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1. maj tale

Arne Grevsen

Formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Der er kommet en Ny ledelse i Socialdemokratiet dens dagsorden er at vinde næste gang

Efterlønnen er sat til debat. Vi må sikre at vores medlemmer i 3f bevarer retten

Vi i daglig ledelse i 3F har tilsagn fra Helle Thorning at den gevinst samfundet får ved at færre

kan gå på efterløn skal bruges til de dårligst uddannede og deres arbejdsmiljø, så vi alle kan

arbejde længere fordi vi har lyst til det og ikke er slidt op.

Den livslange rengøringsassistent har i dag så mange nedslidningsskader at de ofte ikke når til

efterlønnen men må tage førtidspensionering eller et flexjob .

Poul Erik (vores forbundsformand) foreslog det her for flere år siden, men da fik det ikke gang

på denne jord, men det må jo være vores opgave at sikre vores medlemmer de nødvendige

rettigheder, så kan overlægerne jo selv kæmpe for retten til deres golfture og rødvinsrejser.

Regeringen skal spiddes men ikke ved at vi render rundt og er fornærmede og påstår at

regeringen stjæler alle vores gode ideer, og at pressen aldrig vil skrive de rigtige historier. Det

holder ikke.

Vi må alle ud og fortælle hvad vi vil, ledelsen i socialdemokratiet må vise at det er et andet

projekt de vil et projekt for alle, og den bedste garanti for at det skal lykkes er at de tager

fagbevægelsen og i særdeleshed 3f alvorlig, det har Helle lovet Poul Erik her i april måned, og

det skal vi holde dem fast på, vi skal sammen overbevise vælgerne om at en stemme på et

arbejderparti (og da tænker jeg ikke på Dansk Folkeparti) gør en forskel der kan mærkes vi

kæmper for alle og passer på de svage.

Vi skal have det altoverskyggende problem om at arbejdspladser forsvinder ud af Danmark,

meget stærkere på dagsordenen, det er ikke nok at snakke om at tilpasning og uddannelse.’

Vi står overfor en af de største udfordringer i nyere tid der truer vores velfærdssamfund, ikke

nok med at det er vores kolleger der mister arbejdet når man udflytter arbejdsopgaverne, det

er i sig selv nok til at vi som fagbevægelse skal tage det uhyre alvorligt, men derudover sker

der en forskydning af samfundsøkonomien, den arbejdsløse skal selvfølgelig have sine

dagpenge, men samtidig med at det belaster samfundsøkonomien, giver det også et mindre

skatte grundlag, samtidig med at fortjenesten ryger ned i lommer der ikke er med til at sikre

velfærdssamfundet.

Det er så alvorligt at vi skal til at tænke, hvem betaler sygehuse, uddannelse, veje, og

ældreplejen.
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Vi skal komme med krav til regeringen, vi skal udvikle strategier der sikrer at man ikke blot for

fortjenesten til aktionærer, undergraver vores samfund.

Vi må stile krav til hvad en virksomhed har af forpligtelser når de nedlægger arbejdspladser

Vi må stille krav til at det ikke kun drejer sig om at eksportere dårligt arbejdsmiljø og ekstrem

forurening til andre lande med det ene sigte at sikre enorme fortjenester til de få som gemmer

sig i et skattely.

Når vi ser at man med støtte fra den danske stat eksporterer produktionen af svin til bl. Andet

Polen, med et helt enormt (ja undskyld udtrykket) svineri til følge med nedsivning af kvælsof

og  amoniakafdampning til luften. I kan ikke forestille jer den stank vi her snakker om med

disse gyllelaguner, da er en enkelt gang gylleudbringning herhjemme at sammenligne med

chanel nr. 5. (det var det Marylin Monroe var klædt i om natten). Arbejdsmiljø og dyrevelfærd

kan i jo nok gætte jer til i disse produktionsenheder.

Det sidste nye er svineriet på slagterierne derovre som også har fået støtte fra den danske

stat, råddent kød der bliver forarbejdet og havner i kølediskene henne om hjørnet.

Og alt det for at tilfredsstille nogle få også danske landmænd og andre investorers trang til at

opfede deres personlige pengepung, og for at det ikke skal være løgn er vi selv med til at

sparke os i røven ved at de bruger statslige midler til at eksportere disse arbejdspladser.

Hvis vi så vender snuden hjemad og ser på Strukturreformen.

Det at lave færre og større kommuner har nogle knaster.

Hvorfor skal det nu overlades til kommunerne i jobcentre at formidle arbejdskraften. Det vil

resultere i kassetænkning og dårligere service overfor den ledige og erhvervslivet som de

regionale arbejdsmarkedsråd var garant for, det skal simpelthen laves om.

Det er ikke godt nok at regeringen forhandler en så stor reform, der skal virke i mange år,

igennem med et meget smalt flertal i Folketinget. Og det uden at tage hensyn til helt åbenlyse

problemer, som Strukturkommissionen har peget på. 

Det er magtarrogance, og Vi skal stærkt opfordre regeringen til at 

lytte og forhandle bredt med Folketingets partier, inden det er for sent. 

Hvis vi så ser på uddannelse så har Anders Fogh sagt at det er slut med klassesamfundet.

Det passer ikke.

I vor tid hedder det i stedet for: videnssamfund. 

Videnssamfundet er den moderne udgave af klassesamfundet. 

For viden og kundskaber giver magt og indflydelse. 
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Men viden, kundskaber, færdigheder og indflydelse skal deles. 

Derfor er vores uddannelsespolitik solidarisk. 

