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Lärarnas Riksförbunds ställning till Lärarförbundets kampanj
Varför syns Lärarförbundet överallt, och inte Lärarnas Riksförbund?
Lärarförbundet har en kampanj för att driva sitt kongressbeslut, att bli landets enda
lärarfackförbund och med starkt rekryteringsfokus. Lärarförbundet säger bland annat i
sin kampanj ”Tycker du att det är bra att splittra lärarkåren?”. De har helsidesannonser i
stora dagstidningar och skyltreklam på t-banestationer mm, samt via sociala medier. Nu
även reklam i Kanal 5. Det är dyrt, och det drevet kommer Lärarnas Riksförbund INTE
haka på.
1. Vi är ansvarsfulla med vår ekonomi! Vi servar våra medlemmar, och de som vill bli
det!
2. Vi tror inte på att samla alla inom skolan i samma förbund - vi tror på att arbeta
tillsammans med Lärarförbundet, men för var och en och deras olika behov. Har vi för
många olika sorters medlemmar, så sitter vi också på för många stolar.
3. Vi vill inte ha arbetsgivare i vårt förbund - vi servar arbetstagare!
4. Vi vill ha ökad statlig skola, och det vill merparten av
våra medlemmar också! Det kom även fram vid Skolkommissionens rapport för två år
sedan, och nuvarande regerings Januariavtal är ganska tydlig med det också. Men så
har vi alltid tyckt! LR demonstrerade också i hela Sverige för detta, när Lärarförbundet
drev igenom beslutet med Göran Persson på 90-talet!
https://www.lr.se/…/10argumentforenstatligskola.4.e8f5e6513…
Lärarnas Riksförbund växer och för Dig som tror på våra grundprinciper, så har du ett
förbund som stöttar i vått och torrt, och som alltid vetat var vi står: På lärarnas, och
studie- och yrkesvägledarnas sida, med mer tid för varje elev och med undervisningen i
fokus!
Följ oss på Facebook - och ta del av vår kampanj: #palararnassida
https://www.lr.se/

Kongress 2020 – glöm inte att nominera delegater från Jönköping till kongressen.
Använd dig av länken För att nominera måste du skapa en nomineringsprofil.

AW på Idlewild - Den 11 april tog ett gäng glada LR-medlemmar chansen att
umgås under trevliga former! Vi hoppas på återseende

Glad Påsk önskar
Lisbeth, Anders, Lena och Susanne
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