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Nå, her står han så.

E t  a f  F a g b e v æ g e l s e n s  f o r t i d s u h y r e r

E n  a f  d e  f å  o v e r l e v e n d e  d i n o s a u r e r .

En af dem, der stadig mener, at Første Maj er en kampdag…

…mindst ligeså meget som den er en festdag. 

Ja, jeg mener faktisk, at vi stadig har en masse at kæmpe for i vores
samfund.

Mest af alt fordi mange har glemt det.

Og det er dette paradoks, jeg gerne vil sige et par ord om her.

Man hører folk sige:

”Vi har ik’ brug for fagbevægelsen længere. 
Den er da forældet!”

Men man hører da aldrig nogen folk sige: 

”Vi har sgu’ ik’ brug for løn under ferie længere.

Og det der med arbejdsmarkedspension… 
…helt ærligt! 

Det er da noget socialistisk arbejder-fis!

Skulle man ikke selv kunne finde ud af dét!?”

Er der nogen af jer, der nogensinde har hørt nogen sige:

”Barnets første sygedag! 

Nej, hallo! Den slags er tiden da løbet fra – for længst!”

Og det er dét, der er så frygtelig paradoksalt:

Man vil gerne nyde disse rettigheder.
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Men man tænker slet ikke på, hvor de kommer fra.

Man vil gerne leve af æggene…

Men de dinosaurer, som faktisk har lagt æggene.

…ja, de er bare nogle…dinosaurer.

Vi kan bare uddø.

Nu er der måske nogle af jer, der tænker:

”Nå, ham der Jørgen Juul Rasmussen...
Han er nok blevet bitter over, at Fagbevægelsen taber medlemmer.

Ja, han er nok bare indebrændt over, at han og de andre fagbosser ikke
har samme magt som I gamle dage”.

Tro mig! Intet kunne ligge længere fra sandheden.

Nogen bitter mand bli’r jeg aldrig.

Og egentlig har jeg heller intet at være bitter over.

Vores medlemmer i Dansk El-forbund har en meget lav arbejdsløshed.

Og de har en rimelig løn sammenlignet med mange andre. 

Nej, hvis der er noget jeg er…
…så er det bekymret.

Bekymret for fremtiden. 

For hvis vi uddør…
Hvis fagbevægelsen forsvinder..:

- Hvem skal så sikre alle lønmodtageres rettigheder fremover?

- Hvem skal så tage fat i chefen, når han pludselig forventer gratis 
overtidsarbejde af jer?

- Hvem skal så lægge pres på afdelingslederen, når han siger: ”Det 
kan godt være, du er gået ned med stress….
…men jeg har altså brug for dig her på kontoret i morgen!”
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For hvis man er interesseret i ordentlig løn og anstændige 
arbejdsvilkår…

…så er man NØDT til også at ha’ en fagbevægelse.
 

Jeg er dog alvorligt bange for, at mange unge i vores samfund først 
vil nå frem til dén erkendelse…
…når det er for sent.

Allerede i dag ser vi rigeligt med uretfærdigheder.

Da jeg som ung elektriker var arbejdsløs…
…der lå dagpengesatsen på – i runde tal – 80 % af min løn.

Når unge elektrikere mister deres arbejde i dag…
…så ligger deres dagpengesats – igen i runde tal – på 40 %.

Dvs., at hvis man bli’r fyret og har været vant til en ugeløn på 6.780 
kr…
….så skal man til at leve for 3.390 kr. i dagpenge i stedet for.

Det er dét, der skaber utryghed!

Ja, selv for os elektrikere…
….der skaber det en frygt for, at man må gå fra hus og hjem.

Og hvis ikke ligefrem hus og hjem…
…så skaber det i det mindste en frygt for…
…at børnene ikke længere kan gå til fodbold. 

Og at ferien må aflyses. 

Kort sagt: 

Da den borgerlige Dagpengereform trådte i kraft…
…der trådte vores tryghed ud af kraft.

Alene i år anslås 14.000 mennesker at ryge ud af 
dagpengesystemet.

Engang var vi danskere nr. 1 i velfærd.
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I dag har vi Europas mest rigide a-kassesystem.
F.eks. med hensyn til genoptjeningskravet. 

Og som om dét ikke var nok…
…så siger De Radikale nu, at de vil sætte pensionsalderen op.

Og hvem bruger Morten Østergaard som garanter for, at dét er en 
god idé?

Ja, rigtigt gættet!

De samme økonomer, der i sin tid fortalte Vestager, at en 
halvering af dagpengeperioden allerhøjst ville sende 4.000 
mennesker ud af dagpengesystemet årligt.

Det endte som bekendt ikke med at blive 4.000…

…men derimod 34.000 – alene i 2013.
…altså 34.000 mennesker, der faldt ud af dagpengesystemet…

…og ind i utrygheden.

