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Beretning for fagligt Lands udvalg til årsmøde 2021

Det er en forholdsvis kort periode der her aflægges beretning for

Fagligt Landsudvalg og Fagligt sekretariat har fungeret i hele perioden

I FLU har vi holdt 2 møder.  Sekretariatet har holdt 11 møder.

Der har været afholdt en faglig Landskonference.

Det faglige arbejde.

Periodens store hovedopgave har været OK21. Situationen er ved redaktionens slutning ikke endelig

afklaret. Sygeplejersker og Radiografer har stemt nej.

Det blev et magert overenskomstresultat for de offentligt ansatte.

Enhedslistens Faglige Landsudvalg udarbejdede allerede i sommeren 2020 et oplæg til hvordan presset for

bedre løn og arbejdsfold for de offentligt ansatte kunne forøges.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2018, hvor musketer ed og skulder ved skulder aktivitet førte til en

voldsom mobilisering, forsøgte vi at tale sammenhold og solidaritet op.

FT-gruppen fremlagde allerede 1 maj forslaget om ekstraordinært at afsætte 5 milliarder til at løfte ligeløns-

og lavtlønsspørgsmålet.

Men vi må konstatere at Corona krise og nedlukning lagde en afgørende bremse på mulighederne for

aktivitet og bevægelse.

Der blev arbejdet på at forlænge de nuværende OK forhandlinger et år. Det kunne der beklageligvis ikke

opnås enighed om.

Regeringen benyttede Coranasituationen til at tørre regningen af på de offentligt ansatte, og

forbundsledelserne accepterede situationen.

Derfor blev det et meget magert resultat, hvor reallønnen kun lige er sikret.

Der kom grønne krav med i Overenskomsterne hvilket er venstresidens fortjeneste.

Det skal nu bruges offensivt.

Der skete intet afgørende på lavt og ligeløns området, men allerede nu tegner der sig et billede af at disse 2

spørgsmål kan blive centrale kamptemaer  frem til OK 24.

Der må og skal ske en politisk besluttet og finansieret ændring, således at de fejlplacerede

kvindedominerede fag, (tjenestemandsreformen 1969 ) såsom pædagoger og sygeplejersker med flere

bliver tilgodeset med en bedre løn.

Der skal ligeledes arbejdes på en ny lønmodel hvor det bliver kronestigninger og ikke %stigninger der bliver

dominerende ved OK 24. Dette er nødvendigt for at undgå yderligere ulighed på arbejdsmarkedet.

Lønmodellen er den vedtagne linje i FLU men ikke alle er enige heri hvilket også afspejler den uenighed der



er mellem de offentlig ansattes forbund. Der er derfor i regi af FLU nedsat en arbejdsgruppe der skal forsøge

at nå frem til et kompromis der kan skabe et fælles grundlag frem mod OK 24

Vi har op til OK 21 arbejdet målrettet med at opbygge flere faglige netværk.

Disse er en forudsætning for vores mobiliseringsevne, vores indflydelse i fagforeninger og forbund, og for

vores egen politik udvikling, hvor det at trække på den faglige ekspertise, der ligger i netværkene skal

udvikles.

Der skal findes flere ressourcer til dette arbejde, hvis vi skal have succes.

På samme måde som Coronakrisen fik en afgørende indflydelse på ok forhandlingerne, har den betydet

forsinkelser på andre områder.

Der er blevet skabt en række koordineringsudvalg og der lægges op til landsmøder i netværkene hen over

foråret

De nye erfaringer med zoom møder vil blive brugt aktivt med henblik på at løse vores geografiproblemer i

forhold til møde deltagelse.

Enhedslistens faglige deltog aktivt i at opbygge en bevægelse mod stigende pensionsalder.

Hovedkravet var at stoppe pensionsalderens yderligere stigning. Konkret var målet at få folketinget til at

afstå fra at gennemfører en yderligere stigning til 69 år. Trods at bevægelsen #68 er mere end nok kom op

på over 100 fagforeninger kørte regeringen videre og under dække af at gøre store fremskridt for

lønmodtagerne kørte de Arne reformen igennem.

PT arbejdes der målrettet på at få forhøjet dagpengene og få standset den udhulingsmekanisme der indti

videre har været politisk flertal for.

Der er positive elementer i den, men de bliver hurtigt udvandet.

Derfor bliver det nødvendigt at fastholde kravet om at få pensionsalderen rullet tilbage.

I forhold til klimakampen har opgaven været ar få den grønne dagsorden til at fylde i fagbevægelsen og på

arbejdspladserne. Det har drejet sig både om konkrete krav og bedre koordinering.

Vi vil arbejde på at understøtte arbejdet i Broen Til Fremtiden.

Det er lykkedes at få grønomstilling ind i de offentlige OK forhandlinger.

Der skal nu fuld turbo på dette arbejde på de offentlige arbejdspladser.

Faglige Netværk.

Vores Faglige netværk har 3 formål

1. At være forum for enhedsliste medlemmer til diskussion af fælles strategier indenfor branche eller
fag

2. At være forum for initiativer der kan være med sil at organiserer flere i Enhedslisten og sikre at
medlemmer af Enhedslisten arbejder målrettet på indflydelse i de faglige organisationer



3. At bidrage til partiets politikudvikling gennem udvalg mv med baggrund i netværkets og dets
medlemmers kompetencer.

Vi er i gang med opbygning af nye netværk.

Corona krisen har været medvirkende til forsinkelser.

De enkelte faglige netværk har udarbejdet egen beretning

Regionalisering af Udvalgsarbejdet

Arbejdet med at regionaliserer Fagligt Lands Udvalgs arbejde er i gang

Skal det for alvor lykkes er der behov for at Regionsbestyrelserne indgår i arbejdet.

Corona krisen har været medvirkende til forsinkelser.

Faglig uddannelse

Vi arbejder på et uddannelsesmateriale der kan styrke den ideologiske indsats , der arbejdes med video og

zoom arrangementer

Arbejdsløshedspolitisk netværk.

Mål og Handlingsplan

FLU styrer sit arbejde i forhold til en Mål og Handlingsplan

I planen beskrives hvordan vi vil styrke vores arbejde i de faglige netværk, regionaliserer udvalgets arbejde

øge den faglige prioritering i partiet og systematisk arbejde på at styrke den faglige venstrefløj.

Temaerne er.

Grøn omstilling, øget social retfærdighed, OK 21, fordeling af arbejdet gennem kortere arbejdstid, fokus på

arbejdsmiljø og uddannelse, samt en overordnet og international indsats mod den neoliberalistiske

krisepolitik.

Planen vil blive fornyet efter vores Faglige Landskonference i oktober 2021.

På vegne af FLU

Anders Olesen


