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Konference for tillidsrepræsentanter onsdag 27. februar kl. 9 - 15

Vi skrev historie ved OK18, fordi vi stod skulder ved skulder, alle offentlige
ansatte i stat, region og kommune. Men ikke nok med det, så fik vi massiv
opbakning fra andre fagforeninger fra det private arbejdsmarked og flertallet af
den danske befolkning.
Læren af OK18 viste at vi er stærkere sammen, for ingen kan vinde alene.
OK18 viste også at fagbevægelsens kerneværdier: fællesskabets styrke og
solidaritet, kan skabe resultater for alle. De erfaringer er ikke en
engangsfornøjelse. Erfaringer skal bruges, udbygges og skabe endnu bedre
resultater for de mange, ved OK20 og OK21. Derfor indkalder en lang række
fagforeninger til konference:
Onsdag 27.februar kl.10.00 til 15.30
Mødelokalerne
Nyropsgade 25, 1602 København.
Vi håber at mange tillidsvalgte og faglige aktive vil deltage - sprede budskabet.
De københavnske fagforeninger
BUBL Hovedstaden, KLF, LFS, DM, 3F BJMF, GL, FOA1, SL og FOA SOSU, 3F København, HK Kommunal
Hovedstaden mfl.

Program
Kl.09.00 - 09.30
Kl.09.30- 09.45

Kaffe og morgenbrød – musikalsk opvarmning
2 x velkomst v/ KLF og 3F ”OK stafetten leveres videre” og OK18 fælles sang

Læren af OK18 – erfaringer, muligheder og perspektiver
Kl.09.45- 10.35
Paneldebat og plenumdebat fra gulvet. I panelet vil der sidde folk fra
Uddannelsesforbundet, DSR, FOA 1, og 3F BJMF
Kl.10.35- 10.50 Pause
Skulder ved skulder - solidaritet fra gulvet
Kl.10.50-11.45
Solidaritet og sammenhold i praksis.
Interview og debat med faglige aktive fra OK18. Der vil deltage en
stilladsarbejder, en sygeplejerske, en folkeskolelærer, en gymnasielærer, en
HK’er, en pædagog, en pædagogmedhjælper og en murersvend. Fælles for dem
er, at de var fagligt aktive under OK18
Er prekære ansættelser, usikre jobs og daglejere det fremtidige arbejdsmarked?
Kl.11.45-12.30
Oplæg ved Janne Gleerup, Center for Arbejdslivsforskning
Kl.12.15 - 13.15 Frokost
Frem mod OK20 & OK21 - Nej til arbejdsgiver diktater – for frie kollektive aftaler
Kl.13.15 - 14.00
Topforhandlerne har ordet:
Paneldebat og plenumdebat fra gulvet. Der deltager:
Mona Strib, FOA forbundsformand,
Jan Villadsen, 3F Chefforhandler,
Flemming Vinther, HKKF forbundsformand,
Simon Tøgern, sektorformand HK Privat,
Camillia Gregersen, Dansk Magisterforening formand
Kl.14.00- 14.15 Pause
Kl.14.15-15.25

Frem mod OK20, det private arbejdsmarked – lokale faglige aktive har ordet:
Panel og plenumdebat, hvor der vil være et mix af fagforeningsfolk og
tillidsfolk fra det private arbejdsmarked.

Kl.15.25- 15.30

Afslutning og peptalk til fremtiden ved repræsentant fra en faglig
ungdomsorganisation

Tilmelding skal for KLF´s tillidsrepræsentanter ske til Britt Skovø brsk@dlf.org
Senest onsdag 20. februar.

Med venlig hilsen
Inge Thomsen