Siden da er yderligere næsten 18.000 mennesker  faldet ud af 
dagpengesystemet og ind i utrygheden.

Fra vores medlemmer i Dansk El-forbund…
Og fra mine kolleger i Fagbevægelsen…

…der ved jeg alt for godt:

- At den utryghed.
- At den følelse af usikkerhed, som dagpengereformen har skabt…

...den også har skabt en dårlig stil :

”Lad MIG komme til!
 Lad MIG komme frem!
 

Og hvis DU ik’ kommer til fadet...
 ...så’ det sgu’ nok din egen skyld!”

For når konkurrencen om jobbene bliver hårdere...
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...så bliver mentaliteten på jobbet det typisk også.

P r æ s t a t i o n s p r e s !
P e r f o r m a n c e - k u l t u r !

- Kortere ansættelseskontrakter 
- vikarer
- og løsarbejde

Det skaber da om noget utryghed.

Dét er blevet virkeligheden...
På flere og flere danske arbejdspladser.

Og mange arbejdsgivere holder sig ik’ tilbage for at udnytte 
utrygheden: 

Leverer du ikke på alle parametre... 
Præsterer du ikke på alle opgaver...
Og parerer du ikke ordre på minuttet...

...så er det ud af klappen.

Og den højt besungne fleksibilitet på det danske arbejdsmarked..?

Jovist, den har vi skam stadig...

...men helt og aldeles på arbejdsgivernes præmisser.

For det kan godt være, at du i dag får at vide, du er hyret...

Men det kan ligeså godt være, du i morgen får at vide, at du er fyret.

Ja, det er i stigende grad de stærke...

...der bestemmer over de svage.

Sådant noget som samfundssind...

Sådant noget som at tage medansvar for det fælles...
...det er sparket til hjørne.
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Ovre i Kbh.s Lufthavn har vi så Ryanair.

De tilbyder lønninger på helt ned til 7.500 kroner om måneden. 

Og Ryanair udbetaler ikke løn på sygedage.

Og så skal du selvfølgelig selv betale for din uniform.

Og skulle du blive træt af det hele…
…og sige op…
…så skal du betale et gebyr.

2 0 0  E u ro  f o r  a t  s i g e  o p !  

Kort sagt: den sociale dumping er rykket ind i flykabinerne.

Begrebet en ”sulteløn” bruges ikke længere kun om polske 
håndværkere og rumænske chauffører. 

Nej da!

Og alt imens stewardesser og pursere går rundt i flyenes 
midtergange på deres sulteløn…

…så er der en voksende skare af politikere, der går rundt på 
Christiansborgs gange…

…i et højere luftlag langt væk fra Danmarks arbejdende befolkning 
og vores vilkår.

Og kære venner…
Det kan vi gøre noget ved i år. 
For i år har vi jo Folketingsvalg.

Jovist, jeg har været sur og kritiseret Helle og hendes regering.

MEN når alt kommer til alt…

…så vil arbejderpartierne…
– trods de uenigheder, vi har haft – 
…tjene danske lønmodtageres interesser bedre.
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- Bedre end de partier, som ønsker at svække vores faglige 
fællesskaber.

- Bedre end de partier, som vil slippe endnu flere frie 
markedskræfter løs.

- Bedre end de partier, som betvivler, at social dumping er et 
reelt problem. 

- Bedre end de partier, som afviklede efterlønnen.

- Og bedre end de partier, som er hovedansvarlige for, at 
dagpengene ser ud, som de gør.

Ja, summa summarum…
…vi lønmodtagere ER stadig bedst tjent med en socialdemokratisk 
statsminister.

For os elektrikere taler tallene da også et klart sprog:

Under Lars Løkke var der mere end 8 % af os, der var arbejdsløse.

Under Helle er det faldet til 2,5 % 

Kun 2,5 % arbejdsløse elektrikere – det er altså ret godt.

Regeringen har da også gjort mange fornuftige ting:

- De har sat ind på energiområdet.
- De har gjort noget ved den grønne omstilling. 
- De har investeret i et solcelle-boom.
- De har sat gang i vindmølleindustrien. 
- De har sat gang i en række større byggeriprojekter: 

o Metro-byggeriet
o Supersygehusene 
o Nye signaler og elektrificering af jernbanenettet. 

Og vigtigst af alt: 

ALLE de her tiltag har skabt a r b e j d s p l a d s e r . 

Også for os elektrikere – og inden for andre fag.

Derudover har regeringen:
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- sat mere fokus på vores erhvervsuddannelser
- sat ind mod social dumping 
- og nu er de endda også begyndt at tale om v æ k s t  i  d e n  

o ff e n t l i g e  s e k t o r .

Og dét til trods for Anders Samuelsens, 
Og til trods for Søren Papes, 
Og til trods for Lars Løkkes…

…liberalistiske parole om, at det er økonomisk uansvarligt at 
investere i mere velfærd.

