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Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag

Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder:

At færre står i fagforening

At der bliver større forskel på rig og fattig

40%  af verdens fattigste må lever for under 12 kr. om dagen

Det påvirker også din og min hverdag

Jeg besøgte i sidste uge Colombia i Sydamerika

Landet har masser af rigdomme

Alligevel er mange mennesker fattige – meget fattige

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land – kun overgået af Angola og Haiti

Det sikrer de ved bl.a. at hyre lejemordere til at likvidere fagligt aktive og 
menneskerettighedsaktivister.

Der bliver hvert år dræbt ligeså mange fagforeningsledere som i resten af verdens lande – 
tilsammen.

Fagforeningen er uhyre svag.

Mindre end 4 % er er i fagforening.

Mindre end 1 % er dækket af en overenskomst.

Der er langt til Colombia. 

Men vi er nødt til at interessere os for, hvad der sker der og andre steder på kloden.

Virksomhederne er ejet af de samme multinationale selskaber som i Danmark. 

Her opfører de sig bare lidt mere civiliseret end i Colombia, fordi vi har stærke fagforeninger.

Det er vigtigt at vise solidaritet med arbejderne i Colombia. 

De ER i én forstand vores brødre og søstre.

Hvis de store selskaber kan byde dem hvad-som-helst, er det god grund til at de lukker i 
Danmark og flytter hen, hvor de kan styre arbejderne. 

Og nu er  magthaverne i Colombia og EU ved at lave en frihandelsaftale der gør forholdene 
endnu værre. 

Derfor protesterede 80.000 mennesker i gaderne i Bogota.
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Der skal vi hjælpe med at forhindre, at den aftale bliver til noget.

De bad os hjælpe med at afsløre den løgn, at fattige får det bedre gennem frihandelsaftaler.

Første maj 

er arbejderne FEST dag

7,5 måned er det gået siden vi sammen tog en ordentlig tørn

Kampen for en ny regering

Det var fantastisk, at slippe af med Lars Løkke, Lars Barfod og Pia Kjærsgaard.

Tak for indsatsen – uden tusinder af aktive fra fagforeningerne havde vi ikke fået en ny 
regering

Vi fik den – den ny regering

Vi fik en kvindelig statsminister

Og vi arbejder på en ny politik.

…. men Danmark har stadig et borgerligt flertal i folketinget

Alligevel har vi en fælles opgave i, at omsætte valget til konkrete resultater.

Danmark er stadig skæv

Når en direktør i en bank har været årsag til at banken (og samfundet) er i krise, sker det at 
han får en afsked.

Med afskeden følger ofte et gyldent håndtryk på mange millioner, så der ikke i alderdommen 
er problemer.

For ikke så længe siden sagde en af dem farvel. Peter Straarup fra Danske Bank kunne gå 
på pension som 60-årig med en årlig pension på 3,1 mill.kr. – til han dør. Han trak sig tilbage, 
selvom han sagtens nogle år endnu kunne yde en indsats.

Fremover kan I – 

uanset om I er murere, rengøringsassistenter, chauffører, lærere eller pædagoger 

se frem til at arbejde til I bliver 70 år

Det er 10 år længere en Peter Straarup – der kan stoppe som 60-årig med en indkomst på 
3,1 mill. kr. pr. år – eller det der svarer til 30 års folkepension – per år 
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Det viser godt, hvordan regningen for krisen er fordelt.

Danmark er stadig skævt.

Det er jer der har betalt det hele.  

Toppen i Danmark går fri – og I 

Arbejdere, lønmodtagere, arbejdsløse og pensionister betaler regningen. 

Først betalte I da dagpengeperioden blev forkortet fra 2 til 4 år. 

Så betalte I da efterlønnen blev afskaffet og pensionsalderen sat op

Da der så skulle forhandles overenskomster, var det jer som betalte igen – med de billigste 
overenskomster i mands minde

Med indbygget reallønsfald 

Hver eneste dag betaler I prisen, 

når de store nedskæringer i kommunen betyder, 

at der er færre voksne til at tage sig af jeres unger i børnehaven og færre sosu-medhjælpere 
til at passe på om jeres forældre på plejehjemmet.

I har betalt

langt mere end i skulle! 

Tag et kig op på den samfundsgruppe, som aldrig har manglet noget – så står det helt 
anderledes til. 

Her har krisen nemlig ikke sat skarpe spor – tværtimod.

Kender i begrebet den gyldne procent? 

Det er den ene procent af danskerne som er alle rigest. 

Dem der tjener mere end 1, 4 million om året – efter skat!

Nå, tænker man – så har de vel fået lov til at betale en ordentlig del af regningen?
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Svaret er nej. 

Mens jeres realløn falder – oplever den gyldne procent en indkomstfremgang på bare et år 
på 17 procent. 

Det betyder at de hver i sær kunne hæve 230.000 mere om året. 

Midt i den største krise siden 30´erne har denne lille samfundsgruppe øget sin rigdom. 

Og nu kommer de og siger at arbejderne og de arbejdsløse skal betale igen: 

Lige nu forhandler regeringen med højrefløjen 

om en reform af fleksjob og førtidspension, 

som vil gøre titusindvis af fleksjobbere fattigere 

Der er røster i regeringen, 

der vil halvere kontanthjælpen for arbejdsløse mellem 25 og 30

Forude venter trepartsforhandlinger, 

hvor I igen skal betale

denne gang gennem øget arbejdstid.

