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Bevar store bededag – underskriftsindsamling og stordemonstration 

 

Regeringens lovforslag om afskaffelse af store bededag vil betyde, at vi alle  

skal arbejde mere. Det er et direkte angreb på den danske aftalemodel, hvor 

arbejdsmarkedets parter indgår aftaler om blandt andet løn og arbejdstid. 

 

Det vil vi som fagforening ikke acceptere, og derfor deltager KLF aktivt i  

kampen for bevarelsen af store bededag som en fridag.  

 

Ideen med lovforslaget er fra regeringens side at øge statens indtægter med  

tre milliarder kroner årligt samt at forøge arbejdsudbuddet med 8.500 fuld-

tidspersoner. I den offentlige sektor vil den ekstra arbejdsdag omvendt betyde 

2.700 færre ansatte, fordi det samlede antal arbejdstimer i det offentlige skal 

forblive uændret.  

 

De øgede indtægter fra fjernelsen af store bededag som fridag skal, ifølge 

regeringen, anvendes til at ”finansiere et løft af Danmarks forsvar i kølvandet  

på Ruslands invasion af Ukraine”.  

 

Flere økonomer har kritiseret regeringens regnemodeller. Der findes ikke nogen 

dokumentation for den langvarige effekt på arbejdsudbuddet ved at afskaffe en 

helligdag. Man kan heller ikke beregne eller forudse, hvordan arbejdstiden på 

længere sigt vil se ud og dermed heller ikke forvente, at den ønskede merfinan-

siering af forsvaret kommer til at gå op. Og hvad er så næste indgreb fra regerin-

gens side? 

 

Vores budskab er derfor helt klart: Hold fingrene fra store bededag. Ingen politisk 

indblanding i de kollektive overenskomster! 

 

Underskriftsindsamling og demonstration – her kan du som TR hjælpe 

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation startede sidste tirsdag en 

underskriftsindsamling for bevarelsen af store bededag. Mere end 400.000 danske 

lønmodtagere har allerede skrevet under. Vi vil gerne opfordre dig til at hænge den 

http://www.bevarstorebededag.dk/


 

vedhæftede plakat op på jeres arbejdsplads, så du og dine kolleger nemt kan 

bidrage med deres underskrift. 

 

På plakaten er også en opfordring til at deltage i stordemonstrationen arrangeret  

af fagbevægelsen på Christiansborgs Slotsplads søndag 5. februar kl. 14 -16.  

KLF mødes på Regnbuepladsen ved siden af Københavns Rådhus kl. 13.45, 

hvorefter  

vi samlet går til Christiansborg. Familie og venner er meget velkomne. 

 

Vi håber, at I på arbejdspladserne får talt om betydningen af regeringens lov-

forslag, og sammen aftaler at deltage i demonstrationen, hvor vi får brug for at 

være rigtig mange, der viser vores modstand mod regeringens indblanding i den 

danske aftalemodel og vores arbejdstid. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Katrine Fylking, formand 

 

 

 

 


