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30 af mine kollegaer modtog i onsdags en fyreseddel. Fyret, fordi der ikke længere er brug for dem 
på arbejdspladsen.  

Mange af de fyrede kollegaer har arbejdet i postvæsnet i størstedelen af deres arbejdsliv. Flere af 
dem har aldrig arbejdet med andet.  

Michael er én de kollegaer, der har modtaget en fyreseddel. Michael er gået tidligt ud af skolen efter
en svær tid med ordblindhed og nederlag på nederlag.  

Michael fik job i posten og har i mange år troligt passet sit job. Han er en god kollega og han er en 
vigtig del af det sociale fællesskab. 

Med en fyringsseddel i hånden følger frygt. En frygt for, han ikke længere kan betale sin husleje, til 
trods for at han bor i en billig 2 værelses lejlighed.  

Og Michael gruer for, at han ikke kan finde sig et andet arbejde.  

Michael og de andre fyrede kollegaer går en svær tid i møde. Fælles for dem alle er, at de er 
ufaglærte og bange for, hvad fremtiden bringer.  

At være ufaglært er ikke en dans på roser. Jeg ved det fra mig selv.  Vi ufaglærte oplever i disse år et
stigende pres på vores løn- og arbejdsvilkår.  

Et pres skabt af grådige arbejdsgivere, der udnytter den enkelte.  

Titusindvis af ufaglærte job er forsvundet og for mange af de job, der er tilbage, er 
arbejdsforholdende ekstremt dårlige, ingen ret til ferie, ingen ret til pension og til en løn på under 60
kr. i timen.  

Arbejdsvilkår, der er så groteske, at de bedst kan beskrives som form for moderne slavehandel.  

Vi forestiller os at det ikke kan foregå i Danmark. Men det sker for tusindvis af danskere.   

Det er ikke det Danmark, vi igennem generationer har kæmpet for!

Vi kæmpede for et samfund, hvor der ikke var så markante forskelle mellem mennesker.  
Hvor den ufaglærtes arbejde værdsættes lige så højt som bankdirektørens arbejde.  
Hvor postbuddet og buschaufføren kan bære sin uniform med stolthed. 
Et samfund, hvor der ikke er et markant skel mellem de få, der har meget, og de mange, som har for
lidt. Et samfund, hvor ingen lades i stikken!! 

Hvorfor er det, at vi i Danmark ikke har folk, der står på benzintanken og venter på at fylde benzin 
på kundernes biler?  

Ansatte, der indånder bilos med dårligt helbred til følge. Ansatte der må arbejde 12-14 timer i 
døgnet.  

Hvorfor er det, at vi ikke har ansatte i supermarkederne, der pakker kundernes indkøbsposer, når 
man køber ind?  



Det er fordi, de jobs kun kan betale sig at have, hvis lønnen er i bund og arbejdsvilkårene er ad 
helvede til. 

Det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Ingen skal udnyttes groft for, at andre kan nyde.  

Vi må aldrig acceptere, nogen er nødsaget til at have 2-3 job for at få penge nok, til at skaffe mad på
bordet!

Jeg ville ønske, at jeg kunne sige til mine fyrede kollegaer, at fremtiden er lys. Men det kan jeg 
ikke. Dertil er muligheder for ufaglærte langt fra gode nok. 

Men skal vi skabe muligheder for ufaglærte der mister jobbet, så skal vi satse på uddannelse og 
efteruddannelse. 

Derfor må vi sørge for, at alle ufaglærte kan få en uddannelse. En uddannelse der vil være til gavn 
for den enkelte og fællesskabet. Det er det krav vi skal stille, og den hånd vi skal række frem. 

Skal vi ikke sørge for, at Michael kan få sig den uddannelse, der er vejen til hans drømmejob?  

Og skal vi ikke sørge for, at de andre fyrede kollegaer hjælpes til at finde den uddannelse, der kan 
der sikrer dem et job i fremtiden?  

Vil vi sikre mine kollegaers fremtid, skal vi fastholde idealet om, at vores sammenhold er så stærkt, 
at alle er med.   

Det Danmark vi igennem genrationer har kæmpet for er et samfund bygget på værdier som frihed, 
lighed og fællesskab.  

Et ideal vi skal være stolte af – og et mål vi fortsat skal kæmpe for. Hvis ikke vi passer på, så taber 
vi det hele på gulvet. 

Lad denne 1. maj være dagen hvor vi genskaber troen på, at når vi alle gør vores bedste for 
fællesskabet, så vil vi sejre.  

Så vil vi om 100 år se tilbage på denne dag og sige, at det var dagen hvor vi tog skeen i den anden 
hånd. 

Tak for ordet og god 1. maj


