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Respekt for arbejdets værdi 
I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde.   

Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden.  

Nej.  

Jeg mener den værdi, som vores arbejde og uddannelse giver os og vores fællesskab.  

Jeg vil sige noget om, hvad det vil sige ikke at være en del af fællesskabet.  

Hvilke følgevirkninger det har, at stå uden for arbejdsmarkedet.  

Kort og godt:  

Jeg vil slå et slag for, at vi skal ha’ respekten tilbage for dem, som knokler hver eneste dag. Og til 
dem, som venter på at få lov.  

****** 

Men før jeg kommer for godt i gang – så vil jeg gerne starte med en lille historie.  

Om min far.  

Ikke langt herfra finder vi Sallingsundbroen.  

De fleste af jer har sikkert krydset den, om ikke andet rager den så meget op i horisonten, at den 
ikke går ubemærket hen.  

Broen er bygget af nogle af Danmarks dygtigste håndværkere.  

Til det vil jeg gerne indvie jer i en lille hemmelighed: 

Jeg var meget langt oppe i årene, før jeg opdagende, at min far ikke havde bygget Sallingsund 
Broen alene.  

At han bare havde været med til det.  

Jeg blev snydt. Med kærlighed og et glimt i øjet.  

For den stolthed, der lyste ud af ham, da han første gang skulle vise os resultatet af sine hænders 
værk, overbeviste mig om, at min far med sved og tårer havde sat hele broen i vandet alene. 

**** 

Min far var ud af en bondefamilie. Han var bondeknold. Med et lille landbrug på 40 tønder land.  

Men livet som landmand var ikke hans drøm. Han drømte om uddannelse.  

Så som 44-årig kom han derfor som en af de første i Thisted på AMU-kursus.  

Det var så her, min far lærte at knække de matematiske koder til rumfang og geometri.  

Og med de redskaber i kassen skiftede han traktoren ud med lægtehammer og bidetang.  

1 
 



AMU-kurset gjorde ham i stand til at bygge broen. I hvert fald ifølge ham selv.  

Og ved I hvad?  

Selv den dag i dag tror børnebørnene stadig på historien om, at bedstefar byggede Sallingsundbroen 
alene med sine bare næver.  

Og I øvrigt til jeres bonusinfo:  

Så byggede han også Kroen under broen! 

 

***** 

Erhvervsuddannelserne 
Min far byggede bro.  

Også i en lidt bredere forstand.  

Han byggede bro til uddannelsessystemet. Som en af de første i vores familie.  

Det var min fars opbakning og interesse for uddannelse, som senere vakte min interesse i matematik 
og fysik.  

Og det var en af årsagerne til, at jeg senere blev elektriker.  

Stoltheden lyste ud af øjnene på min far, da han stod med AMU-beviserne i hånden.  

Den stolthed følte jeg selv, da jeg endelig stod med svendebrevet og var blevet udlært.  

Det er lige præcis den stolthed, vi skal give videre til vores unge.  

Vi skal bygge bro til de unge og vise dem, at en faglært uddannelse er fremtiden.  

Vi skal fortælle dem, at vi har nogle af verdens bedste håndværkere i Danmark.  

 

Uanset om håndværket er produktion af designermøbler, konstruktion af broer eller pleje og pasning 
af vores medborgere, så står tusindvis af dygtige, danske håndværkere hver dag op og sørger for 
væksten og velfærden i samfundet.  

Danmark er bygget af de bare næver. 

At lønmodtagere, som skaber sammenhængskraft. Som sikrer vores velfærd.  

Derfor er det alarmerende, at så få unge søger ind på en erhvervsuddannelse.  

Kun 19 pct. vælger en faglig uddannelse, som deres fremtid.  

Over det næste årti vil 200.000 dygtige faglærte forlade arbejdsmarkedet, men har vi uddannet den 
næste generation til at samle værktøjet op efter dem?  

Ikke helt.  

Men med den nye reform af vores erhvervsuddannelser er vi et skridt tættere på.  

En reform, som vi skal være stolte af og glæde os over.  
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I LO har vi haft tre krav til reformen:  

 
1. For det første skal det være mere attraktivt at søge mod erhvervsuddannelserne. Det kan 

være svært at sætte sig ind i de store valg, unge mennesker stilles over for, men flere skal 

hjælpes i retning af en faglært fremtid.  

2. For det andet skal kvaliteten af uddannelserne hæves. Erhvervsuddannelserne er ikke en 

andenrangs ungdomsuddannelse, og det skal kvaliteten selvfølgelig afspejle.  

3. For det tredje skal vi sikre de unge en reel uddannelsesgaranti.  

Og jeg kan med stolthed sige, at vi har fået alle tre krav indfriet.  

Jeg glæder mig til at se reformen spille sig ud.  

Jeg glæder mig til at se de unge strømme til.  

 

Beskæftigelse 

Vi skal også bygge bro til vores arbejdsløse.  

Dem, som står uden for vores arbejdsmarked.  

Hvorfor? 

Fordi det er vigtigt, at danskerne er i arbejde.  

