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KOMMUNAL VÄSTERBOTTEN
Våra medlemmar förtjänar respekt för sitt arbete och det får de inte av Svenska kyrkan, skriver Malin Ragnegård
Förbundsordförande Kommunal (bilden) och Matilda Johansson Avdelningsordförande, Västerbotten.

Det här är en insändare och innehållet reflekterar skribentens egna uppfattningar.

Kyrkans arbetstagare förtjänar samma rättigheter som alla andra – därför har
Kommunal tvingats ut i strejk. Kommunals medlemmars kompetens, arbete och
ansvarstagande är värd att hyllas. Men framför allt förtjänar medlemmarna respekt.
Arbetstagare i Svenska kyrkan gör ett mycket viktigt arbete, inte minst när människor
drabbas av sorg, trauman eller kris. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation verkar
inte hålla med om det och vill göra kraftiga försämringar i medlemmarnas
arbetsvillkor och lönevillkor.
Villkorsförsämringarna är bland de sämre villkor vi sett en arbetsgivarpart föreslå:
Från 6 månaders uppsägningstid till 1 månads uppsägningstid, och att inte betala ut
lön utifrån märket. Efter att Svenska kyrkan sagt upp det avtal som funnits oss
emellan, har långa förhandlingar hållits mellan Kommunal och Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation. När dessa strandade kopplades Medlingsinstitutet in och
lade fram ett nytt förslag till gagn för båda parter.
Kommunal sa Ja, men Svenska kyrkan sa Nej till medlarnas bud. Därför tvingades
Kommunal att fredagen den 29 april utlysa strejk för medlemmarna som arbetar i
Svenska kyrkan. Vi har i det längsta varit pragmatiska och försökt hitta en bra
lösning.
Tyvärr tar inte Svenska kyrkan den utsträckta handen. En strejk är alltid en sista
utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Vi kan bara beklaga att
arbetsgivaren anser att just deras verksamhet ska ha en särställning på svensk
arbetsmarknad, och därför menar att medlemmarna i Kommunal inte ska få likvärdiga
villkor som flertalet andra på arbetsmarknaden. Kommunals medlemmar i Svenska
kyrkan har hela Kommunal i ryggen.
Detta är inte bara kyrkans konflikt - utan en halv miljon medlemmar sluter upp.
Kommunals medlemmar förtjänar samma rättigheter som andra arbetstagare, och vi
kommer inte att ge oss!
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