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I dag er det 1. maj – dagen hvor fagbevægelsen 
fejrer Den Danske Model – vores indflydelse og 

vores sejre.  
 
Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre 

- som aldrig bliver nævnt i aviserne.  
 
Som for eksempel Vejlegården - kan I huske den? 

Kan I huske alle de forsider i aviserne? 
Og kan I huske alle de politikere - der stod i kø for 
at få stegt flæsk? 
Kan I huske fagbevægelsens stilfærdige 

vedholdenhed? 
 
Hvad er der blevet ud af det? 

Vejlegården er blevet solgt, og den nye ejer har 
tegnet overenskomst med 3 F og løn og vilkår er 
forhandlet.  

Det har jeg ikke set fortalt på forsiden af aviserne.  
 
Det er ikke kun store kampe, vi skal fejre i dag. Vi 
skal også huske de små kampe, som vi i fællesskab 

med tillidsvalgte og FOA`s ansatte arbejder med - 
hvor rigtig meget lykkes godt. 
 

De små sejre betyder meget for det enkelte 
medlem, der har følt sig uretfærdigt behandlet, fået 
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forkert løn eller fået en arbejdsskade og alligevel 
fået et tilfredsstillende resultat, som ikke ville kunne 
opnås alene. 

 
De små daglige sejre, som vi forhandler os til kan 
eks. være:  

 Hvis man opsiges, kan vi forhandle, at man ikke 
skal arbejde det halve år, man er opsagt, men 
får løn hele perioden. 

 Vi forhandler erstatning ved uretmæssig 

opsigelse. 
 Få hjælp til at komme igennem en periode med 

alvorlig stress, så man kan komme tilbage i job. 

 Hjælp til at forhindre, at man mister sit arbejde.  
 Hjælp og store erstatninger hvis man har fået en 

arbejdsskade. 

 Assistance i sygefraværssamtaler hvor der skal 
aftales handleplan og fremtid.  

 Vi hjælper ofte med at afdække manglende løn, 
og vi forhandler os til, at medlemmet får 

efterbetalt løn. Eks. en afsluttet forhandling blev 
til 70.000,00 kr. En sejr der ikke står i aviserne.  

 Hjælp til at få en personlig assistent, hvis man 

ikke selv kan klare jobbet mere.  
 Vi har netop afsluttet lønforhandling hvor FOA 

havde opdaget, at der var givet 3 millioner for 

lidt. Dem fik vi efter langvarige forhandlinger til 
medlemmerne.  Det er også noget vi kan fejre i 
dag.   
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 Der kan nævnes flere resultater, som kan fejres 
i dag. 

  

Som et medlem sagde forleden dag – jeg har aldrig 
før haft brug for jer – heldigvis er jeg medlem i FOA 
og kan I dag gå mere lettet ud af døren og fået god 

hjælp.  Godt jeg stadig er forsikret i FOA og får 
hjælp – en tryghed der er meget værd at have. 
 
Vi fejrer vores sammenhold og fællesskab.  

 
Vi er stolte over at have et godt hus – 
medlemmernes hus, hvor vi har stor aktivitet og 

engagement. 
 
Vi fejrer også i dag at det lykkes for os at skabe 

festlige rammer for vores medlemmer.  
 En FÆLLES Faglig Dag, hvor der var 450 FOA 

medlemmer, der kunne opleve faglige cafeer og 
samvær. 

 
 Til daglig beskæftiger vi os i FOA meget med, 

bl.a. børnepasning og ældrepleje og vilkår for 

medlemmer. 
  

 Og FOA har lige plejet hele familien, hvor vi 

var 1000 i Esbjerg og 700 i Vejen til Cirkus 
Dannebrog – et FOA arrangement med stor 
succes. 
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 Forleden aften var der fuldt hus her i FOA med 
jubilarer 25-30-35-40-45 år.  

 

 Bla. dig Hans var med til at beslutte, at vi 
inviterer jubilarer ind i FOA og det er en 
bragende succes. 

 
 I dag er vi over 80 til 1. maj og I er kommet på 

en helligdag. Det er der grund til at fejre, og 
måske er der brug for mere plads næste gang! 

 
Selvfølgelig er der også store opgaver, som vi i 
Fagbevægelsen skal stå sammen om på landsplan. 

 
Vi skal passe godt på Velfærdssamfundet i Danmark. 
Det hviler på et godt fundament.  

 
Vi skal kæmpe for, at bevare Den Danske Model, 
hvor arbejdsgiver og fagbevægelsen forhandler løn 
og arbejdsvilkår. 

  
Vi skal kæmpe mod social dumping, som 
undergraver vores overenskomster og ordentlige 

vilkår til danske lønmodtagere.  
 
Vi skal turde tage dialogen med de unge og med de 

- der vælger EN RIGTIG FAGFORENING fra - eller 
slet ikke vælger os til. 
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Fortælle den Rigtige ” historie”, om hvor vigtig det 
er at have et medlemskab i vores fagforening FOA. 
 

Vi har Visioner i FOA Esbjerg  
 
Vi vil fortsat påvirke de politiske beslutninger.  

Fortsat bidrage til en velfungerende offentlig sektor.  
Påvirke så vi får mindre ulighed i Danmark.  
Arbejde for bedre ansættelsesvilkår og løn 
Gøre indsatser der virker, så ledige kommer i job. 

Jobrettet uddannelse for at opnå varig 
beskæftigelse.  
Vi skal arbejde for, at arbejdsgiver tager et ansvar 

ift. at få uuddannede i uddannelse. Prognoser viser, 
at der kommer til at mangle faglært arbejdskraft. 
 

Vi vil fortsat synliggøre den værdi, vores faggrupper 
bidrager med til Velfærden.  
Styrke indsats for et bedre arbejdsmiljø – som har 
fået stor vægt i den netop forhandlede 

overenskomst 2015. 
 
Og vi skal tage indflydelse på anvendelse af ny 

teknologi på FOA medlemmers arbejdspladser.  
 
Arbejdsløsheden er faldende, rigtig mange er 

kommet i job og glædeligt, at det går fremad, og vi 
er på rette vej.   
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Vi ser, at tusindvis af mennesker står sammen i dag, 
går gennem gader - Et fællesskab der rækker ud 
over Danmarks grænser.  

 
Vi skal fortsat stå sammen om de rigtige 
fagforeninger for at sikre en ordentlig fremtid, hvor 

vi passer på vores værdier, som vi har opnået 
igennem mange år.  
 
Vi har brug for, at alle tager dialogen om de 

værdier, der er lykkes for fagbevægelsen i et 
fællesskab, så vi har gode arbejdspladser, hvor vi er 
glade for at gå på arbejde hver dag.  

 
Rigtig god 1. Maj til jer alle.  
 

   
 
 
 

  
  

  

 
 
 

 
 


