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34.000 arbejdsløse, har mistet retten til dagpenge sidste år.
14.000 arbejdsløse, vil miste retten til dagpenge inden vi holder nytårsaften næste 
gang.
18.000 kommunalt ansatte, er sparet væk i kommunerne de sidste 4 år.

Bag disse tal skjuler der sig familier,, hvor en eller begge forsørgere først har fået 
halveret deres indtægt i 2 år – og bagefter enten skal leve af kontanthjælp eller 
ingenting. 
Fattigdommen er begyndt at stikke sit grimme fjæs frem i Danmark. Uligheden vokser.

Vi gik til valg på at genoprette Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Dansk 
Folkeparti frontalangreb på dagpengesystemet. Halvering af dagpengeperioden og en 
fordobling af genoptjeningsperioden.

Vi gik til valg på at investere os ud af krisen.

Den nye regering har nu siddet 2 år og 7 måneder. Vi har endnu ikke fået et flertal der 
vil investere sig ud af krisen eller et flertal, der vil sikre folk et dagpengegrundlag, til 
de igen får et arbejde.

Et lille lys i mørket var i går, da Mette Frederiksen og de 2 partiledere i regeringen 
fremlagde et forslag til ændring af beskæftigelsesindsatsen. 

De vil satse på uddannelse især til arbejdsløse uden uddannelse. 
De satser på mindre kontrol af ledige. 
Men ingen bud på, hvordan vi sikrer dagpengesystemet.
Vi opfatter det i Enhedslisten som en invitation til forhandling – selvom regeringen 
først vil mødes med de borgerlige. Vi opfordrer Mette til at stå fast overfor V og K – 
ingen penge fra de arbejdsløse til skattelettelser !

Jeg drømmer om et samfund hvor vi kan give arbejdsløse rettigheder. I første omgang 
retten til arbejde. Måske ikke hvert år. Måske ikke hvert andet år. Men meget gerne ret 
til 1 års arbejde hver 3. år. Jeg synes selv, det er et beskedent ønske. 

Hvis ikke vi kan få ret til arbejde hvert 3. år – ja så drømmer jeg om, et 
dagpengesystem, hvor genoptjeningen kan ske ved 3 måneders arbejde, som de har i 
Sverige. Det vil sikre de fleste arbejdsløse. 

Hvis vi så oveni lader timer fra praktik, uddannelse og løntilskudsjob tælle med – så 
begynder det at ligne – ikke en hel og dækkende løsning – men en løsning, der kan 
sikre os meget bedre end i dag.

Hvis det så viser sig, at vi ikke kan skabe arbejde til alle, kunne vi i stedet dele 
arbejdet, så det ikke er de samme, der skal bære hele byrden

Det er mit store ønske, at regeringens maj-hilsen fra i går bliver starten på et år, hvor 
vi hver måned viser, hvad en arbejder regering kan. 1 forbedring hver måned – 12 
måneder i træk – og så et valg.
Det ville pynte på meningsmålingerne – og danske arbejderes tillid til regeringen.



Social dumping
Fagforeningerne slider i det. De knokler så sveden springer. 
Med at organisere de mange arbejdere, som kommer fra andre EU-lande. Fra lande, 
hvor lønnen er meget lavere end i Danmark. 
De synes, at 50 kroner i timen er en herreløn. De synes, det er et privillegium at få lov 
til at arbejde 10,11 ekller 12 timer opm dagen – 6 dage om ugen. 
Også selvom de må bo under kummerlige forhold. Og til en høj husleje.

Det er ikke arbejderne fra de andre lande, der er noget galt med. Det er de firmaer, 
der udnytter deres arbejdskraft. Grådige arbejdsgivere fra deres hjemland eller fra 
Danmark  som ingen midler sky’r for at tjene hurtige penge.

Imens bliver danskeren, der kunne have udført arbejdet, arbejdsløse. Med hænderne i 
lommen må han se på, at andre laver arbejdet på byggepladsen, som han kunne tjene 
lønnen på.  

Det holder ikke i længden. Vi må stoppe den sociale dumpning, der er ved at 
underminere vores måde at drive arbejdsmarked på.

Vi har sammen med den nye regering sikret flere penge til myndighedskontrol overfor 
arbejdspladserne. Politi, Skat og Arbejdstilsynet laver sammen razziaer overfor 
lastbiler på rastepladserne, overfor fidusfirmaer på byggepladserne og på hoteller og 
restauranter. Vi har fået et bedre registreringssystem.

Men vi må videre. Vi må sikre bedre vilkår for fagforeningerne, så de kan løse deres 
del af opgaven. 

Vi skal sikre arbejdsklausuler i udbudsmaterialet, når kommuner, regioner og staten 
udbyder opgaver til private. Det skal præciseres at arbejdet skal udføres på danske 
løn- og arbejdsforhold.