Jeg vil nu helst ikke belæres om økonomisk ansvarlighed af Lars 
Løkke…

Eller af Anders Samuelsen….
…som jo bliver støttet og styret…
…af banker og af finansvirksomheder.

Og jeg behøver jo ikke minde nogen her om, hvem det var der 
skabte finanskrisen.

Vel…?

Nej, jeg er glad for de toner, vi hører fra regeringen.

For en investering i den offentlige sektor…
…er en investering i velfærd…
…dvs. en investering i menneskeligt velvære…
…og dermed i menneskelig tryghed.

Og tryghed er forudsætningen for alt andet:

Både for virkelyst og skabertrang. 

Og dermed også en forudsætning for vækst.

Så JA:

- Der ER forskel på rød og blå!
- Der ER forskel på socialister og liberalister!

Og uanset, hvem I vælger at stemme på… 
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…så husk – at både fagligt og politisk – 
…der har vi brug for en stærk fagbevægelse.

Og her står jeg så – stadig.

E n  a f  F a g b e v æ g e l s e n s  d i n o s a u r e r .

En af dem, der stadig mener, at Første Maj er en kampdag.

Men ved I hvad?

Hvis man bli’r kaldt en dinosaurer 
…fordi man stadig tror på solidaritet…
…fordi man stadig tror på fællesskab…
…fordi man holder fast i værdier som ordentlige arbejdsforhold …
…barselsorlov…
…og løn under ferie og sygdom…

Ja, hvis man bli’r kaldt en dinosaurer af at gå ind for sådanne ting…

…hvad bør man så kalde dem, der IKKE går ind for sådanne ting..?

Personligt er jeg ikke i tvivl.

Det må da være dem, der IKKE går ind for sådanne ting…
…som er de virkelige f o r t i d s u h y r e r .

Med Ryan Air…
…der ER vi vendt tilbage til den rå, kødædende egoisme.

Direktøren fra Ryan Air f.eks.…

Han må da være en T-Rex.

Og ham kuglestøderen fra Folketinget…
…som altid støtter storkapitalen…

…han må være en af de tunge pansrede øgler med lange sylespidse
horn i panden.
Horn, som han bruger til at stange svage dyr med.
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Den mest snu jæger af dem alle er dog Tullesen-Dahlu-saurus.

Han er kendt for at kunne komme helt tæt på sit bytte.

Hans tilforladelige adfærd får nemlig andre øgler til at tro sig sikre i 
hans nærhed.

Og først for sent går det op for dem, at Tullesen-Dahlu-saurus først 
og fremmest er en jæger.

En dræber på listefødder.

Men hvad så med mig? 
Hvad med Harald og Lizette fra LO?
Og hvad med alle de andre fagbosser fra LO…?

Jamen, vi er da de  f r e d e l i g e  p l a n t e æ d e r e .
Dem uden skarpe hjørnetænder.

Det er os, der altid færdes i flok.
Fordi vi trives bedst sammen med andre.

Og fordi vi foretrækker at dele vores føde med andre, frem for at 
æde dem. 

Ja, vi planteædere er  fl o k d y r .

I modsætning til T-Rex, der foretrækker at gå på rov –  a l e n e .  

Alene med sin begærlighed efter mere magt og flere penge.

Entreprenører eller mellemmænd i byggebranchen fx, der selv 
profiterer ved at importere underbetalt østeuropæisk arbejdskraft…

…de gebærder sig fuldstændig ligesom urtidens rovdyr. 

De lever af at suge blod fra andre – og helst i smug.

Det er ikke forkert at sige, de helst jager alene.

Og à propos T-Rex…

…så har man jo også hørt Liberal Alliance sige, at de gerne vil i 
regering.
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Ku g l e s t ø d e re n  s om  b e s k æ ft i g e l s e s m i n i s t e r.

Prøv at forestille jer dét!

Der kan man et kort øjeblik komme til at savne Hjorten. 

Eller endda s t ø j - s e n d e re n !

Men det er DIT valg, om det skal gå så galt.

Kære venner!

Ligesom mine politiske modstandere kalder mig og resten af 
Fagbevægelsen for dinosaurer…

…så har jeg i dag valgt at kalde dem for fortidsuhyrer. 

Rov-dinosaurer.

Ikke for at more mig selv.

Men for at advare jer.

Og dét mener jeg faktisk.

For man kan jo let tage fejl.

Den trussel for os danske lønmodtagere, som jeg taler om…

Den ta’r sig jo ikke umiddelbart farlig ud.

Den forstiller sig… 
Den klæder sig i nobelt tøj.
Den smiler smart.

Den bedyrer, at vi ALLE skal ha’ det godt.

Mens den i virkeligheden arbejder for et samfund, hvor kun de 
rigeste vil få det godt. 

