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TAK fordi I er kommet! 

   

FEDT, at I er i godt humør! 

At mange af os er i godt humør i dag... 

...skyldes nok flere ting. 

 

Det skyldes selvfølgelig solen. 

Det skyldes også samværet med andre mennesker... 

 

...men det skyldes formentlig også: 

 

- Den gode musik,  

- Morgenkaffen i morges  

- Den øl, I har i hånden 

- Den velsmagende mad  

- Og måske en hyggelig sms, vi har modtaget på vores mobiltelefon. 

 

Hvorfor nævner jeg nu alle disse grunde til, at vi har det godt? 

 

For de er jo ret banale, – tænker I nok. 

 

Det gør jeg for at minde jer om.... 

...at mange af vores GRUNDLÆGGENDE GODER... 

...dem kan vi takke INITIATIVRIGE MENNESKER for. 

 

Hvis ikke der var nogen, der sagde:  

”Jeg har lyst til at skrive sange og indspille dem i et studie”, 

...så ville vi ik’ ha’ nogen musik her i Fælledparken i dag. 

 

Hvis ikke der var nogen, der sagde: 

”Jeg har lyst til at importere bæredygtig kaffe”, 

...så ville vi ik’ ha’ fået nogen kaffe i dag. 

 

Hvis ikke der var nogen, der sagde: 

”Jeg kunne godt tænke mig at brygge og sælge øl”, 

...så kunne vi ikke få nogen øl i dag”. 

 

 

Sagt på en anden måde: 

 

Tak til alle jer her i dag, som hver dag SKABER noget! 

 

 

Det er JER, som alle vi andre lever af. 

 

Og det er jer, som vi har brug for FLERE af. 

 

Når vi får flere af jer, som arbejder ude i vores private virksomheder, 

...så skaber Danmark nemlig vækst. 

 

 

Og vækst er vejen til velfærd. 

 

Så hvordan får vi MERE vækst? 

 

Ja, nu ved jeg godt... 
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...at der sikkert er flere af jer her i Fælledparken... 

...som begynder at føle en begyndende kvalme. 

 

For det her er jo et spørgsmål, som vi næsten DAGLIGT hører... 

...når vi tænder for vores radio...  

...eller for vores fjernsyn. 

 

Og så hører vi én politiker skændes med en anden politiker... 

Og så hører vi én økonom afvise tallene fra en anden økonom. 

Og så hører vi én vismand betvivle prognosen fra en anden vismand. 

 

Ja, SELVFØLGELIG er det nemt at få kvalme! 

 

For på den ene side af grøften står de og råber:  

 

”Den offentlige sektor er en hæmsko for vækst! 

Udlicitér  til private firmaer! 

Udbud, udbud udbud! 

 

Og på den anden side af grøften bliver der råbt:  

 

”Vi vil ha’ mere offentlig velfærd! 

Vi vil ha’ flere pædagoger! 

Vi vil ha bedre skoler!” 

 

 

Men, kære alle sammen! 

På den måde finder vi altså  i n g e n  v a r i g e  l ø s n i n g e r . 

 

 

I FTF repræsenterer vi BÅDE offentlige og private ansatte. 

 

Og vi vil have det offentlige og det private erhvervsliv til at arbejde bedre sammen. 

 

Og vi vil have borgerne og det offentlige til at tale bedre sammen. 

 

For den offentlige sektor og den private sektor er ikke hinandens MODSÆTNINGER. 

 

Nej, de er hinandens FORUDSÆTNINGER. 

 

 

De skal BERIGE hinanden! 

 

Og derfor siger vi i FTF: 

Løsningen er IKKE nulvækst i den offentlige sektor. 

 

Nej, den offentlige sektor skal være stærk nok til at kunne HJÆLPE den private sektor... 

...hjælpe den til vækst. 

 

Og det kan ske på mange måder. 

Mange måder, som ikke udnyttes nok i dag. 

 

Ja, til at begynde med kunne kommunerne f.eks. BRUGE deres budgetter... 

 

...i stedet for at lade dem sande til på en bankkonto. 
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Kære borgmestre og kommunaldirektører! 

 

Renovér jeres bygninger ! 

Byg nyt, hvor det er nødvendigt ! 

Anlæg nogle nye legeplader ! 

Retablér nogle veje ! 

 

Brug de penge, I allerede HAR fået... 

Og som I holder tilbage, fordi I frygter Corydons hammer. 

 

Det vil både give os en bedre offentlig sektor 

Og det vil gi’ de private virksomheder noget at rive i. 

 

Ja, så bygningskonstruktørerne... 

...så murerfirmaerne... 

...så elektrikerne... 

 

...så de alle kan få noget OMSÆTNING i deres firmaer. 

 

Det ville gi’ nye JOB. 

 

Og det er den slags vækst, vi har BRUG for. 

 

Når vi i FTF siger, at vi vil ha’ det offentlige og det private til at arbejde bedre sammen... 

 

...så mener vi det bogstaveligt. 

 

Vi foreslår nemlig, at regeringen opretter et dating-site.  

 

Ja, et dating-site, som kan bringe private og offentlige virksomheder sammen.  

