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Kære venner. 

Vi har haft økonomisk krise længe.  

Nu er der lys forude. 

Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab.  

Vi kommer kun videre, hvis vi står sammen. Det er sådan, vi er stærkere. 

Mange af jer er tillidsrepræsentanter.  

Eller måske tager I på en anden måde en tørn - når fællesskabet har brug for det.  

Og vi har en god grund til at fejre vores fællesskab i fagforeningen. 

Det tror vi måske ikke, når vi åbner avisen, ser tv eller tjekker nyheder på mobilen. 

Af og til står der, at fællesskabet er umoderne. At fagforeningen er unødvendig.  

Men hvordan står det faktisk til? 

Er vi umoderne? 

Er vi en lille sluttet skare uden opbakning? 

Nej. Vi kan ranke ryggen. Ikke bare i dag, men hver eneste dag. 

I LO har vi lavet en meningsmåling. 

Vi spurgte danskerne – på tværs af partier, og over hele landet: Udfylder fagbevægelsen en vigtig 
funktion for lønmodtagerne? 

69 % af danskerne mener, at vi har en vigtig opgave for lønmodtagerne i det moderne samfund. 

  Det er da også derfor, at næsten 1 million mennesker er med i fagforeningerne under LO. 

Det er derfor, vi har haft styrken til at nå de resultater, som vi fik ved overenskomsterne i år.  

Men vi skal blive ved at med at fortælle om vores fællesskab.  

Om vores overenskomster.  

Om at vi er stærkere sammen. 

**** 

Regeringen har gjort en stor indsats for at gøre Danmark klar til et opsving.  

Nogle kalder det reform-amok. Og det er gået meget hurtigt. Men vi har også haft brug for at der 
blev taget fat. 

Danmark kom utroligt dårligt ind i krisen. Det var som om, vi bankede hovedet ind i en mur.  

Huspriserne faldt. Fyringerne nærmest fløj om ørerne på os.  

Prøv lige at huske tilbage. På regeringen dengang.  

Dengang Lars Løkke var statsminister.  
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Den gang Løkke og hans regering lænede sig tilbage.  

De sagde: det går over.  

Og Dansk Folkeparti. Ja, de lænede sig også tilbage. De fik en grænsebom, og så glemte de ellers 
alt om danske lønmodtagere og danske jobs. 

Men lige så passiv som den gamle regering var, lige så aktiv har den nye regering været indtil nu.  

Nu kan vi se fremad. 

Men vi skal selvfølgelig ikke være jubeloptimister. 

Vi skal have blikket stift rettet mod nye jobs. 

Vi kan hurtigt skabe 20.000 flere jobs i Danmark. 

Vi kan gøre det med lyn-vækst.  

Og lad mig bare nævne nogle få ting, der skal til. 

Forhøj håndværkerfradraget. Så får vores gode dygtige håndværkere mere at lave.  

Forlæng de gode investeringsmuligheder. Så får vores mange små og mellemstore virksomheder 
bedre muligheder for at skabe flere job.  

Og fjern den økonomiske straf, som holder kommunerne tilbage. Kommer kommunerne ud af 
spændetrøjen, så kan de skabe både offentlige og private jobs.  

Nå, manglede der så lige noget i de ting, jeg listede op? 

Jo, det skarpe øre hørte måske, at jeg ikke sagde noget om alle mulige skattelettelser.  

Når man hører på Lars Løkke og Venstre, så er det jo ellers det eneste svar, de har. Skattelettelser. 

Og så i øvrigt den samme gamle gøren-ingen-ting.  

Netop dét som fik krisen til at slå ekstra hårdt i Danmark. 

Og når man lytter til Dansk Folkeparti, så har de en særlig variant.  

De vil bringe Lars Løkkes skattelette-parti til magten, samtidig med at de lover at bruge milliarder - 
og ekstra milliarder - og atter milliarder.  

Det hænger ikke sammen.  

Venstre + Dansk Folkeparti.  

Lars Løkke + Thulesen Dahl.  

Den ene vil kun give skattelettelser over en bred kam.   

Og den anden lover den ene milliard væk efter den anden.  

Og enden på det hele er IKKE flere jobs. 

Det Vi har brug for er FLERE jobs. Og MERE vækst. 

Vi har brug for MERE aktivitet – og MINDRE Lars Løkke. 

Vi har brug MERE fællesskab – og MINDRE Thulesen-Dahl. 

 

*****   
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Denne her regering har gjort mere for lønmodtagerne end Løkke og Co.  

I dag kan vi glæde os over at regeringen varsler et opgør med 10 års borgerlige 
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. 

Nye tider er på vej! 

• Kontrol erstattes med tillid og ansvar. 

• Indholdsløs aktivering og spagettikurser erstattes af reelle uddannelse - 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. 

  

Nu er regeringen kommet med deres 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.  

 

Venner,  

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.  
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Regeringen har lagt linjen. Nu mangler vi, at de borgerlige slår til.  

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 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? 

Jo, de vil sparevejen. De vil bruge pengene på at gi’ skattelettelser til erhvervslivet! 

Hvor står Thuelsen-Dahl i det? 

Det ved vi ikke.  

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

 

***** 

Nu til noget andet. Som optager mig meget. Nemlig det europæiske arbejde.  

500.000 danske jobs – en halv million arbejdspladser – hænger sammen med EU. 

Samhandel. Eksport. Virksomheder på tværs af landegrænserne. 

Det er til vores egen fordel at være med i Europa.  

Vi er filtret godt og grundigt sammen i EU. 

Og det er godt. Det er til vores egen fordel. 

Naturligvis kan EU udvikle sig i forskellige retninger.  

Det kommer an på, hvilke politiske strømninger som får indflydelse. 

Og her skal vi altid kæmpe kampen for lønmodtagernes rettigheder. 

Nå, tænker I nu: skal hun slet ikke sige noget om social dumping? 

Er det bare en lang lovprisning af EU. Har hun glemt social dumping? 

Nej, det har jeg da ikke. 

Kampen mod social dumping er ikke en kamp mod Europa og europæere. 

Nej, det er en kamp for ordentlige forhold - for alle europæere. 

Også for dem som får tilbudt et job i Danmark, hvor der er brug for dem.  

Vi har brug for alle. Men det skal være på danske løn – og arbejdsvilkår.  

 

*****   
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På denne 1. maj ved vi, at fællesskabet gør os stærkere.  

At fagforeningen betyder noget for de fleste danskere.  

At vi kun kommer videre som lønmodtagere og som samfund ved at være stærke sammen. 

Lad mig slutte med at opfordre jer til tre ting. 

For det første: Stem til valget til Europa Parlamentet. Og stem på en kandidat, som vil arbejde for 
flere europæiske jobs, bedre vilkår for lønmodtagerne og for en særlig indsats mod 
ungdomsarbejdsløsheden. 

For det andet: Stem ja til patentdomstolen. Danske virksomheder skal have endnu bedre 
muligheder. Og vi lever i en international og åben økonomi. Derfor skal vi være med.  

For det tredje: Tal med jeres 20-40 årige kolleger om overenskomsterne og de faglige fællesskaber.  

Der er kun jer til at fortælle det videre.  

 

Fortsat god 1. maj! 
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