Vi skal sikre kædeansvar, så hovedentreprenøren har ansvaret for at forholdene er OK 
hos alle underentreprenører.

Vi skal sikre ID-kort for alle ansatte i byggeriet.

Vi skal sikre et højere bødeniveau for de virksomheder, der snyder med løn, 
feriepenge, sikkerhed, skat og moms. 
Ved gentagelsestilfælde skal sådanne firmaer kunne fratages retten til at drive 
virksomhed i vores land.

Der skal ikke ligges fingre imellem, overfor den slags snyltere, der underminerer det 
danske arbejdsmarked.

EU-valget
Nogle af de, der stiller op til valg til EU-parlamentet om 25 dage lover guld og grønne 
skove. De lover, at de vil gøre noget ved social dumpning i EU.

Jeg tror godt de fleste af dem ved det. Men de vil ikke fortælle om det. EU er ikke 
egnet til at løse problemet. EU's indre marked med arbejdskraftens, kapitalens, 
varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed har banet vejen for de problemer, 
som vi står i. Intet må stå i vejen for markedsrettighederne.



EU-retten har begrænset fagforeningernes mulighed for at gøre noget effektivt ved 
social dumpning – blandt andet ved at begrænse strejkeretten.

Oveni fører EU en krisepolitik, der gør, at halvdelen af alle unge i Sydeuropa går 
arbejdsløse, mange er hjemløse og flere og flere mister tilliden til de samfund de lever 
i. Se på Spanien, Portugal, Italien og Grækenland. 27 millioner er arbejdsløse i EU. 7,5 
million af dem er unge.

EU prøver at spare sig ud af krisen.

På eet område er de dog rundhåndet. De banker, der ansvarsløst lånte penge ud, skal 
reddes, siger EU-kommissionen. Derfor hælder de millioner af Euro i bankerne.
Når EU sender 100 Euro til Grækenland, for at hjælpe dem ud af krisen, går 1,7 Euro 
til grækerne og 98,3 Euro til bankerne

EU har brugt 700 mia. Euro på at redde bankerne.
EU har brugt 6 milliarder Euro på at sikre arbejde til unge.  
EU skal laves grundlæggende om, så arbejderrettigheder har forrang for 
markedsrettigheder.

Jeg er en varm tilhænger af internationalt samarbejde. Men som i sikkert kan høre, 
mener jeg ikke at EU fungerer. Det er vigtigt at I hjælper med at få kritiske folk til 
Bryssel. I skal ikke stemme på Enhedslisten – de er slet ikke på stemmesedlen. I skal 
stemme på liste N – Folkebevægelsens liste. 
EU skal have mindre magt – ikke som nu mere magt. 

Fællesskab fungerer 
Vi der nyder sammenholdet og fællesskabet. Vi der til dagligt arbejder på 
venstrefløjen og i fagforeningerne ved det godt. Vi der knokler for at få kommunerne 
og regionerne til at fungere ved det godt:

Fællesskab fungerer

Hvis vi vil have lavet noget om, nytter det ikke at vi prøver hver for sig.
Hvis vi vil have et bedre samfund, nytter det ikke noget at støtte de borgerliges 
individuelle tankegods.
Hvis vi vil noget, kan vi gøre det via fællesskab.
Ligegyldigt om det drejer sig om

 En ordentlig kommune med god velfærd

 Kampen mod social dumpning

 Den ulige verden

 Arbejdet for en bolig vi kan betale

 Klimaforbedringer og et bæredygtigt miljø

 Arbejde til alle
Så drejer det sig om at 
opbygge stærke fællesskaber, 
styrke demokratiet og 
vise solidaritet med dem, der kommer i klemme.

Det er venstrefløjen og arbejderbevægelsen, der gennem mere end hundrede år har 
skabt et af verdens mest trygge, retfærdige og frie samfund. 
Fordi solidaritet skaber stærke samfund. 



Fordi fællesskab fungerer. 

Hvis Helle Thorning eller Bjarne Corydon havde her, ville jeg have sagt: Helle - I skal 
ikke skamme dig over den historie, som  arbejderbevægelsen står for. 
I skal ikke vende ryggen til de sejre, som arbejderbevægelsen har vundet. Vi behøver 
ikke noget konkurrencesamfund.

Venstre og deres usolidariske politik skal ikke have medløb – men modstand.  
Borgerne i vores land fortjener ordentlige svar på, hvordan vi fører 
arbejderbevægelsens stolte arv videre. 
Hvordan fremtidens solidariske samfund skal se ud. 

Kære venner. 
Det kan se lidt broget ud lige nu.
Men vi vil aldrig lade magtesløsheden tage over. 
For vi ved, at fællesskabet er det stærkeste. 
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