 

Vores tanke er... 

....at den viden… 

…den erfaring… 

…den idérigdom... 

....den opfinderkraft… 

…som findes hos medarbejdere i BÅDE den private og den offentlige sektor… 

…den skal smeltes sammen. 

 
F o r   s a m m e n   e r   v i   s t æ r k e r e !  

 

F.eks. gik en jysk fysioterapeut sammen med en ingeniør om at udvikle 

 en interaktiv kegle. 

 

Keglen gør undervisningen i idrætstimerne nemmere for læreren... 

...og sjovere for eleverne.  

 

For inde i keglen sidder en MP3-afspiller, der fortæller eleverne... 

...hvilke øvelser de kan lave med keglen. 

 

Fysioterapeuten og ingeniøren bag den interaktive kegle har udtaget patent på deres idé. 

Dét betyder, at den kan sælges. 

 

Også til andre lande. 
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Det vil sige: VÆKST – og JOB ! 

 

Vækst og job via et samarbejde mellem offentligt og privat ansatte. 

 

Så næste gang, I hører nogen råbe om udbud og udlicitering... 

...om at den offentlige sektor skal skæres ned til sokkeholderne... 

Så sig ’nej!’.  

 

Det er MEGET BEDRE at bruge den offentlige sektor... 

...til at skabe job i den private sektor. 

 

Offentlig og privat er i k k e . . .  

. . . h i n a n d e n s  m o d s æ t n i n g e r . . .  

 

 

D e  e r  h i n a n d e n s  f o r u d s æ t n i n g e r .   

 

 

Den, der hugger sit eget brænde, får varmen to gange. 

Først når han HUGGER det... 

Og bagefter når han BRÆNDER det. 

 

Kender I det ordsprog? 

 

I vor tid gælder det for digitale løsninger. 

Ja, IT er simpelthen vor tids brænde. 

 

Først får danske virksomheder varmen af at udvikle IT’en... 

...og bruge den selv. 

 

Og BAGEFTER får de varmen af at sælge den videre til ANDRE.  

 

Så mere IT i Danmark...  

...gi’r flere arbejdspladser i Danmark. 

 

Og her har vi stadig et KÆMPE potentiale. 

 

Masser af små og mellemstore danske virksomheder... 

...udnytter slet ikke de muligheder, IT gi’r dem. 

 

 

Mere end hver TREDJE mindre virksomhed her i landet... 

...bruger kun IT til helt basale ting, såsom regnskab. 

 

Og på kun FEM ÅR er Danmark raslet fra en 1. plads... 

...ned til en 14. plads i IT-evner.  

 

Det går simpelthen ikke! 

 

Hvis vi skal skabe job...så skal digitaliseringen op i gear! 

 

Hvis vi skal bruge vores arbejdstid på det, der skaber værdi... 

...så er der fortsat MASSER af opgaver, vi bør overlade til vores pc’er ... 

...og til nye apps. 
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Men dét kræver en samlet og meget ambitiøs strategi fra vores regering. 

 

En strategi, som skal føre til meget mere uddannelse... 

...og til meget mere EFTERuddannelse inden for IT. 

 

 

På den måde vil vi også kunne få mange flere arbejdsløse ud i nye job. 

 

Og dét er der HÅRDT brug for. 

For vi har stadig alt for mange arbejdsløse i Danmark. 

 

Hvorfor dog ikke sende de arbejdsløse på kursus i at bruge IT? 

 

 

I stedet for at sende dem på stribevis af ligegyldige kurser i... 

...hvordan man skriver en jobansøgning? 

 

 

 

Til de af jer, der er arbejdsløse... 

Hvad vil I helst ku’ svare... 

...når nogen spørger jer, hvad jeres tid går med? 

 

Første mulighed: 

 

”Ja, jeg går på mit ottende kursus i at skrive jobansøgning.  

Nu får jeg snart en grad i at søge job.  

Men jeg har altså ik’ fået noget job”. 

 

 

Eller ANDEN mulighed: 

 

”Jeg går på mit ottende kursus i nye måder at bruge IT på....  

...inden for mit eget fag.”? 

 

 

Jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg SELV ville svare. 

 

 

 

I FTF har vi lavet en undersøgelse, der har vist... 

...at hvis man bruger sin tid som arbejdsløs... 

...på at efteruddanne sig inden for sit EGET fag... 

 

...så har man en KLART større chance for at få job bagefter. 

 

 

Så altså:  

Al uddannelse bør selvfølgelig tilpasses den enkelte arbejdsløse. 

Og al uddannelse bør selvfølgelig være jobrelevant. 

 

På den måde vil sandsynligheden også være langt større for, at det job... ...som den arbejdsløse ender 

med at FÅ... 

...vil være et job, han BEHOLDER. 

 

For så vil det jo være et job, man har fået pga. sine faglige kvalifikationer. 
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Og IKKE pga. en meningsløs aktivering.  

 

 

Det GLÆDER mig derfor, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.. ...vil gøre op med den menings-

løse aktivering. 

 

Og i stedet vil erstatte den med relevant uddannelse. 