Det var f.eks. det, Anders Fogh gjorde.

Han talte smukt om Den danske model…
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…men reelt trak han tæppet væk under Den danske model.

Det er præcis denne måde… 
r o v d y r s k a p i t a l i s m e n  gebærder sig på.

Rovdyrskapitalismen…
…iklædt et afvæbnende smil fra kuglestøderen.

Rovdyrskapitalismen…
…gemt væk bag et såkaldt ”godt råd” om at spare 
fagforeningskontingentet væk…
 
…og i stedet bruge pengene ”på dig selv”. 

P a s  p å !

Det er intet tilforladeligt ved rovdyrskapitalismen.

Hvis vi ikke holder et skarpt øje med den…
…så kan den smadre vores velfærdssamfund. 

Så, kære venner! 

Husk på, at vi er stærkere sammen! 

Intet samfund kan i længden bygge på egoisme.

Og med globaliseringen er den sociale dumping…
Og problemet med løsarbejdere…
Og problemet med korte kontraktansættelser…
Og problemet med vikarer uden rettigheder…

…det er alt sammen blevet til en global udfordring. 

Over hele kloden døjer vi lønmodtagere med de her 
uretfærdigheder.

Over hele kloden bli’r menneskers arbejdskraft udnyttet på det 
groveste. 

Og ved I hvad?

Derfor er vi også nødt til at bekæmpe de her problemer sammen –
globalt.

Ja, fagbevægelsen er en international bevægelse. 
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Med DIT medlemskab af en OK-fagforening herhjemme...

...så er du med til at gøre en forskel ude i verden.

En forskel for millioner af mennesker, hvis arbejdskraft bliver 
udnyttet groft.

På fabrikker, der... 
...syer vores tøj...
Og af entreprenører der 
...bygger fodboldstadioner til VM i Qatar.

I fagbevægelsen arbejder vi nemlig gerne sammen... 
…på tværs af grænser.

- Vi hjælper med opbygning af fagforeninger i andre lande.

- Vi kæmper for bedre arbejdsforhold.

- Og vi stiller krav om sociale minimumsrettigheder... …såvel i 
Europa som i resten af verden.

Ved at være medlem af en fagforening her i Danmark...

...er du f.eks. med til at støtte de efterladte til de tekstilarbejdere, 
der døde i Bangladesh for to år siden.

1.100 arbejdere døde under murbrokkerne...
...og 2.500 andre blev lemlæstede...
...da deres fabrik styrtede sammen.

Tekstilfabrikken Rana Plaza syede tøj for bl.a. danske tøjfirmaer. 

Og fabrikkens ejere af har NÆGTET at udbetale erstatning til de 
dødes familier og til de overlevende.

Der er med garanti heller ikke udbetalt erstatning af 
entreprenørerne i Qatar til de 1.000 arbejdere, der allerede ER døde.

Chokerende?... Ja da!

Men det forventes, at inden bolden gives op til åbningskampen…

…der vil byggeriet af de nye VM-stadioner ha’ kostet 4.000 
menneskeliv. 
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4 . 0 0 0  ! !

For i Qatar har man jo ingen sikkerhedsregler…
…og man investerer da heller ikke i et sikkert arbejdsmiljø.

Nej, hvorfor dog ofre penge på sine slavers arbejdsvilkår..?

Og FIFA… ? De gør ingenting!  

Så rødt kort til dem!

Den slags svineri er I med til at bekæmpe med jeres medlemskab af
en fagforening.

Ja, I er med til at gøre det sværere for samvittighedsløse T-Rex’er 
som RyanAir at finde nye ynglesteder rundt om i verden… 

Nye lufthavne, hvor de kan ha’ folk gående til slavelønninger.

I er med til at gøre det sværere for kapitalfonde at spekulere i 
udflytning af gode danske job.

Ja, sværere at spekulere i udflytning af job til områder i verden, hvor
selv gravide kvinder IKKE får lov at holde pause i løbet af en hel 
arbejdsdag…

…og hvor lønnen er på under 2 kr. i timen.

Og tro mig!

Det nytter at hjælpe!

Helt konkret har vi elektrikere f.eks. hjulpet vores kolleger i 
Australien.
 
Gennem et internationalt netværk for elektrikere lykkedes det os for
nylig – efter en lang og sej kamp –

…at tvinge de to elevatorgiganter KONE og OTIS…
…til at give deres ansatte i Australien OK-…arbejdsforhold

Verden vokser sammen.

Det må vores kamp for løn og arbejdsvilkår derfor også gøre.

Så hjælp os gamle planteædende dinosaurer i vores kamp mod 
rovdyrkapitalisterne.
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Med jeres opbakning får Fagbevægelsen styrke til mere.

Til gavn for jer – og til skade for T-Rex.

God 1. maj!
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