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Kære Anders
Kom nu til forhandlingsbordet!
Lærerne i folkeskolen, ungdomsskolen og sprogcentrene har nu været i
konflikt i 2 uger med store konsekvenser for eleverne.
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Tiden er kommet til at lægge mediestrategier og forsøg på at påvirke
Folketinget til side, og møde op til reelle forhandlinger, for at sikre dine
medlemmer det bedst mulige resultat.
Du har fra lockoutens start efterlyst et regeringsindgreb, der kan afslutte
konflikten. Du har gentagne gange påstået, at der er tale om aftalt spil
mellem regeringen og KL senest i dit indlæg i Politiken i dag. I stedet for at
lægge hele dit lod i den skål, hvor du lader Folketinget og regeringen tage
ansvaret for en løsning, vil jeg opfordre dig til straks at komme til
forhandlingsbordet.
KL’s hovedkrav er, at LC’s særlige aftaleret på anvendelsen af lærernes
arbejdstid skal bortfalde, det står vi fast på.
I forhold til dette hovedkrav har du og LC overhovedet ikke rykket jer
undervejs i forhandlingerne. Michael Ziegler har gentagne gange siden
sammenbruddet i forligsinstitutionen ringet til dig og opfordret til
bevægelse på det punkt men forgæves. Der er ingen reel forhandlingsvilje.
I stedet vælger du at tage alle dine medlemmer som gidsler i en opslidende
konflikt, der ikke bringer folkeskolen videre, tværtimod. Og du tager alle
elever og forældre som gidsler i kampen for at opretholde Danmarks
Lærerforenings særrettigheder.
Jeg synes, tiden er inde til, at du sætter dig til forhandlingsbordet med reel
forhandlingsvilje, så lærerne kan få overenskomster med indhold, der svarer
til andre personalegrupper.
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I så fald er vi i KL naturligvis indstillet på at forhandle, som vi plejer. Vi
synes, den danske model på det offentlige arbejdsmarked fortjener, at
parterne udviser reel vilje til at nå et resultat.
Med venlig hilsen

Erik Nielsen
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