Uddannelse skal ikke være forbeholdt en snæver elite, til at misbruge viden og kundskaber til

at skumme fløden i form af snedige konverteringer, aktieoptioner og skattespekulation.  

Uddannelse er fordeling af viden og kundskaber. Men fordelingen bliver først solidarisk når alle

kan få den uddannelse, de har lyst til og brug for. 

Siden VK-regeringen er kommet til, er stort set alle vore AMU-centre nedlagt. 

Siden VK-regeringen er kommet til, er der lukket for flere tusinde unge, som ikke få en

uddannelse - bare fordi de ikke kan finde en praktikplads. 

VK-regeringen har indført afgifter og forhøjet brugerbetaling på Voksenundervisningscentrene

(VUC) og på aftenskolerne. 

Det er præcis de skoler, der bruges af almindelige mennesker uden lang uddannelse. 

Det er de skoler, hvor almindelige menneskers har deres eneste mulighed for at få del i

videnssamfundet. 

Det er ikke solidarisk uddannelsespolitik, det er VK-politik, og det er arbejdsgiverpolitik. 

Regeringen kom til magten med hjælp fra de store arbejdsgiverorganisationer, 

Og nu skal gælden åbenbart betales tilbage. 

I 3F accepterer vi aldrig, at arbejdsgiverens ret til at lede og fordele også skal udstrækkes til at

omfatte ret at bestemme hvem der skal have del i videnssamfundet. 

Vi vil fortsat kræve forbedringer af uddannelsesrettigheder i vore overenskomster. 

Først og fremmest er det ret til dem, der ikke fik lært det de skulle, da de gik i folkeskolen. Det

er også ret til uddannelse for de ordblinde, som virkelig har brug for en varm hånd af en god

kammerat.

Solidaritet er, at sætte dem, der har mest brug for hjælp og støtte frem i forreste række. 

Vores solidariske uddannelsespolitik er en vigtig del i vores bevægelse. Den værner vi om, og -

om nødvendigt - er vi parate til at gå i kamp for at sikre ordentlige uddannelsesvilkår for vore

medlemmer. 

Så til EU

Den 27. september skal vi igen til folkeafstemning om EU. Denne gang er det den nye såkaldte

forfatningstraktat, vi skal stemme om. 

Mange vil sikkert sige åh nej, nu igen. 
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Men afstemningen er vigtig. Vi har inviteret 10 nye lande med i det europæiske samarbejde.

Og derfor har vi også en pligt til at sikre, at samarbejdet kan fungere effektivt, også når vi er

gået fra 15 til 25 medlemslande. 

Det er ikke mindst vigtigt, hvis vi skal kunne gennemføre vores mål og et socialt og retfærdigt

EU, der bidrager til at minimere social dumping og forbedrer velfærden for de europæiske

lønmodtagere. 

Den ny traktat øger respekten for grundlæggende rettigheder – ikke bare traditionelle

økonomiske frihedsrettigheder, men også faglige og sociale grundrettigheder. Det signalerer

klart, at EU og EU’s medlemslande adskiller sig fra andre samfundsmodeller på kloden. 

Forfatningstraktaten styrker udtrykkeligt parternes vigtige rolle i EU-samarbejdet, med fuld

respekt for de forskellige nationale forhandlingssystemer.

Den nye traktat styrker demokrati og åbenhed i det europæiske samarbejde, der skal sikre -  

en forbedret konkurrenceevne

en respekt for miljøet

og ordentlige vilkår for lønmodtagerne. 

1. maj sidste år var en historisk dag. Her blev de tidligere kommunistiske lande medlemmer af

EU. 

Mange havde troet, det ville medføre massive folkevandringer fra øst til vest. Men

skræmmebillederne har vist sig ikke at holde stik.

Vi synes, det er helt i orden, at der kommer lønmodtagere fra Østeuropa, der gerne vil arbejde

i Danmark. Men hvis de skal arbejder her, så skal de have løn og rettigheder efter danske

overenskomster. Det ligger også i de danske regler. 

Der er en del virksomheder, som ikke har forstået budskabet og som bevidst forøger at score

en ekstra profit ved at underbetale lønmodtagere fra Østeuropa. 

Det vil vi ikke acceptere. Derfor skal der fortsat være en stærk kontrol fra myndighedernes

side, og vi i fagbevægelsen skal fortsætte med at sætte ind med blokader og få tegnet

overenskomster med de virksomheder, som forsøger at snyde. 

 Men derudover skal vi også kræve, at når Danmark eller EU giver ulandsbistand, så skal

lønmodtagerens arbejdsvilkår tænkes med ind, og der skal stilles krav om fagforeninger og

grundlæggende regler. 
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Vi vil ikke finde os i, at der gives statsstøtte til udviklingslande eller til virksomheder, som ikke

overholder de grundlæggende konventioner. 

Til sidst vil jeg lige minde jer om at den nye vej er via arbejderpartierne, det er i samarbejdet

mellem Socialdemokraterne SF og Enhedslisten at arbejdernes rettigheder huskes, eller med

andre ord, det er Helle Thorning, Villy Søvndal og Pernille Rosenkrans der skal finde formen, så

kan det da godt være man skal gå i seng med fanden selv for at komme til magten ved at

drikke kaffe med Fogh og hygge med Marianne,

Men det er jo ikke Husejeren der er blevet arbejder, det er sku arbejderen der er har fået hus

og bil  også og det fik han ved at stå sammen og for sine rettigheder, og derved hive lidt

ekstra ud af arbejdsgiverne, og det er hvad det drejer sig om på en første maj og resten af året

med for den sags skyld.

God 1. Maj.
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