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■ Fagforeninger samler sig i ”Aarhus for Velfærd”

FOA Århus er blandt de lokale fagforeninger, der nu har oprettet samarbejdet
”Aarhus for Velfærd”.
Det er med LO og FTF i spidsen, at en række århusianske fagforeninger har
dannet Aarhus for Velfærd. Samarbejdets formål er at styrke det kommunale
demokrati og selvstyre.
Byrådet har en vision om et aktivt medborgerskab, og den vil Aarhus for Velfærd tage alvorligt og se på, hvordan borgerne kan få større indflydelse på
byrådets beslutninger, og hvordan de føres ud i livet.
Aarhus for velfærd udspringer af forårets modstand mod det såkaldte omprioriteringsbidrag, der har betydet, at kommunerne skulle aflevere penge og dermed beslutningskompetence til staten.
Samarbejdet siger nej til mere central styring og nej til at stramme kommunernes økonomi. I stedet mener Aarhus
for Velfærd, at der er behov at forsvare og udvikle det kommunale selvstyre.

■ Det skete der hos FOA Århus i 2016

Omprioriteringsbidrag var et nyt ord, som borgerne i Danmark lærte meget
mere om i løbet af 2016, og det var som så meget andet fra regeringen blot et
udtryk for mindre velfærd og færre ydelser til de svageste borgere.
Medlemmer og borgere protesterede mange gange, og selvom der både var
politiske og faglige sejre, så var 2016 også et år, der bød på både nedskæringer, uretmæssige fyringer og flere triste historier fra den private ældrepleje.

■ Lej en billig feriebolig

Et samarbejde mellem FOA Århus og Tjenestemændenes Forsikring betyder, at
fagforeningens medlemmer kan modtage selskabets attraktive forsikringstilbud
- uanset om de er tjenestemænd eller ej. Og Interesseforeningen tilbyder fagforeningsmedlemmer, som også er kunder hos Tjenestemændenes Forsikring, at leje
en billig ferielejlighed i Prag og et sommerhus i Blåvand.
Interesserede kan læse mere på foreningens hjemmeside http://www.interesseforeningen.dk, hvor de også kan finde et ansøgningsskema.
Interesseforeningens nye feriesæson starter i uge 18 2017 og løber til uge 17 2018. Ansøgningsfristen til den nye sæson
er den 17. februar 2017, og Interesseforeningen trækker lod mellem ansøgerne, som derefter får en tilbagemelding fra
foreningen.

■ Foredrag om seksuelle overgreb

I perioden februar til april 2017 præsenterer Kvindepolitisk Forum tre foredrag, der handler om seksuelle overgreb. Alle foredrag bliver holdt i Dokk1’s
Lille Sal, og de beskæftiger sig dels med overgreb i hverdagssammenhænge
og dels overgreb i krigssituationer.
En række fagforeninger, blandt andre FOA Århus, har støttet foredragsrækken.
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