
Det er ikke hyggelig å måtte stå utenfor 
gjerdet rundt barnehagen vår i dag. 
  Vi skulle jo vært på innsiden – sammen  
  med de fine barna deres.   Vi savner 
jobben vår og streiker med et tungt hjerte. 

Til de foresatte 
i barnehagen vår

  Dessverre har motparten vår, arbeidsgiverorganisasjonen PBL, 
ikke gitt oss noe valg. Alt vi ber om er like gode pensjonsvilkår som i 
omtrent alle andre barnehager, både kommunale og private. 
Det skulle bare mangle!  

  Det er heller ikke hyggelig å lese at PBL nå omtaler pensjonen vi 
tilbys som «gullstandard» og går i tallkrig med fagforeningene våre. 
Vi ber ikke om mer enn de andre, vi ber om det samme – og hadde 
selvsagt ikke stått her utenfor gjerdene om vi hadde fått det.

  At PBL truer med en bølge av barnehagekonkurser hvis vi  ansatte 
skal få en rettferdig pensjon, er kanskje det som provoserer aller 
mest: Det er helt utidig å legge et slikt ansvar på oss.  Barnehagene 
får dekket pensjonsutgiftene sine av det offentlige. Penger som 
kommunen har bevilget til pensjon, skal brukes til pensjon.
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