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■ Kom til folkemøde om fremtidens ældreliv

Op til efterårets byrådsvalg holder Aarhus for Velfærd en række folkemøder
om forskellige emner, og det næste møde handler om alderdommen. Her kan
borgerne fortælle, hvad de mener, der er vigtigt for, at livet som ældre bliver
godt. Aarhus Kommune ønsker et mere aktivt medborgerskab, og Aarhus for
Velfærd vil fastholde borgernes bud overfor politikerne.
Folkemødet bliver holdt d. 17. maj fra kl. 19 til 21. Det sker på El-værket, der
ligger Thorsvej 4 i Åbyhøj. Aarhus for Velfærd byder på et glas vin, TV2-vært
Frederik Roland er ordstyrer, og rådmand Jette Skive samt kulturudvalgsformand Steen Andersen holder to korte
indlæg, der lægger op til debatten.

■ 1 maj. Mere i løn, flere rettigheder

Der var over 100 medlemmer, da FOA Århus holdt 1. maj, og der var morgenmad, hygge og en lille sang, før formand Inge Jensen Pedersen i sin 1. maj
tale kom ind på blandt andet de store lønforskelle, der er på arbejdsmarkedet.
Medlemmer af FOA har ikke fået særlig store lønstigninger igennem de sidste
mange år, og det er et af de punkter, som der bliver lagt vægt på ved de kommende overenskomstforhandlinger.
Senere var der afgang til Rådhuspladsen med flere taler, musik og efterfølgende gik det traditionelle optog med Tangkrogen. Her ventede masser af sol, kolde øl, varm kaffe, kage og hygge.

■ Spred budskabet om en mere retfærdig løn

Op til næste års overenskomstforhandlinger argumenterer FOA for, at medlemmerne fortjener en højere løn. Vær med til at sprede budskabet på Facebook. Lønudviklingen er urimelig og skaber en større ulighed, og det skal der rettes op på, når
FOA og arbejdsgiverne skal indgå nye overenskomster i 2018. Det mener forbundet, som i kampagnen ”Retfærdig løn” peger på, at især FOAs mange lavtlønnede
og oftest kvindelige medlemmer har haft en meget ringere lønudvikling end den
offentlige sektors chefer. I gennemsnit har kommunalt ansatte således fra 2011 til
2016 haft en lønstigning på knap 3000 kr. pr. måned, men pengene er meget ulige fordelt. Mens FOA-faggrupper som for
eksempel pædagogmedhjælpere, SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter har haft lønstigninger mellem 2000 og 2500 kr. pr.
måned, så er forvaltningschefer og tekniske chefer i gennemsnit steget med næsten 8800 kr.
Du finder kampagnen her: www.retfærdigløn.dk/

■ Abonnér på FOA Århus YouTube- kanal!

FOA Århus er på YouTube, hvor afdelingen har sin egen kanal. Her ligger
videoer, der handler om fagpolitiske og sociale FOA-arrangementer, FOAfaggrupper, medlemmers faglige sager og meget andet. Du kan kommentere
videoerne, dele dem på mange forskellige måder, og hvis du liker videoerne,
øger du sandsynligheden for, at YouTube foreslår andre at se dem.
Du finder FOA Århus YouTube-kanal her: www.youtube.com/user/foaaarhus
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