 

Det glæder mig også, at du, Mette.... 

...er enig med os i, at A-KASSERNE skal spille en større rolle igen. 

 

Ja, det glæder mig, at du vil give a-kasserne ansvar for de arbejdsløse... ...de første seks måneder, de 

modtager dagpenge.  

 

Ligeledes glæder det mig, at vores regering siger NEJ til at spare på beskæftigelsesindsatsen. Hvilket 

Venstre jo ellers ønsker.  

 

T a k  f o r  d e t … M e t t e !  

 

 

Men når DET så er sagt... 

...så skal det altså OGSÅ siges... 

...at der er punkter i jeres beskæftigelsesreform fra i går... 

...der direkte MODARBEJDER manges muligheder for at komme i job. 

 

Hvorfor dog afskære nogle arbejdsløse fra at ta’ en jobrettet efteruddannelse... 

...ALENE FORDI de tidligere har taget en videregående uddannelse? 

 

Hvorfor skal en ergoterapeut... 

...en bygningskonstruktør... 

...eller en pædagoguddannet som mig selv... 

...hvorfor skal vi dog ikke ha’ mulighed for at ta’ en efteruddannelse... ...hvis vi skulle blive arbejdsløse 

en dag? 

 

Det forstår jeg simpelthen ikke! 

 

For I siger jo, at I satser på uddannelse. 

 

Og undersøgelser viser netop, at det er DET, der får folk i arbejde igen. 

 

Hvorfor så straffe dem, der HAR fået en uddannelse... 

...ved at fjerne deres chance for at ta’ en efteruddannelse målrettet arbejdsmarkedets behov? 

 

Nå, dét må blive vores næste opgør. 

 

Sammen med vores kamp for at få rullet  g e n o p t j e n i n g s k r a v e t  t i l b a g e ... 

 

...og sikret de supplerende dagpenge. 
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Nu har jeg har talt en del om OS. 

Om det, der optager os herhjemme… i Danmark. 

 

Men dagen i dag er en INTERNATIONAL kampdag…  

 

Og DERFOR vil jeg her til sidst minde jer om Rozina fra Dhaka. 

 

Dhaka er hovedstaden i Bangladesh. 

Og Rozina er en pige, der mistede sin ene arm... for et år siden.  

 

Rozina måtte selv skære det meste af sin arm af ved albuen. 

Efter, at hun have ligget fastklemt i tre døgn... 

 

Fastklemt under ruinerne af den tøjfabrik, der styrtede sammen over hende. 

 

Havde Rozina ikke skåret armen af selv... 

...var hun aldrig sluppet fri af murbrokkerne fra sin egen arbejdsplads.  

 

Tekstilfabrikken Rana Plaza, der syede tøj for bl.a. danske tøjfirmaer.  

 

Ejerne af Rana Plaza har NÆGTET at udbetale Rozina erstatning. 

 

Og dét til TRODS for, at de – få dage før sammenstyrtningen – havde beordret Rozina og hendes kolle-

ger tilbage til arbejdet. 

 

Mange arbejdere var nemlig gået ud af fabrikken... 

...fordi de havde opdaget store sprækker i dens murværk. 

 

Men livsfare var altså ikke årsag nok til at indstille arbejdet.  

 

1.100 arbejdere døde... 

...og 2.500 andre blev lemlæstede... 

...da fabrikken styrtede sammen. 

 

Og i dag – et år efter – bliver tekstilarbejderne i Bangladesh... 

...fortsat lovet tæsk af deres ledere... 

...hvis de melder sig ind i en fagforening. 

 

Deres timeløn er på under 2 kr. 

 

Og selv gravide kvinder får ikke lov at holde pause i løbet af en arbejdsdag. 

 

Ved at være medlem af en fagforening her i Danmark... 

...er DU med til at støtte Rozina og hendes kolleger i Dhaka. 

 

Hver gang du betaler kontingent til din fagforening herhjemme... 

...så er du med til at gøre en forskel ude i verden. 

 

En forskel for millioner af mennesker. 

 

Mennesker, hvis arbejdskraft bliver udnyttet groft. 

 

På fabrikker, der...  

...syer vores tøj... 

...rister vores kaffe... 

...og samler vores mobiltelefoner. 
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I fagbevægelsen arbejder vi sammen... på tværs af grænser. 

 

Vi hjælper med opbygning af fagforeninger i andre lande. 

Vi kæmper for bedre arbejdsforhold. 

Vi stiller krav om sociale minimumsrettigheder... 

Såvel i Europa som i resten af verden. 

 

Kort sagt: Vi føler ansvar... 

...og vi udviser solidaritet med ANDRE end os SELV. 

 

A n s v a r  o g  s o l i d a r i t e t .  

 

To værdier som forpligter os over for om dem, der er svagest. 

 

To værdier, vi aldrig må glemme! 

Selv om vi har det rart her i dag... 

...med øl, kaffe og mobiltelefoner. 

 

Så hvis du ikke allerede ER medlem af en fagforening... 

 

...så SKYND dig at blive det. 

 

 

For s a m m e n  e r  v i  s t æ r k e r e … .  

 

 


