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SF TOP BAG KL´S KONFRONTATIONSKURS MOD LÆRERNE? 
 

Den førende SF 'er i KL s bestyrelse, Jane Findahl, indrømmer nu, at SF´erne i KL s bestyrelse 

står bag KL s konfrontationskurs mod lærerne – angiveligt efter aftale med SF s nye ledelse !!!! 

 

 

1. Spiller SF dobbeltspil i lærerkonflikten? 

Det er blevet åbent spørgsmål, om SF spiller dobbeltspil i lærerkonflikten eller om SF  s ledelse 

endog står bag KL  s konfrontationskurs og opgør med lærerne? 

Menige SF byrådsmedlemmer rundt omkring i landet har ellers kritiseret KL s lockout af og 

ultimative krav til lærerne. 
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Et antal landsledelsesmedlemmer i SF har tilsvarende udtalt sig imod, at regeringen skal gribe ind i 

konflikten og i faglige konflikter i det hele taget. 
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Og SF s ordfører i Folketinget Pernille Vigsø Bagge udtalte på linje hermed, at regeringen ikke bare 

skal bakke op om KL s krav og ophøje det til lovindgreb: ”Det er ikke KL’s forslag, der skal 

ophøjes til lov…. Vi kan ikke bare ophøje den ene parts krav til lov efter min bedste 

overbevisning.”.
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2. MEN: SF´ ere i KL s bestyrelse bag K´L s linje. 

Men nu har den førende SF´er i KL s bestyrelse, Jane Findahl, formand for KL ´ s børne og 

ungeudvalg, klart dementeret, at disse mere eller mindre sympatitilkendegivelser for lærerne er 

dækkende for partiets holdning.  

Tværtimod har hun lige ud erklæret, at alle 3 SF ´ere i KL s bestyrelse "… har været med til at 

lægge KL s overfor lærerne". 
4
  

Jane Findahl sætter tilmed streg under opbakningen til KL s konfrontationskurs med lærerne, idet 

hun understreger, at " vi er enige i den".
5
  

De tre SF repræsentanter i KL har dog taget afstand fra KL s retorik, men altså ikke indholdet = 

kravet om afskaffelse af lærernes tjenestetidsaftale. 

 

Mens et flertalt af SF´s almindelige byrådsmedlemmer er imod KL s konfrontationslinje, synes SF 

på topplan i KL altså en aktiv del af planen om at knægte lærerne.  

En anden af KL s repræsentanter er partiets næstformand, Mette Touborg. Hun har kun udtalt, at 

hun ”ikke refererer fra bestyrelsesmøder” 
6
 – med andre ord vil hun ikke ud med, hvilken holdning 

hun har indtaget i KL s bestyrelse.  

Men hun har IKKE dementeret Jane Findahls udtalelse om, at alle 3 SF har været enig om at bakke 

KL s linje op. 

 

 

3. SF – toppen bag KL s konfrontationskurs mod lærerne. 

Selvom der stadig ved gruppemødet for SF kommunalpolitikere ved KL s nylige 

kommunalpolitiske topmøde var kritik af KL s linje, tog man ikke noget opgør med de tre 

topSF´ere.
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Det kan måske skyldes, at der står mere bag den end blot de 3 topSF´ere i KL bestyrelse.  

Alene, hvis partiets næstformand er med til at bakke op bag KL s linje, siger det sig selv, at 

partiledelsen som sådan er orienteret og må være indforstået.  
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Hvilket Jane Findahl også lige ud har bekræftet andetsteds med følgende udtalelse: "SF's KL 

repræsentanter har ikke siddet i vores eget rum og fundet på, at vi ville arbejde for en ændret 

arbejdstidsaftale med lærerne. Det er selvfølgelig noget vi har aftalt med SF's ledelse".
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Med andre er det således et åbent spørgsmål, hvorvidt SF som parti på topplan at stå bag KL s 

konfrontationskurs med lærerne og er dermed at være en aktiv del af regeringens og KL s plan om 

at knægte lærerne. 

 

  

4. SF gør klar til regeringsindgreb i konflikten. 

At SF- ledelsen står bag KL s linje, der jo i sidste ende synes lagt i regeringens top med 

finansministeren i spidsen, harmonerer også med Holger K. har udtalt, at SF er parat til "at tage 

ansvaret på sig for et lovindgreb" i konflikten.
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Et lovindgreb, som dårligt ikke kan få andet indhold end at ophøje KL s krav til lov, fordi det er det 

som regeringstoppen med Corydon i spidsen længe har planlagt og fordi afskaffelse af lærernes 

tjenestetidsaftale er helt afgørende for finansieringen af regeringens folkeskolereform – en 

folkeskolereform, som SF også står bag. 
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Pernille Vigsø Bagge har da også efter sine udtalelser om ikke bare at ophøje KL s krav til lov, fået 

mundkurv på af partiformand Anette Vilhelmsen 

Det er hermed svært at se andet, end at SF – ledelsen står bag KL s konfrontationskurs mod lærerne 

og bestræbelser på at fjerne lærernes arbejdstidsaftale. 
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