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Hej med jer, alle sammen! 

Hvor er det dejligt at se jer.  

1. maj er en kampdag – og en festdag.  

En dag, hvor vi står sammen. Er sammen. Og tager kampene sammen. 

Så tak fordi jeg måtte komme. 

 

I det sidste års tid har jeg været ude og besøge en lang række danske arbejdspladser. 
Private som offentlige. Store som så. 

Dér ved de, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. 

Og det er der kommet meget ud af.  

Bl.a. to nyheder. En god nyhed. Og en dårlig nyhed. 

 

Den gode er, at det går bedre derude på de private arbejdspladser. 

Mange fortæller, at de har fået nye kolleger. 

Der er nemlig kommet flere opgaver på værkstedet. 

Der er blevet mere travlt på kontoret. 

Ordrebøgerne er ved at blive fyldt igen.   

Ja, faktisk er der blevet skabt 30.000 nye job til lønmodtagere alene det seneste år.   

Danmark er ved at komme på rette spor igen. 

 

Det var den gode nyhed. 

Den dårlige nyhed er, at de ansatte føler sig utrygge, stort set ligegyldigt hvor jeg kommer 
hen. De er bekymrede for fremtiden. 

De spørger sig selv: 

”Kan vores kroppe holde til at arbejde til vi er i slutningen af 60’erne – og i et stadig 
højere tempo?  

Bliver vi erstattet af billig østeuropæisk arbejdskraft?   

Eller af ungarbejdere uden børn, forsørgerpligt og faste sengetider?” 

Hver gang, jeg hører sådan nogle bekymringer, gør det ondt. 

 

Og også på de offentlige arbejdspladser er de utrygge. 

Der skal spares – og så fyrer man folk. Farvel til de kolleger! 



 

Og de der bliver tilbage, må så løbe endnu hurtigere.  

Alt imens andre opgaver – fx rengøring – udliciteres til private aktører, der godt nok har 
budt den laveste pris. Men også byder på de ringeste arbejdsvilkår og de klammeste klude.  

I LO har vi skam ikke noget imod konkurrence. Nej, da! 

Vi vil bare have, at den skal være lige og fair. 

Vi må konkurrere på ordentlige vilkår. 

Det ræs mod bunden, der er i gang for øjeblikket – både på løn og på arbejdsforhold – skal 
vi sige fra overfor! 

 

Lad mig nævne et eksempel: 

Det handler om billige – irske – flybilletter. 

Et irsk discount-flyselskab – I ved, hvem jeg taler om – der betaler lønninger på helt ned til 
1.000 euro om måneden. Det vil sige 7.500 kr. om måneden! 

Helt ærligt! I Danmark kan man ikke leve for sådan en løn. 

Sådanne halve og kvarte lønninger hører ikke til på det danske arbejdsmarked. 

Nej, vi skal ha’ en løn, vi kan leve af. Og et arbejde man skal kunne holde til: Et helt langt 
arbejdsliv, vel at mærke. 

Det kan de fleste arbejdsgivere godt se logikken i – heldigvis! 

Og når amerikanske kæder som McDonald’s kan finde ud af at betale 
overenskomstmæssig løn i Danmark, så kan irske flyselskaber ved Gud også. 

 

Og kære venner, så henter jeg lige en gammel traver op: En opsang til vores arbejdsgivere.  

Jeg er så ærgerlig over, at arbejdsgiverne synger den samme gamle sang fra de varme 
lande igen og igen – og igen:  

”Åh, hvorfor kan vi ikke finde kvalificeret arbejdskraft?” 

Jamen så hjælp dog med at få opkvalificeret nogle af vores gode arbejdsløse kolleger, som 
står derude og gerne vil bidrage til det her samfund.  

Stop hetzen og hånen mod de arbejdsløse.  

Mangler I reelt arbejdskraft, så ring dog til den fagforening, som organiserer jeres 
arbejdskraft. Er I klar over, at nogle af jeres arbejdsgiverkolleger inden for industrien 
faktisk har kanonsucces med netop det?  

 

Og hvad med de unge? Jeg gentager det hver 1. maj: Tag nu at ansæt de unge, som 
mangler en lære-/elevplads.  

Der mangler stadig mere end 8.000 praktikpladser. Hvorfor sætter I ikke en ære i at få 
uddannet næste generation? Hvordan forventer I at få faglært arbejdskraft i fremtiden, hvis 
I ikke vil bidrage? 

 
2 



 

Nej, alt for mange arbejdsgivere, gør alt for lidt. Det er ikke godt nok. 

