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 1. maj: Det går fremad

Den danske samfundsmodel har klaret skærene under krisen. Men krisen har været hård ved mange, 
ikke mindst de ledige. - Efter valget skal vi have et fair og ordentligt dagpengesystem, sagde 3F's 
forbundsformand i sin 1. maj tale.

Det går fremad. Beskæftigelsen vokser. Samtidig har vi holdt fast i den danske model, og vi har 
stadig et samfund, hvor de stærkeste skuldre bærer de tungeste byrder.

3F's forbundsformand Per Christensen, der holdt sin første 1. maj-tale i Allerød fredag morgen, og 
senere på dagen i Kyllingemoderen i Almindingen på Bornholm, lagde i sin tale vægt på, at den 
danske samfundsmodel har klaret skærene under krisen.

- Vi har en lavere ledighed end de fleste andre lande. Vi har fået skabt flere nye job. Vi har stadig 
gratis uddannelse, gratis hospitaler – også selv om vi i Danmark holder fast i, at bevare ordentlige 
job, man kan leve af, sagde Per Christensen.

- Danskerne vil godt arbejde, og er blandt verdens bedste. Alle eksperter peger på Danmark som et 
af verdens bedste steder at skabe arbejdspladser. Den danske model – hvor arbejdsmarkedets parter 
tager ansvar, og vi har et stærkt sikkerhedsnet og velfærdsydelser – virker, pointerede han.

Usolidarisk

Men ingen 1. maj tale uden smæld med pisken. Per Christensen nævnte, at det har været hårde tiden 
for dem, der blev ramt af krisen, ikke mindst de over 50.000 langtidsledige, der har mistet retten til 
dagpenge, som følge af dagpengereformen som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti stod 
bag.

- Vores dagpengesystem er usolidarisk og har ødelagt liv for helt almindelige lønmodtagere. Når 
man nemt kan hyre og fyre, skal vi også have et sikkerhedsnet, der fungerer. Regeringen har gjort 
en del og brugt omkring fire milliarder kroner på at afbøde dagpenge-reformens mest akutte 
virkninger. Efter valget skal vi igen have et fair og ordentligt dagpengesystem. Et system hvor det 
skal være lettere at genoptjene retten til dagpenge, og hvor småjob også tæller med. Ikke flere 
lappeløsninger, sagde Per Christensen.

"Arbejdsgivere: Tag ansvar"

Og mens dele af det private erhvervsliv fik ros fra 3F-formanden – virksomheder der har satset på 
udvikling og uddannelse, kloge hoveder og kloge hænder – så var der stryg til arbejdsgivere, ”der 
ikke kender deres besøgelsestid”, som han sagde:

- Om lidt bliver der mangel på faglærte, mens kortuddannede får stadigt sværere ved at få arbejde. 
Derfor skal vi bruge de nye muligheder for uddannelsesløft, som vi har fået med 



beskæftigelsesreformen. Det gælder også praktikpladser til de unge. Nye tal viser, at arbejdsgiverne 
opretter langt færre praktikpladser end for et år siden. Kære erhvervsliv: Tag ansvar og tag de unge 
ind, sagde Per Christensen.
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