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Ny vej til en anden politik
LO Hovedstaden og FTF Hovedstaden
har dannet "Hovedstaden for Velfærd" og
afholder fælles fagligt TR-møde d. 17. maj
2017 i Virumhallen, hvor vi sætter fokus
på velfærd og lighed i Danmark.
"Hovedstaden for Velfærd" vil styrke den
borgernære velfærd og skabe lige
muligheder med lige adgang til sundhed,
uddannelse og velfærd. Grundlaget for
"Hovedstaden for Velfærd" er en anden
politik, som vil fjerne automatiske
nedskæringer stoppe udbygningen af
ulighed i det danske samfund.

Samfundet skævvrides:
Uligheden vokser i Danmark, kæmpe
kapitalgevinster og indflydelse
koncentreres hos stadig færre i forvejen
rige mennesker. Uligheden i både
sundheden og på uddannelsesområdet
vokser. Det samme gør antallet af fattige
familier og børn.
Hovedstaden for Velfærd vil en anden vej.
Vi vil fastsætte faglige krav til velfærd og

stop for uligheden sammen med faglige
aktive i hovedstaden. Vi vil mere lighed og
velfærd og vi vil bygge op, hvor andre
river ned.
Vi kan flytte den politiske dagsorden, når
vi gør det sammen. Vi kan lægge pres på
politikerne og skabe resultater. Vi starter
17. maj!
Tilmelding her - senest 2.
maj: https://lohovedstaden.nemtilmel

d.dk/20/
Hvis I ønsker flyers eller plakater, så skriv
til sophie@lohovedstaden.dk

Temadag om uddannelse for akasser og jobcentre
Kom og deltag i temadag om
mulighederne for opkvalificering af
dagpengemodtagere den 25. april kl. 9-15.
Der bliver præsenteret eksempler på gode
samarbejder mellem jobcentre, a-kasser
og skoler. Målet med dagen er at styrke
samarbejdsrelationerne og at skabe
overblik over mulighederne for
opkvalificering.
Mødet holdes i et samarbejde mellem LO
Hovedstaden og VEU Center
Hovedstaden & Bornholm og
Hovedstaden. Tilmelding her:

https://lohovedstaden.nemtilmeld.dk/
21/

Masser af interesse for
ytringsfrihed

Mere end 60 personer dukkede op, da
LOkaludvalg Storkøbenhavn Nord 14.
marts holdt fyraftensmøde om
ytringsfrihed. Vi takker for den store
interesse og går nu med tanker om at
gentage succesen via LOkaludvalgene i
Nordsjælland.

Empatisk arbejdsmarked
Ca. halvdelen af alle LGBT+ personer
skjuler deres seksualitet på arbejdet. Det
synes vi er helt skævt - især fordi mange
ender med at sige op, når de ikke er åbne
på deres arbejdsplads. Det er både synd
og spild af kompetencer for den enkelte
og for arbejdspladsen.
Hvordan forholder man sig på de danske
arbejdspladser? Er vi i fagbevægelsen og
vores TR'er og AMR'er klædt godt nok på
til at sikre inklusion og mangfoldighed?
Arbejdsmiljønetværket havde 16. marts
besøg af LGBT Danmark, som snart
opstarter et certificeringsprogram om det
empatiske arbejdsmarked for både
offentlige og private virksomheder.
Det er muligt at være med til test af
undervisningsforløbet - gratis. Der er
plads til 30 deltagere. Læs mere her

Repræsentantskabsmøde
22. marts holdt LO Hovedstaden
repræsentantskabsmøde. Vi fik besøg af
Københavns overborgmester Frank
Jensen og fokuserede på de kommende

kommunal- og regionrådsvalg med blikket
rettet mod emnerne lighed, fællesskab og
velfærd.

Offentlig sektor under pres
Der var god debat og krav om respekt og
inddragelse af medarbejderne i den
offentlige sektor på konferencen om
ledelse og styringden den 24. marts.
Væk med central detailstyring, måling,
kontrol, bureaukrati, new public
management og bevidstløse
nedskæringer i den offentlige sektor. Og
ind med god ledelse, fokus på
målsætninger og beslutninger tæt på den
enkelte arbejdsplads og de mennesker,
der arbejder der. Vi skal have borgerne i
centrum.

Copyright © 2017 LO Hovedstaden
Redaktør: Sophie Anthon Buhl
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet kan du afmelde dig her: unsubscribe from this list
LO Hovedstaden - Svend Aukens Plads 11 - 2300 Kbh S
33250122 - lo@lohovedstaden.dk - www.lohovedstaden.dk

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
LO Hovedstaden · Svend Aukens Plads 11 · København S 2300 · Denmark

