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■ Giv de uorganiserede et vink med en video

FOA Århus har lavet en kort video, der forklarer, hvordan de rigtige fagforeninger har skabt vores velfærd, og hvordan de gule fagforretninger blot udnytter de rigtige fagforeningers arbejde.
Hvis du er enig, så kan du være med til at sprede videoen, der fortæller om de
rigtige fagforeningers mange resultater som for eksempel løn, ferie, pension
og barselsorlov. Og som fortæller, hvordan de gule fagforretningers medlemmer ikke kan forsvare deres rettigheder, fordi de ikke må strejke. Find videoen på FOA Århus Facebook-side – http://www.facebook.com/foaaarhus.dk/

■ Se video fra møde om fremtidens dagtilbud

Omkring 50 personer deltog, da Aarhus for Velfærd havde inviteret borgerne
til at diskutere, hvordan de ønsker, at dagtilbuddene skal se ud for børn, der
er i alderen fra 0 til 6 år. Det var rådmand Bünyamin Simsek fra Aarhus Kommune samt forsker og lektor Søs Bayer fra Danmarks institut for Pædagogik
og Uddannelse, Aarhus Universitet, der lagde op til debatten, som blev styret
af TV2-vært Frederik Roland. Interesserede kan se video fra mødet på samarbejdets Facebookside– http://www.facebook.com/aarhusforvelfaerd.

■ 8. marts på Kvindemuseet

Matilde Falchs sang, en solidaritetsdemonstration og en debat om 30 timers arbejdsuge og ligestilling. Det er nogle af programpunkterne, når Kvindemuseet,
Kvindepolitisk Forum og flere fagforeninger fejrer kvindernes internationale
kampdag 8. marts. FOA Århus er blandt de fagforeninger, der støtter arrangementet, som bliver holdt fra kl. 11 til kl. 20 på Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5 i
Århus C. Solidaritetsdemonstrationen Womens March afgår dog fra museet kl. 16
til Århus Rådhus og er retur på museet kl. 17.

■ Fransk film om jobcentrets ydmygelser

FOA Århus medlemmer – evt. med ledsager - kan gratis se filmen ”Markedets
Lov” i biografen Øst for Paradis. Filmen handler om fabriksarbejderen Thierry,
der som 51-årig mister sit job og kæmper for at få tilværelsen til at hænge sammen
for sig selv og sin familie. Filmen bliver vist i biografen Øst for Paradis, Paradisgade
7-9, Århus C, og det sker d 16. marts 2017 fra kl. 19.30 til 22. Tilmeld dig på hjemmesiden www.foa-aarhus.dk

■ Lav en flot fotobog

På et gratis kursus kan alle FOA Århus medlemmer lære at lave en fotobog
i en rigtig god kvalitet. De vælger deres eget design, lærer at bruge en række
værktøjer, og indsætter selv billeder og tekst. Kursisterne medbringer deres
egne billeder på mobil, CD, kamera eller USB-stik og skal huske at have eventuelle kabler med. Kurset foregår over to aftener 20. og 27. marts 2016, begge
dage fra kl. 17.30 til 20.30 i FOA Århus lokaler. Tilmeld dig på hjemmesiden.
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