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Forbundsformand Claus Jensen 

Tale ved 1. maj 2014 

Metalskolen Jørlunde 

 

--- Det talte ord gælder --- 

 

I dag er det præcis syv måneder siden, at automatikfagteknikeren 

Mark fra Herlev fik nyt arbejde.  

Og det kun en uge efter han blev fyret.  

 

Mark er medlem af Metal, så allerede dagen efter, han mistede sit job, 

ringede vi til ham og fortalte ham om et par virksomheder, der 

manglede folk med hans kvalifikationer.  

 

Og bare fire arbejdsdage senere, havde Mark fået et af jobbene.  
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Alene i år har 780 medlemmer fået job gennem Metal JobService. 

Sidste år var det næsten 2.200. 

 

På knap halvandet år har vi været med til at finde en helt konkret 

løsning for 3.000 af vores kolleger. Så de kan stå op til et job og nye 

muligheder om morgenen – i stedet for til bekymringer.  

 

Det er i bund og grund det, vores arbejde som fagforening handler om.  

Og det er det, det politiske arbejde i Folketinget, regioner, kommuner 

og Europa-Parlament handler om.  

Eller i hvert fald skal handle om: 

 

At give helt almindelige mennesker mulighederne og friheden til at 

skabe deres eget liv.  

 

Og det er også den drøm, der har været drivkraften bag 1.maj-

demonstrationerne i snart 125 år. 
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* 

 

Vi har lige hørt Christine Antorinis 1. maj-tale. 

 

Og Christine har faktisk været en af dem, der har bidraget med at 

skabe konkrete løsninger, der gør en forskel. Først og fremmest når 

det gælder reformen af erhvervsuddannelserne.  

 

Den kommer til at gøre en forskel for de mange unge, der nu kommer 

til at gennemføre en faglig uddannelse, der kan give dem arbejde og 

valgmuligheder. 

 

Og den kommer til at gøre en forskel for de mange virksomheder, der 

ellers ville mangle dygtige faglærte medarbejdere.  

 

Derfor bakker Metal op om reformen. 
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* 

 

I går kom regeringen så med sit udspil til en beskæftigelsesreform.  

Et rigtig godt udspil, der er fyldt med konkrete løsninger.  

Der er især to forslag, der vil gøre en stor forskel.  

 

For det første bliver det a-kasserne, der får ansvaret for at få vores 

arbejdsløse kolleger i arbejde i de første seks måneder.  

 

Det synes jeg er utroligt positivt.  

 

Det er positivt, fordi vores arbejdsløse kolleger får et langt bedre 

udgangspunkt for at skifte dagpengekortet ud med en lønseddel 

hurtigst muligt.  

Det er jo a-kasserne, der er eksperter på kollegernes fag og muligheder 

og på virksomhedernes behov. 
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Men det er også positivt, fordi det viser en politisk erkendelse af, at 

det arbejde, vi udfører i Metal, faktisk virker.  

 

Sådan som 780 arbejdsløse Metal-kolleger har oplevet med Metal 

JobService alene i år.  

 

Det andet, der også vil gøre en forskel er regeringens forslag om 

uddannelse.  

 

Ufaglærte og faglærte vil få ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Der 

bliver ikke frit valg på alle hylder. Det bliver uddannelser, der rent 

faktisk kan få dig i arbejde igen. 

 

Det har vi set virke for vores kolleger. Vi ved, hvilke uddannelser, 

kurser, hvilke certifikater det handler om.  
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Også her er det positivt, at regeringen har lyttet til de eksperter i 

fagbevægelsen, der knokler for at få deres arbejdsløse kolleger i 

arbejde hver eneste dag året rundt. 

 

Jeg håber, at Folketinget nu vil samles bredt om denne her aftale.  

 

Vi har ikke brug for mere politisk spilfægteri omkring vores 

arbejdsløse.  

Vi har ikke brug for flere ideologiske markeringer. 

Vi har brug for at samles om en reform, der rent faktisk gør det, den 

skal: 

Får vores arbejdsløse ind i gode, stabile job med fremtid i – så hurtigt 

som muligt.  

* 

 

I Metal insisterer vi på at være en aktiv medspiller i indsatsen for de 

arbejdsløse. Også når det gælder overenskomsterne.  
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Sammen med arbejdsgiverne har vi sikret, at indsatsen for at komme i 

job starter lige så snart, man er blevet opsagt:  

 

Med uddannelsesvejledning i din fagforening og med ret til op til fem 

ugers efteruddannelse i opsigelsesperioden.  

 

Alt sammen for at vores kolleger kan komme videre til et nyt arbejde 

så hurtigt som muligt. De har ikke tid til at vente. Slet ikke nu, hvor 

dagpengeperioden er halveret og kravet til genoptjening er fordoblet.  

 

Derfor har vi taget opgaven på os.  

 

Og det har kollegerne taget rigtig godt imod. Over 90 procent af de 

Metallere, der deltog i afstemningen, sagde ja til overenskomsten. Det 

vil jeg selvfølgelig gerne kvittere for.  
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* 

 

I overenskomsten styrkede vi også indsatsen mod social dumping og 

urimelig brug af vikarer.  

 

Det er helt centralt.   

 

Det er kun kugleskøre ultra-liberalister, der betragter social dumping 

som teoretisk sjov og ballade, man kan komme i pressen på.  

 

Men det er hverken sjovt eller teoretisk for den svejser, mekaniker 

eller teletekniker, der må vinke farvel til sit arbejde, fordi det kan 

klares billigere af underbetalte udlændinge.  

