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Velkommen til 1. maj – velkommen i Fælledparken på vegne af LO Hovedstaden og FTF region 
Hovedstaden. Velkommen til en fælles indsats for flere arbejdspladser, job og mere uddannelse til 
alle. Sammen er vi stærkere 

I FTF er vi meget optaget af at være med til at skabe et bedre Danmark og en bedre verden. Vi 
ønsker job og uddannelse til alle. Vi kender ikke fremtiden. Men vi må forberede os til den. Vi ved, 
at arbejdspladserne er præget af forandringer, effektiviseringer, besparelser og et meget presset 
arbejdsmiljø. Vi skaber de gode daginstitutioner, den gode grundskole, de rette uddannelsestilbud 
og et fælles offentligt sundhedsvæsen. 

Det gør vi med mod og faglige velkvalificerede ressourcer. Vi prioriterer kvalitet og høj faglighed. 
Vi forsvarer alles ret til job, tryghed i ansættelsen og har fokus på både uddannelse og 
efteruddannelse. Det arbejde, der er, og det, der skabes i fremtiden gennem vækst og udvikling. Det 
skal foregå på ordentlige og organiserede vilkår. Er du OK?
 
Nu satser vi på udvikling og ikke afvikling. Hverken LO eller FTF ønsker nulvækst frem mod 2020. 
Mange har mistet deres job og endnu flere vil gøre det – desværre. Det er ikke holdbart, når jeg og 
mange andre også fremadrettet ønsker velfærdsydelser på et højt fagligt niveau og med øget kvalitet 
i opgaveløsningen. Vi skal stå sammen omkring et samfund med frihed, lighed og fællesskab.  

Medarbejdere kender arbejdslivet og deres opgaver. Medarbejderne er drivkraften til at løse nogle af 
opgaverne i hverdagen smartere – fortæl det til hinanden og skab en god kultur for inddragelse i 
udviklingen af både den offentlige og private sektor.  Det betaler sig nu og i fremtiden.  

Vi må og skal gøre en forskel omkring klima – vi skal alle sammen passe miljøet og naturen. Vi 
bruger det hver dag.  Vi skal sikre, at væksten er grønnere og mere bæredygtig. Vækst og velfærd 
hænger nøje sammen. 

Det er brug for en særlig indsats for at unge får gode muligheder for at være med til at sikre den 
fremtidige kvalificeret arbejdskraft. Mange unge har taget gode uddannelser, men de har ikke fået 
job og dermed tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi må alle tage teten og tage ansvar for at styrke 
vores indflydelse i arbejdslivet, sikre job og uddannelse til alle.

Så sammen er vi stærkere 
God 1. maj