Det synes de også selv.  

Det ved vi. For vi har spurgt.  

En ny måling viser, at 2 ud af 3 danskere oplister ”flere arbejdspladser” som politikernes vigtigste 
prioritet.  

Det ved regeringen.  

Det er derfor, de løbende er kommet med vækstplaner. For at sikre nye arbejdspladser.  

Men det er også derfor, at de nu tager et hårdt opgør med 10 års borgerlig beskæftigelsespolitik.  

Regeringen lancerede i går deres udspil til en ny aktiv arbejdsmarkedspolitik. 

 
• Et udspil, som sætter vores arbejdsløse kollegaer i centrum. 
• Et udspil, som sætter massiv fokus på uddannelse. 
• Et udspil hvor varig beskæftigelse er målet. 
• Og et udspil, som sikrer vores arbejdsløse en målrettet og individuel indsats, blandt andet 

ved hjælp af en klog arbejdsdeling mellem a-kasser og jobcentre. 

Det her udspil er et helt afgørende opgør med 10 års borgerlig beskæftigelsespolitik! 

Et opgør med Inger Støjberg, Claus Hjort og Dansk Folkepartis urimelige behandling af vores gode 
kollegaer. 
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Nye tider er på vej! 

 
• Kontrol erstattes med tillid og ansvar. 
• Indholdsløs aktivering og spaghettikurser erstattes af reelle uddannelses- og 

efteruddannelsesmuligheder. 
• Jobcentrenes og a-kassernes dobbeltarbejde erstattes med en klar arbejdsdeling. Det giver 

mulighed for tidligere at stille hjælp og kendskab til den enkeltes branche til rådighed. 
• Og til sidst anerkendes det, at det er arbejdsløsheden, der er problemet – og ikke den 

arbejdsløse. 
  

Et af de helt centrale elementer i udspillet er uddannelse. 

Vores ufaglærte får nu ret til at uddanne sig til faglærte. 

Det har vi længe kæmpet for i fagbevægelsen. 

For vi ved, at når arbejdsmarkedet rykker sig – så må vi rykke med. 

Det kalder på uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering. 

At kombinere uddannelsestilbud med en målrettet indsats, og tæt kontakt til sin a-kasse de første 6 
måneder, er den helt rigtige løsning for vores arbejdsløse. 

Samtidig fastholder vores jobcentre sin ekspertise – og på den måde kan vi udnytte begge systemer 
optimalt, frem for at de arbejdsløse skal piske rundt mellem de to. 

Det bliver mere målrettet.  

Der kommer midler til efteruddannelse af medarbejderne på jobcentrene og a-kasserne.  

Og så kommer der en stærkere virksomhedskontakt. 

Nødvendige tiltag, som vi hilser mere end velkommen i fagbevægelsen! 

  

Nu er regeringen kommet med sit udspil. 

Næste skridt er, at partierne på Christiansborg indtager forhandlingsbordet. 

Det er nu, alvoren sætter ind.  

Det er nu, partierne på Christiansborg skal vise ansvarlighed og bide til bolle.  

Jeg har også læst aviserne!  

Læst, at dette skulle være tilbagebetaling til  
LO-fagbevægelsen.  

At det er den rene gavebod. Sukkerknald. Og hvad det ellers er blevet kaldt.  

Det kunne ikke være mere forkert! 

Det her handler ikke om LO-fagbevægelsen.  

Det her handler om vores arbejdsløse kollegaer. Dem, som har betalt den største pris for krisen.  

Det handler om manden på gulvet.  

Regeringen har lagt linjen. Nu mangler vi, at de borgerlige slår til.  
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Det håber jeg. Men jeg kan have mine tvivl.  

For hvor regeringen vil investere i vores arbejdsløse – så vil Venstre spare.  

Venstre vil spare 4 milliarder kroner på indsatsen til vores arbejdsløse kollegaer. 

Venstre vil spare på uddannelsesmulighederne.  

Venstre vil ikke trække på kompetencerne i både jobcentre og a-kasser og dermed sikre en målrettet 
indsats. 

Men hvad vil Venstre så? Hvad er de til? 

Jo, de er mest til sparevejen, og til at bruge pengene på at gi’ skattelettelser til erhvervslivet! 

Hvor står Thulesen Dahl i det? 

Det vides endnu ikke. 

Men af erfaring ved vi jo, at Dansk Folkeparti følger trofast efter, når Løkke logrer med halen. 

 

Afslutning 

Jeg håber, at jeg med min tale i dag har fået bygget bro til jer.  

At jeg har lagt godt med vægt på, at vi skal have respekten tilbage for arbejdets værdi.  

For dem som gør en indsats. Og for dem, som gerne vil.  

Jeg tror på, at man skal arbejde sig til lighed. Til fællesskab.  

Jeg tror på, at arbejdet giver stolthed.  

Det er derfor, det er så vigtigt, at danskerne er i arbejde. At de er rustet med uddannelse.  

Det er det, som gør dem klar til fremtiden.  

 

Fortsat god 1. maj! 
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