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Jakob er 46 år. 
Han har ikke længere råd til sit rækkehus, 
hvor han har boet siden 2002 med sin samlever Gitte. 
De har to voksne døtre.
- Mine afdragsfrie lån stopper. 
Så vi kan ikke klare det længere, siger han.
Han er uddannet tømrer. 
Han har blandt andet arbejdet som pedel, chauffør og gartner og har næsten alle kørekort og 
beviser.
 
Men i 2012 mistede han sit job efter flere års ansættelse.
- Jeg har søgt 1.500 job. Fire i sidste uge. Jeg er tilmeldt syv vikarbureauer, fortæller han.
Siden sin fyring har Jacob haft knap 500 arbejdstimer ved flere arbejdsgivere. 
Men ikke nok til at genoptjene en ny ret til dagpenge. 
Og nu slipper hans arbejdsmarkedsydelse op.
Han er en af de mere end 50.000, der har mistet retten til dagpenge, siden de borgerlige gik 
til angreb på dagpengene.

Jacob skal oveni arbejdsløsheden se på, at Lars Løkke Rasmussen bruger 
hundredetusindvis af annoncekroner på at skrige ud over landet, at arbejdsløse og syge får 
for mange penge. 
Ifølge Løkke lever de nærmest et luksusliv. 
Kampagnen er ikke kun løgnagtig. 
Den er respektløs.

Og Dansk Arbejdsgiverforening foreslår, at man skal tage 4.000 kroner om måneden fra 
førtidspensionister. 
De tror, at syge rejser sig fra rullestolen, hvis blot man gør dem fattige.
Det er jo helt uden mening.
Stop din kyniske kampagne, Lars Løkke. 
Den er uforskammet.

Jo mere bange vi er for at miste arbejdet, des mere nervøse er vi for at kræve lønforhøjelser 
og bedre forhold. 
Det går ud over os alle sammen. 
Sygdom og arbejdsløshed kan ramme os alle.
Når det sker, skal fællesskabet være klar til at gribe os.
Dagpengeperioden skal forlænges. 
Genoptjeningsperioden skal være kortere og naturligvis skal timerne tælle med, når man er i 
løntilskudsjob.
Lad os nu komme i gang. 
Det er på høje tid, at vi får et sikkert og robust dagpengesystem. 

Fællesskab fungerer
Vi ved det jo godt. 
Det er fællesskabet, der sikrer at vi har gode forhold.
Det kommer ikke af sig selv.
Det skal vi kæmpe for. Hver dag.
Lige om lidt er der folketingsvalg.
Alle vi, der ved, at fællesskab fungerer, 
vi skal sammen sikre, at statsministerstolen ikke igen overlades til Lars Løkke Rasmussen.

Ryanair 
… kender I det navn ?
Alle kender vist det irske flyselskab.



De viser, at vi også har brug på fællesskabet på vores arbejdsplads.
De er kendt i hele Europa for discountlønninger og elendige arbejdsforhold.
Nu vil de ind i Kastrup Lufthavn.
Men de nægter at tegne overenskomst.
Inden er året omme skal de forstå, 
at her til lands bruger vi overenskomst.
Her behandler man sine ansatte ordentligt. 
Ellers kan man pakke og forsvinde.
Hvis Ryanair nægter, så skal de vide, 
at de ikke blot er i konflikt med luftbranchens ansatte.
Nej så er de i konflikt med os alle
Vi ved, at hvis døren åbnes for Ryanair uden overenskomst, 
så breder det sig.
Vi skal vise dem, at fællesskab fungerer.

Solidaritet
… er ikke kun noget, som vi har brug for i lille Danmark.
Jeg bliver forfærdet over at se, hvordan mennesker, 
der flygter fra krig, sult og forfølgelse, 
sættes i synkefærdige både 
og sætter livet på spil, for at komme væk fra de barske forhold.
Inden da, har de har betalt alt hvad de ejer og har til kyniske bagmænd.
Mange omkommer undervejs. 

Nogle danskere kalder dem bekvemmelighedsflygtning. 
Andre siger, at de nasser.
Der er intet bekvemmeligt ved at flygte. 
De er på flugt fra Islamisk Stat. 
De er på flugt fra myrderier og voldtægt.

Men der findes nassere et helt andet sted.
Det er de virksomheder, 
der tjener på underbetalte østarbejdere.
Det er de, 
der tjener penge i Danmark, men sender overskuddet i skattely.
Det er firmaer som Ryanair, som ikke vil tegne overenskomster.
Det er de rigtige nassere.

Vi kan ikke tage imod alle verdens flygtninge. 
Men vi kan - og vi skal gøre mere - og tage en del af ansvaret.
Vi skal vise mennesker i nød, 
at i Danmark fungerer fællesskabet.

Nytter det noget ?
Det er der flere, som siger, når jeg minder dem om, at der lige om lidt er folketingsvalg.
Gør det overhovedet nogen forskel om det er Helle eller Løkke ?
Helt ærlig – jeg kan godt forstå deres frustration.
Men der er forskel.
Det som Helle har gjort forkert 
– det kan I rolig regne med, at Lars Løkke vil gøre endnu værre.

Og lad nu være med at lade jer bluffe. 
Kristian Thulesen Dahl kommer ikke og redder os.
Det var ham, der stod bag forringelserne af dagpengene.
Det var ham der byttede efterlønnen for et par grænsebomme.
Og det er ham, 
som - igen og igen – stemme for skattelettelser til de rigeste
Det er vel ikke det, vi vil have mere af ?

Vi skal i den modsatte retning



Vi skal behandle vore gamle med respekt, 
og sørge for den hjemmehjælp, de har brug for.
Vi skal sikre pædagoger nok til at tage sig af vore børn.
Og vi skal sørge for flere grønne arbejdspladser, 
så vi også passer på vores klode.
Og så skal vi dele arbejdet.
Det kan ikke nytte, at mange går ned med stress og overarbejde, og ikke har tid til familien 
– mens tusinder går arbejdsløse.

Betyder det, at vi skal slå os til tåls med den regering, vi har ?
Nej – det skal vi ikke 
Uligheden er vokset
Corydon stod i spidsen for at sælge DONG til Goldman Sachs.
Det er ikke godt nok.
Venstrefløjen skal styrkes i Folketinget – så vi kan undgå den slags.

Og så skal vi gøre os fri af Radikale Venstre.
De er arrogante og lytter ikke til almindelige mennesker.
De lyttede ikke til lærerne.
De forstår ikke, hvorfor der skal være dagpenge til arbejdsløse, og efterløn til de slidte.
De slår knuder, hver gang vi prøver at løse problemerne med social dumpning.
De er jublende glade over at pensionsalderen stiger 
og at selskabsskatten sænkes.

De er født i trillebørens tegn – de skal både løftes og skubbes for at komme fremad.
Jeg er træt af at slæbe rundt på dem.
Lad os vælge dem fra.

Lad os vælge fællesskabet til
Alle vi, der ved at fællesskab fungerer.
Vi skal være stolte af vores fællesskab, 
hvor vi passer på hinanden.
Vi skal være stolte af det, som vi gennem fællesskabet har skabt.
Vi skal gøre det endnu bedre

Det er det, som folketingsvalget skal handle om.
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