 

For dem er det et spørgsmål om, om de har et arbejde eller ej. Og en 

løn, som de kan leve for. 
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Derfor er min opfordring til Liberal Alliance med flere helt enkel:  

Drop de tosse-liberalistiske fantasier og kom ind i den rigtige kamp. 

 

Den kamp, der handler om at skabe gode danske arbejdspladser, hvor 

dygtige medarbejdere får gode ideer og producerer gode produkter af 

høj kvalitet – som kan sælges til gode priser over hele verden.  

 

* 

 

Danmark har mistet 145.000 arbejdspladser på grund af krisen.  

 

Dem får vi kun igen ved at samarbejde intensivt på tværs af alle 

mulige traditionelle skel.  

På tværs af traditionelle arbejdsgiver- og lønmodtager-roller.  

På tværs af traditionelle røde og blå politiske holdninger.  

 

Det samarbejde handler om social dumping.  
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Men det handler også om at få uddannet flere dygtige faglærte til 

virksomhederne.  

Om at sikre et afgiftsniveau, der ikke handicapper danske 

virksomheder i forhold til deres udenlandske konkurrenter.  

Det handler om at styrke produktiviteten med robotter, digitalisering 

og automatisering.  

 

Og det handler om at skabe lige præcis den ægte, sunde konkurrence, 

der gør Danmark og danske virksomheder dygtigere og stærkere.  

 

* 

 

Regeringen har gjort en hel del for at imødegå social dumping. Det 

har jeg også rost den for flere gange. Men det er jo heller ingen 

hemmelighed, at vi kunne have stået stærkere, hvis Enhedslisten 

havde kendt deres besøgelsestid. 

 



11 

 

Partiet fik chancen både ved finanslovsforhandlingerne og i 

forhandlingerne omkring børnechecken.   

 

Begge gange fik de indrømmelser – og begge gange smed de 

indrømmelserne ud med badevandet, fordi deres ultimative krav stod i 

vejen. 

 

Den slags går ikke i min verden. 

 

Hvis Enhedslisten forhandlede industriens overenskomster, så havde 

vi fået strejke efter strejke.  

 

Til gengæld havde vi hverken haft arbejdsmarkedspensioner, fritvalgs 

lønkonto, uddannelsesfond, barsel til fædre og mange andre konkrete 

løsninger, der gør en mærkbar og positiv forskel i menneskers liv.  

 

Det er ikke nok at have holdninger og principper.  
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Hvis man vil noget med sin politik, så må man også være klar til at 

bide til bolle.  

Især når man får chancen for at gøre en forskel i den virkelige verden 

uden for Christiansborg. 

 

* 

 

Også når det gælder Europa er der rigeligt med udfordringer, vi skal 

have løst.  

Omkring 26 millioner europæere står uden arbejde. I Spanien og 

Grækenland er ungdomsarbejdsløsheden over 50 procent. 

 

Derfor er valget til Europa-Parlamentet vigtigt. 

 

Og det er vigtigt, at vi ikke lader Messerschimdt og andre bilde os ind, 

at vi skal bruge valget til at give EU et rap over nallerne.  
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Det er udelukkende tom snak og spil for galleriet.  

 

Den slags bringer os ikke et skridt nærmere det, vi i virkeligheden har 

brug for:  

At få Europa i arbejde igen.  

 

I stedet skal vi befolke Europa-Parlamentet med folk, der vil skabe 

arbejdspladser.  

I millionvis af arbejdspladser.  

Og det er det, vi først og fremmest skal huske på, når vi sætter krydset 

den 25. maj.  

 

25. maj er også dagen for afstemningen om den fælles, europæiske 

patentdomstol – et samarbejde mellem 25 selvstændige europæiske 

lande.  

Det vil være en kæmpe fordel for danske virksomheder. 
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Patentdomstolen vil gøre det både billigere, lettere og hurtigere for 

virksomhederne at beskytte deres ideer og produkter mod snyd og 

kopiering.  

 

Det er de ideer og produkter, vi lever af herhjemme. Især mine 

kolleger rundt omkring i industrien.  

 

Så patentdomstolen er en praktisk løsning på et praktisk problem.  

Men den er også en helt nødvendig beskyttelse af danske ideer og 

danske arbejdspladser.  

 

Derfor stemmer jeg et stort ja den 25. maj. 

 

* 

 

Både i Europa og i Danmark har vi én altoverskyggende opgave nu. 

Det er at få indhentet alt det, krisen har kostet os. 
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Alt det, den har kostet os i kroner og ører. 

Men først og fremmest i menneskers muligheder:  

 For at komme i arbejde.  

 For at tjene en løn, der kan forsørge en familie. 

 For at bestemme over sit eget liv. 

 

Her har vi ikke brug for liberale brøleaber. 

Vi har ikke brug for tomme, populistiske protester mod Europa. 

Og vi har ikke brug for gode politiske intentioner, der drukner i 

ultimative krav. 

 

Vi har brug for samarbejde og for løsninger. 

 

Det håber jeg, at vælgerne husker 25. maj – men jeg håber også 

politikerne husker det, hver eneste dag og ved hver eneste politiske 

forhandling her i Danmark og i Europa.  
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Så vi kan opnå det, vi taler så meget om på en dag som 1. maj: 

At gøre dagen i morgen en lille smule bedre end dagen i dag – for os 

alle sammen. 

 

 

Fortsat god 1. maj! 

 


