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• Kære alle sammen

• Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i 

disse dage.

• Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af 

jer har fløjter med.

• Men trods modgang og blåt flertal i 

meningsmålingerne,

• så lad os alligevel bruge dagen i dag til at ranke 

ryggen, stå sammen og huske på vores fælles 
historie, vores fælles værdier og vores fælles 
resultater.

---

•  Jeg er stolt af, at være socialdemokrat.

• Jeg er stolt af vores velfærdssamfund.
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• Jeg bliver stolt, når jeg ser børn af ufaglærte 

forældre vokse op og få en uddannelse.

• Jeg er stolt af, at alle kan komme på hospitalet 

uanset pengepungens størrelse.

• Jeg er stolt af, at mine gamle forældre får en tryg 

alderdom.

• Og jeg er stolt af, at vi hjælper dem, der har mistet 

deres arbejde.

---

• Men det er ikke kun derfor, jeg er stolt.

• Skoler, hospitaler og plejehjem er fantastisk.

• Men velfærdssamfundet er mere end en buket af 

offentlig service.

• Det er et samfund, der bygger på en 

grundlæggende solidaritet.

• Et samfund, hvor man hjælper hinanden, og hvor 

man samarbejder.

• Velfærdssamfundet er et fællesskab.

---

• Desværre er jeg også bekymret for det fællesskab.

• Jeg er bekymret, fordi jeg kan se, at fællesskabet 

går i opløsning, hvis vi fortsætter af de spor, som 
vi kører i lige nu.

• Jeg taler om to ting:

• En udvikling på boligmarkedet, som bliver mere 

og mere opdelt i mellem rig og fattig.

• Og en udvikling på arbejdsmarkedet, hvor social 

dumping truer med at udvande de resultater, som 
vi og vores forgængere har opnået over de sidste 
100 år.

---
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• Hvorfor taler han nu om boligpolitik, vil nogen 

måske spørge.

• Det er da alt for kedeligt til en 1. maj tale.

• Tværtimod!

• Boligpolitikken er en kampplads – og et skævt 

boligmarked er en motor for ulighed.

• Hvis vi hver især ser på vores eget 

husholdningsbudget, så kan vi jo se, at udgiften til 
vores hus eller lejlighed er langt den største post.

• En god bolig til en rimelig pris er med andre ord 

nøglen til at sikre både tryghed og livskvalitet for 
almindelige lønmodtagere.

• Og en god og retfærdig boligpolitik er noget af det 

vigtigste, man kan kæmpe for som socialdemokrat.

• De borgerlige i København stemmer konsekvent 

imod, når der skal bygges nye almene boliger.

• Det er ikke noget tilfælde.

---

• Gode boliger til almindelige mennesker har 

derimod været et centralt mål for 
Socialdemokraterne siden bevægelsens fødsel.

• Og det handler ikke kun om en lejlighed med lys 

og luft for den enkelte familie med far og mor og 
børn.

• Det handler om fællesskab.

• Hvis vi ikke bor ved siden af folk, der er 

anderledes end os.

• Hvis vi ikke taler med dem og møder dem på 

gaden.

• Så holder vi op med at forstå hinanden.

• Vi bliver bange for hinanden.

• Solidariteten forsvinder.
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• I London og Paris ser vi, at byerne er blevet skarpt 

opdelt i rige og fattige kvarterer.

• Det betyder også, at skolerne er opdelt i rige og 

fattige – eller måske endda sorte og hvide.

• Den udvikling kan vi også se i Danmark. 

• Derfor er det så hamrende vigtigt, at vi interesserer

os for boligpolitikken.

---

• I København bruger vi mange hundrede millioner 

på at bygge gode, billige familieboliger. 

• Men grundpriserne i nogle områder er blevet så 

høje, at de almene selskaber reelt er udelukket fra 
at bygge.

• Det betyder, at politimanden, sygeplejersken og 

butiksassistenten får sværere og sværere ved at 
finde en bolig i København.

• Og situationen bliver kun værre efterhånden som 

krisen klinger af og priserne stiger endnu mere.

• Derfor er det hamrende nødvendigt, at loven bliver

lavet om, og vi får mulighed for at stille krav om, 
at der skal bygges alment i alle dele af byen.

• De borgerlige bliver aggressive, når man stiller det 

forslag.

• De kalder det ekspropriation og indblanding i den 

private ejendomsret.

• Men lad mig spørge:

• Hvis det at stille krav til grundejere er 

grundlæggende i modstrid med vores værdier.

• Hvorfor gør de så præcis det i Wien og Helsinki?

• Er østrigerne og finnerne imod markedsøkonomi?

• Nej! 
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• Svaret er, at de gør det, fordi det er sund fornuft.

• De borgerliges påstand om et opgør med retsstaten 

er noget sludder.

• Det handler om politik og fordeling mellem rig og 

fattig.

• Det er da derfor, at de borgerlige er imod.

• Og derfor kan der heller ikke være nogen tvivl om,

hvor Socialdemokraterne skal stå i det spørgsmål.

• Er det socialdemokratisk politik at lade 

fællesskabet blive nedbrudt? 

• Er det socialdemokratisk politik at se passivt til, 

mens uligheden stiger?

• Er det socialdemokratisk politik at lade 

markedskræfterne tage magten?

• Nej!

• Socialdemokraterne har altid stået værn om 

fællesskabet, og et Danmark som bygger på 
solidaritet.

• Det skal vi også gøre nu.

• Alt andet vil være en historisk fejl.

---

• Det vil det også være, hvis vi ikke griber ind over 

for den anden store trussel for vores fællesskab.

• Vi må og skal have sat en effektiv stopper for de 

plattenslagere, som laver social dumping.

• 100 års resultater skal ikke kastes i grus eller 

overlades til de borgerliges skuldertræk og snak 
om fri konkurrence.

• I disse år er der brug for, at vi slår ring om vores 

overenskomster og om den danske model.

• Det gælder ikke mindst den 25. maj, når der er 

valg til Europaparlamentet.
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• I København sætter vi alle sejl for at bekæmpe 

social dumping på de kommunale arbejdspladser.

• Men det er ikke let. 

• I dag forbyder EU-lovgivningen os at kræve, at 

vores leverandører har overenskomst.

• Derfor er det helt afgørende, at vi får valgt stærke, 

socialdemokratiske kræfter ind i parlamentet, så vi 
kan få lavet det om.

---

• Det er også vigtigt, at vi husker, hvem der er vores 

venner i den her sag.

• Og hvem der ikke er.

• Mange af jer kender sikkert nogen, der går rundt 

og synes, at Morten Messerschmidt er en flink fyr.

• Måske har I endda hørt nogen hævde, at Dansk 

Folkeparti skulle være et arbejderparti.

• Hvis I kender nogen, der mener det, så prøv at 

spørge dem, hvorfor Dansk Folkeparti sidste år 
stillede forslag i Folketinget om, at fagbevægelsen 
skulle have frataget sin konfliktret ved lov.

• Eller prøv at spørge dem, hvorfor Dansk Folkeparti

sikrede flertallet for at halvere dagpengeperioden.

• Eller hvorfor Dansk Folkeparti vil have anerkendt 

udenlandske overenskomster i Danmark.

• Vi er nok desværre nået dertil, hvor det er blevet 

almindeligt for borgerlige partier, at stille den slags
forslag.

• Men det bliver aldrig – og det vil jeg gerne bande 

på.

• Det bliver fandme aldrig et arbejderparti, der gør 

det!

---

• Tak skal I have – fortsat god 1. maj!
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