLISTEN:
Enhedslistens.dk – Enhedslisten om OK18
Faglig hjemmeside – Baggrund, udtalelser m.m.
Faglig Facebook – daglige updates fra den faglige venstrefløj

KØBENHAVN FOR VELFÆRD
Følg de mest aktive københavnske fagforeningers aktiviteter
https://www.facebook.com/enhedslisten.faglig/

RESUME AF OK 2018 - DAGLIGE OPSUMMERINGER FRA FAOS
AOS følger begivenhederne i OK-forløbet. Vi bringer dagligt et resume af de
vigtigste historier i pressen samt udmeldinger fra relevante organisationer.
Læs resumeet i omvendt kronologisk rækkefølge nedenfor, eller gå direkte
ind på en specifik måned i forløbet via punktopstillingen:
http://faos.ku.dk/temasider/ok-forhandlinger/2018/resume-af-ok-2018/

KONFLIKT ABC FRA FORBUNDENE
FOAs konflikt håndbog til tillidsvalgte
https://www.foa.dk/~/media/B5D2400390B34523A9D78AEF0B54CD14.ashx
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FOAs ABC til medlemmerne
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2018/01/12/Konflikt-rykker-taetterepaa-Det-betyder-det-for-dig

Foto: Maria Prudholm

Gymnasielærerne: Regler før, under og efter en konflikt
http://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18/Sider/Konflikt-ABC.aspx
Dansk Magisterforening om OK 18: Konflikt-ABC - MAGISTERBLADET
https://www.magisterbladet.dk/magisterbladet/2018/022018/022018_p44
HK:
https://www.hk.dk/omhk/enhedssider/kommunal-ok18/konflikt
Lægerne:
https://www.laeger.dk/konflikt-abc-fra-yngre-laeger-og-fas
DJØF
https://www.djoef.dk/tema/ok18/ok18-konflikt/konfliktside.aspx
DSR (Dansk Sygepljeråd):
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/ok18/ok18-hvis-der-bliver-konflikt
DLF (Danmarks Lærerforening):
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/skjult_konflikt-abc-oversigt
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