
Kære Medlem af FOA Mariagerfjord 

Den 5. februar inviterer fagbevægelsen til en bred og tværpolitisk demonstration på 
Christiansborg Slotsplads. Ambitionen er, at initiativet kan samle de mange organisationer 
og stemmer, som ønsker at bevare store bededag. 

Mere end 410.000 danskere har allerede givet deres utilfredshed med SVM-regeringens korstog mod store 

bededag til kende på www.bevarstorebededag.dk. 

Nu får alle muligheden for at give deres mening til kende ude i virkeligheden. Det sker, når en samlet 

fagbevægelse inviterer til demonstration på Christiansborg Slotsplads den 5. februar kl. 14-16. 

Vi vil ikke finde os i deres tyveri af vores fridag, mens man også fjerner kompensation for de lønmodtagere, 

der arbejder på store bededag. Og samtidig, at de blander sig i vores arbejdstid og angriber den danske 

aftalemodel 

”Lovforslaget åbner en ladeport af muligheder for fremtidige regeringer for at gribe ind i løn og arbejdstid, 
da den eneste begrundelse for indgrebet i den danske model, er behovet for finansiering, hvilket jo er en 
evigt tilbagevendende udfordring, når en regering ønsker at prioritere nye tiltag eller er udfordret af færre 
indtægter. I dette tilfælde er det endda selvpåført, da skatterne nedsættes samtidigt.” 

En fjernelse af helligdagen vil føre til færre offentligt ansatte, fordi de offentlige udgifter skal fastholdes på 
samme niveau, selv om flere skal arbejde, ligesom store dele af arbejdsmarkedet slet ikke vil blive 
kompenseret for de tillæg, de, der vanligvis arbejder på store bededag, får. For offentligt ansatte gælder 
det yderligere, at de risikerer at blive snydt for endnu mere på grund af den såkaldte reguleringsordning. 
Ordningen er indført for at sikre, at lønnen på det offentlige og private arbejdsmarked følges nogenlunde 
ad. Men her risikerer de offentligt ansatte, at den kompensation, som lovforslaget lægger op til, alle 
lønmodtagere skal have, kommer til at tælle med som en forøgelse af årslønnen. Det vil betyde, at den 
modregnes og på den måde ender med at blive betalt af de offentligt ansatte selv. 

Fra FOA Mariagerfjord deltager vi selvfølgelig også, og håber du som medlem også vil med til 
demonstration.  

Vi kører fra Hobro søndag d. 5. feb. Kl. 7.30 og fra Hadsund kl. 8.15 (der vil være morgenkaffe og 
rundstykker i bussen, sandwich til frokost og aftensmad på hjemturen, samt vand og øl) 

Tilmelding kan ske via link: https://tilmeldmig.dk/default.aspx?9999234100  

Du skal bruge dit MITID for at tilmelde dig via linket. Ved problemer kontakt: kria@foa.dk 
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