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Forældrebevægelsen rejser sig på ny!!
– Store protestaktioner for børnene er undervejs!
Børns trivsel i daginstitutionerne kom for alvor på den politiske dagsorden i 2019. Ved de
omfattende folkelige protester og store landsdækkende demonstrationer forud for sommerens
folketingsvalg, krævede titusindvis af vælgere forandring for børn og personale i vuggestuer
og børnehaver. Minimumsnormeringer blev et afgørende valgtema, og på nuværende
tidspunkt forhandles om minimumsnormeringer på finansloven. Forældrebevægelsen er dog
stærkt bekymrede for, at den økonomiske og tidsmæssige ramme man forhandler om, er langt
fra tilstrækkelig til at sikre en genopretning af det hårdt prøvede område. Vi vil ikke acceptere,
at kommende løsninger på området ikke sikrer vore børn den omsorg, som de har krav på.
Derfor manifesteres den fortsatte utilfredshed og bekymring i et brag af en protestaktion fredag
den 22. november 2019, som skal tydeliggøre, at vi ikke er parate til at acceptere et fortsat
offentligt omsorgssvigt af Danmarks børn.
”Bekymringerne for vores børn er på sit højeste. At danske børn mangler pædagogisk
personale i vuggestuer og børnehaver, er der ikke mange, der længere stiller spørgsmålstegn
ved. Hvor mange dokumentarer og hvor meget forskning skal der på bordet, før regeringen
indser alvor og konsekvenser?” spørger Marie Blønd, mor til to og talsperson for
forældrebevægelsen.
De seneste måneder har været præget af lokale protester, demonstrationer og dannelse af
forældreorganisationer i mange af landets kommuner. Nu kalder bevægelsen samlet aktion,
med afsæt i en folkemarch fra Rådhuspladsen til Christiansborg i København.
”Vi har behov for et massivt opråb for at signalere tydeligt til de forhandlende parter, at
problemerne skal løses nu og skal løses ordentligt. Sat på spidsen vil vi gerne markere, at
hvis ikke vi mærker helt konkrete forbedringer i ungernes hverdag allerede fra næste år, så er
vi klar til at sætte Danmark i stå.” siger Stella Mia Sieling-Monas, mor til to og talsperson for
forældrebevægelsen.

Praktisk information
Aktionen afvikles fredag den 22. november kl. 14.30 med start på Rådhuspladsen i
København. Programmet opdateres løbende i Facebook-gruppen for #Hvorerderenvoksen:
https://www.facebook.com/events/3167716566635852/.
Forældre og andre opfordres til at hjælpe hinanden med at give børnene en fridag fra deres
institution og drage i fælles flok mod København. Destinationen er Christiansborgs Slotsplads.
Desuden afholdes en støttedemonstration på dagen, som finder sted i Herning. Læs mere
her: https://www.facebook.com/events/2374757086174424/
Løbende opdatering vil finde sted på www.hvorerderenvoksen.dk. Informationer om
aktiviteter og aktioner vil løbende blive opdateret og forældrebevægelsens øvrige materiale
kan desuden downloades.

Kontaktoplysninger
Følgende officielle talspersoner for forældrebevægelsen kan
kontaktes for interview eller yderligere information.
Lokale medier er desuden velkomne til at henvende sig med
henblik på kontakt til de lokale tovholdere landet over.
Marie Blønd (København)
Telefon: 61 67 09 04
Mail: Marie.blond@gmail.com

Stella Mia Sieling-Monas (København)
Telefon: 40 79 80 29
Mail: stellamiasieling@gmail.com
Sophie Mogensen (Jylland og Fyn)
Telefon: 60 60 57 89
Mail: Sophiemogensen2809@gmail.com
Sarah Louise Eskildsen-Mortensen (øvrige Sjælland)
Telefon: 24 47 65 53
Mail: sarah_louise84@hotmail.com
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