1. maj tale 2013 i Terndrup.
A) Tusind tak for muligheden for at tale her i Terndrup på
arbejdernes internationale kampdag i dag.
Kampdag – eller festdag – jeg har hørt en lærer ansat i
Frederikshavn Kommune, der her under konflikten sagde, at
det ikke var Ok at komme og demonstrere til 1. maj
arrangementerne, da det var en festdag og ikke en dag, hvor
man kan komme og udtrykke fagpolitiske meninger. Sikke en
forståelse. Det var vist på tide, at der blev rusket lidt op i
dette.
B) Det jeg vil komme ind på i min tale er (vist det uundgåelige)
kommentarer til den overståede lockout, dagpengeproblemet,
renovationsarbejdernes strejke her i Rebild Kommune og det
forestående kommunalvalg her i 2013.
1. 1 måneds konflikt mellem KL og Danmarks Lærerforening,
hvor en hel faggruppe bliver hængt ud som enerådende,
asociale – at de har fantastiske overenskomstaftaler – Disse
synspunkter virkede provokerende på Bertil og jeg og det fik
os til at skrive et læserbrev, som vi fik i medierne først i april,
hvor konflikten lige var startet:
Vi skrev bl.a.:
Tak til lærerne for den festlige modtagelse, vi som
byrådsmedlemmer fik til byrådsmødet først i april. – det dufter lidt
som i gamle dage, hvor jeg husker at vi var ude at demonstrere og
gøre opmærksom på vores fagkampe og de uretfærdigheder, vi
stod i og også hvilken sammenhold det gav omkring vores
respektive fagforeninger – kendskab til hinanden og sammenhold
blandt medlemmerne.
Men baggrunden for lærernes fremmøde var jo knap så festlig.
Som SF-byrådsmedlemmer i Rebild tager vi skarpt afstand fra KL’s
konfrontationspolitik (inkl. den usympatiske retorik), som er
kommet til udtryk både ved KL’s ultimative ”forhandlings”oplæg og
den efterfølgende lockout.

Nogle mener, at vi som menige byrådspolitikere ikke kan tillade os
at kritisere kommunernes og dermed vores egen ”fagforening”. Det
mener vi godt, vi kan. Vi er ikke blevet spurgt, om vi er enige i KL’s
linje, og vi føler os ærlig talt i mindst lige så høj grad (alternativ
formulering ”mere”) som repræsentanter for lærere, elever og
forældre som for KL.
Vor opfattelse af, hvordan moderne, offentlige institutioner skal
fungere, er i det hele taget forskellig fra KL’s: Vi er overbeviste om,
at de bedste resultater opnås ved et tæt samarbejde mellem ledere
og ansatte og ikke ved at centralisere magten yderligere, og at
forudsætningen for fortsat høj kvalitet i undervisningen er, at der er
tilstrækkelig med forberedelse til lærerne.
Bertil og jeg har deltaget i en underskriftsindsamling blandt SF’s
byrådsmedlemmer, hvor vi opfordrede vort eget partis
repræsentanter i KL’s bestyrelse til at arbejde for, at der kunne
findes en forhandlingsløsning.
Vi forventer endvidere, at de mio, som Rebild Kommune har sparet
på lockouten, forbliver indenfor folkeskoleområdet.
Så kom indgrebet – hvor vores egen regering åbenbart kun snakker
med KL og gør KL’s forhandlingsoplæg til lov. Mon der ligger noget i
at regeringen ikke havde pengene til det folkeskoleforlig, der er på
vej og så er det lærerne, der kommer til at betale med de penge,
de gennem årene har kæmpet for til deres overenskomster, de
penge, det er deres.
Nå, men vi må videre herfra – og få det bedste ud af situationen. Vi
har ikke snakket om dette i vores bestyrelse og blandt vores
medlemmer – men jeg er vist af den overbevisning, at det er bedst
at man går ind og laver lokale aftaler, så det dermed bliver rimelige
fælles aftaler i vores kommune.
2. Dagpengeproblemet: Dagpengeløsninger skal falde nu. Det er
ganske forfærdelig, hvad der vil komme til at ske på dette
område indenfor den nærmeste fremtid. Herfra skal også lyde
en kraftig opfordring til vores egne i regeringen om at få gjort
noget ved dette. Det kan få fatale følger for de enkelte
familier, der bliver ramt.

3. Renovationsarbejderne strejker i vores kommune i disse dage.
At medarbejderne vælger en tillidsmand og dagen efter er
vedkommende fyret. Det ser bestemt ikke godt ud. Jeg kender
ikke nok til problemstillingen, med hvis det er den aftale,
Rebild Kommune har lavet og der i dette udbudsmateriale
ligger det, der gør at det omtalte firma har mulighed for at
handle som de gør – ja, så har jeg ikke lavet mit arbejde godt
nok – og byrødderne ikke lavet det godt nok. Her skal vores
opmærksomhed skærpes i det fremtidige politiske arbejde.
4. Så lidt om kommunalvalget: Vi står overfor et kommunalvalg
her i november. Det bliver spændende om vi kan gøre det
bedre end sidst? Det er meget vigtigt at vi denne gang får et
regeringsskifte i Rebild Kommune. Det var det også sidst og
det så bestemt ikke pænt, det der blev lavet sidste gang –
men det ansvar kan vi i SF ikke påtage os. Det har været
meget op ad bakke i denne periode. Men vi synes selv at vi
har knoklet med de opgaver, vi er blevet stillet overfor. Vi
synes også at vi har gjort det på en ordentlig måde og været
ordentlige overfor de mennesker, vores beslutninger har haft
indflydelse på.
5. Jeg har sommetider tænkt om SF skulle trække sig ud af
regeringen, har vi overhovedet indflydelse på de beslutninger,
der bliver truffet. Men jeg har også tænkt om og ved tanken
om, hvad der så kunne være sket – ja, så må vi virkelig
kæmpe videre og det gør vi allerbedst ved at være aktive i
vores partiforeninger. Jeg kan ikke true med at gå – nej jeg
truer først for alvor, når jeg vil blive og kæmpe for de
synspunkter, vi har i hver af vores partier.
Vi står stadig i en økonomisk krise og den må vi forholde os til, det
nytter ikke at lukke øjnene, som andre lande har gjort. Opgaven er
at komme ud af den – og det kan man vælge at gøre i ensomhed
(alles kamp mod alle) eller i et fællesskab - - - -I SF REBILD vælger vi kampen i et socialistisk fællesskab.
Tak for jeres tid og fortsat go’ 1. maj.
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