Overenskomster  

Og ja, så er der os selv: Fagbevægelsen.  

Er vi i arbejdstøjet? JA!  

Men vi skal have ”toptunet” maskinen. 

For vi skal – i fællesskab – indgå mange flere overenskomster ude på arbejdspladserne.  
Og flere skal være med i fagforeningerne!   

Vi har gennem tiderne være en af grundpillerne i samfundsudviklingen. Det skal vi blive 
ved med. Og det kræver, at vi står sammen. 

For vi ER STÆRKERE SAMMEN. Det er jo netop DERFOR, at fagbevægelsen findes. 

Og jeg er så helt utrolig stolt af vores tillidsvalgte, der hver eneste dag gør en forskel  
– ikke bare for sig selv, men for fællesskabet.  

I er rygraden! Og venner: Jeg kan mærke foråret komme: 

Vi véd, at danskerne bakker op om fællesskabet.  

Vi véd, at de ønsker kollektive aftaler. 

Og vi véd, at de holder af den danske model. 

Så der er ørenlyd. 

 

Det er også i det sammenhold, vi hver eneste dag skaber værdi for Danmark. Masser af 
værdi! 

Både gennem velfærd, service og produktion.  

Og den gode nyhed til politikerne er: Vi står klar til at skabe endnu mere. 

Vi har lagt 22 forslag frem på bordet – LO og FTF. Sammen. Så politikerne, de kan bare 
tage for sig.  

Det er blandt andet forslag om, at færre skal tage faldet fra dagpenge til fattigdom. Og 
forslag, der gør det lettere igen at optjene retten til dagpenge.  

For I får ikke fred for fagbevægelsen på det spørgsmål. Ligegyldig hvilken farve, I har. 

Vi sagde det fra starten: Det var den helt forkerte reform, på det forkerte tidspunkt og med 
det forkerte indhold.  

Og at regnemaskinerne var stillet helt forkert, gjorde jo ikke resultatet bedre!  

 

Og det stopper ikke der.  

For I får heller ikke fred for fagbevægelsen, før vi sammen får taget hånd om de 
mennesker, der er blevet ramt af alt for harske reformer.  

Dem er der mange tusinde af. 
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Tag nu dem, som stadig er på arbejdsmarkedet, men som frygter fremtiden – som ikke kan 
holde til at arbejde mange år endnu.  

De er i dag i deres 50’ere. De er for unge til at kunne få pension, når de når starten af 
60’erne. Men de bærer rundt på en gammel og nedslidt krop efter en menneskealder i 
arbejdstøjet. 

Det er gode kolleger. De var allerede godt i gang med at slide deres kroppe ned, da 
efterlønnen blev aflivet med et snuptag.  

De passede fysisk hårde job som byggearbejdere, sosu’ere og rengøringsassistenter. Og de 
fik ikke i tide indstillet sig på, at de først kan stemple ud af arbejdsmarkedet som 68-årige.  

De skal have en hånd. Og det haster.  

Vi har i fagbevægelsen en fremstrakt hånd ude. Jeg håber, at politikere og arbejdsgivere 
tager den. 

 

Afslutning/Løkke 

Valget nærmer sig. 

Og når I står i boksen, synes jeg, at der er tre ting, I skal huske på. 

Tre ting: Dagpengereform. Tilbagetrækningsreform. Og nulvækst. 

Dagpengereformen: Hvor 50.000 har oplevet at miste et værdigt forsørgelsesgrundlag. 
Fostret af Thuesen Dahl og gennemført af oppositionen med Morten Østergaard som 
wingman. 

Tilbagetrækningsreformen: Den helt igennem lønmodtagerfjendske efterlønsreform, hvor 
selv mennesker med hårde fysiske job fremover skal arbejde til de bliver 70 år. Ja, det var 
Løkkes reform.   

Og nulvækst: Som vil koste 40.000 offentligt ansatte jobbet. Og give discount-velfærd til 
vores gamle, vores børn og vores syge. Ja, det er drømmen for Kuglestøderen og hans 
kumpaner. 

Husk det.  

For hvilken retning skal Danmark tage? 

Vil I have skattelettelser til de rigeste – eller investeringer i velfærd? 

Vil I have endnu flere udhulinger af dagpengesystemet – eller tryghed, når I bliver 
arbejdsløse?  

Vil I have nedskæringer på Arbejdstilsynet – eller investering i sundt arbejdsmiljø? 

Jeg ved godt, hvad jeg vil have. Jeg håber, I er med mig. 

 

Kan I have en rigtig god 1. maj! 
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