
 
Pressemeddelelse fra FOA Mariagerfjord.  
 
 
FOA Mariagerfjord har før og under overenskomstforhandlingerne 2021, stillet sig meget kritisk overfor 
FOA hovedforbunds ledelse og en del af hovedbestyrelsen. Årsagen til dette er, at vi har set en meget 
ensidig og, synes vi, ret aggressiv kampagne for at stemme ja til OK `21. 
Vi fornemmer at vores Forbund poster rigtig mange penge i stem ja kampagnen. Dette på trods af, at vi på 
de 3 informationsmøder Forbundet har afholdt for alle medlemmer, har kunnet se og høre megen kritik af 
Forbundets forhandlingsresultat og informationsniveau ifht. medlemmerne.  
Vi har endnu ikke et afstemningsresultat, men bliver det et nej, mener vi der er et forklaringsproblem 
overfor medlemmerne, når man har brugt penge (og kampagner er ikke billige) på ja fronten, uden også at 
fortælle hvad vi kan få ved at stemme nej.  
Det er ikke en enig hovedbestyrelse der har accepteret at stemme ja til Ok `21, og det mener vi ikke er 
tydeligt nok.  
FOA Mariagerfjord har gjort FOAs hovedbestyrelse og ledelse opmærksom på, at vi oplever der, vrisses og 
tales ned til medlemmer og valgte, hvis der stilles kritiske spørgsmål. Vi håbede på en ændring i attitude og 
tilgang til medlemmerne, men dette er ikke sket. Vi har oplevet under 3 landsdækkende møder, at der igen 
blev talt ned til og vrisset af medlemmer, som stillede de mange kritisk spørgsmål. Vi ønsker at være 
medspillere, men også at have retten til modspillet, der skulle gøre FOA stærkere.  
Vi opfordrer alle vores medlemmer til at afgive deres stemme og gøre brug af denne demokratiske 
rettighed, så stemmeprocenten kan afspejle vores aktive afdeling.  
Som vi også tidligere har givet udtryk for,  
KAN FOA MARIAGERFJORD IKKE ANBEFALE ET JA TIL OK ´21, og det er ganske enkelt, fordi vi mener vores 
forhandlere burde have gjort det meget bedre end det magre resultat vi ser nu.  
 
På vegne af  
Afdelingsbestyrelsen  
FOA Mariagerfjord 