Det er ikke i orden!

I har betalt!

Første maj

Arbejdernes KAMPDAG

Det er ikke international solidaritet og fest.

Kamp skal der til, skal livet gro, som en tænksom socialdemokratiske sagde det.

Der er brug for en ny vej for Danmark. 

Vi fik en ny regering – men de fleste forventer også en ny politik.
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Vi skal have sat arbejde i gang.

Det er den vigtigste opgave for os og regeringen – og for jer.

Vi skal investere os ud af krisen. 

I stedet for bankpakker – skal vi have jobpakker!

Vi skal bygge vindmøller, så vi kan blive fri af kul og olie. 

Vi skal renovere vores jernbaner, så vi ikke skal vente på forsinkede toge. 

Vi skal isolere offentlige bygninger og boliger

Der er masser af nødvendige opgaver at tage fat på. 

Det koster penge på kort sigt, men tjener sig hjem hvis vi bare ser lidt ud i fremtiden.

 

Vi have stoppet nedskæringerne ude i velfærden.

Tusindvis af sygeplejersker, pædagoger, lærere og andre offentligt ansatte er blevet fyret. 

Det skal stoppes. 

Ikke kun fordi det ødelægger vores velfærd, men også fordi, det er dyrt og dumt at lade folk 
gå ledige.

Nogle bliver syge af for meget arbejde.

Andre bliver syge af ikke at kunne komme i gang.

Vi må dele arbejdet bedre.

Vi skal have et ordentligt a-kassesystem, så mennesker ikke skal risikere hus og hjem på 
grund af ledighed. 

Dagpengeperioden blev halveret forrige år og det blev sværere at genoptjene 
dagpengeretten. 

Hvor længe skal vi leve med de borgerliges politik ? 

Skal vi ikke se at få den rullet tilbage ?

Vi skal have stoppet det sorte arbejde og fidusfirmaerne fra Østeuropa, der systematisk 
overtager gode arbejdspladser, og lader arbejdet udfører til 40, 50 og 60 kr. og under 
uacceptable arbejdsforhold.
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Vi skal have en langt skrappere kontrol – og sikre et effektivt system til at stoppe denne 
ødelæggelse af det danske arbejdsmarked, der gør mange arbejdsløse.

Desværre er det som om at vores venner i regeringen ind imellem har lidt mere travlt med at 
bekæmpe de arbejdsløse, end med at bekæmpe arbejdsløsheden.

Stop snakken om ret og pligt, venner

Det er som om, at de har glemt, at det er fandens svært at gøre sin pligt – og tage sin tørn på 
arbejdsmarkedet – når der ikke er nogle job at få. Der står lige nu 10 arbejdsløse pr. ledigt 
job. 

Der ikke kommer et eneste nyt job, af at man pisker de arbejdsløse. 

Hvis ikke vi gør noget så betyder det, at når vi mødes igen her næste 1. Maj, så kan tusindvis 
af arbejdsløse være faldet ud af dagpengesystemet.  

Nogle af dem vil kunne få en meget lav kontanthjælp 

– men mange vil stå helt uden indkomst, 

fordi de bor i egen bolig, ejer en bil til over 10.000 kr. eller har en kone eller mand, der 
arbejder.

Helle, Margrethe og Villy. 

Det er ikke godt nok, venner.

Vist er der sket forbedringer jo-jo

Vi lavede sammen en finanslov. 

Den første finanslov i ti år, som ikke betød nye stramninger i udlændingepolitikken, 

og som faktisk øgede ligheden i det danske samfund en smule. 

Vi afskaffede fattigdomsydelserne så over 15.000 mennesker, blev løftet ud af fattigdom. 

Vi forbedrede de arbejdsløses muligheder for efteruddannelse, 

og vi skaffede en halv milliard til at ansætte pædagoger og medhjælpere ude i 
daginstitutionerne. 
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I Enhedslistens er vi parat til at fortsætte den vej, så vi kan virkeliggøre flere af de løfter som 
vi lovede danskerne at gennemføre. 

Men det kræver at I spiller sammen med os om miljø, socialpolitik og alle de andre områder.

Hvis I ønsker at gennemføre den politik som den vi sammen gik til valg på, så står vi til 
rådighed for både forhandlinger og kompromisser. 

Jeg vil gerne slutte med at sige det lidt skarpt. 

Vi er i Enhedslisten bekymrede over den kurs som den nye regering har lagt i de seneste par 
måneder. 

Det er en kurs som har skuffet mange.

Frustration og skuffelse kan vi ikke bruge til noget

Hvis den kurs skal ændres, så skal der pres på regeringen.

Der skal pres på for en ny politik. 

Og det pres skal komme fra os alle sammen – ikke mindst fra arbejderbevægelsens fodfolk – 
det er jer – dig og dig og dig 

Fra alle de fagforeninger og fagligt aktive, som kæmpede for en ny regering.  

Fra alle jer, som stemte på regeringspartierne eller var ude og deltage i valgkampen. 

Fra alle jer som er medlemmer i partiforeninger i Socialdemokraterne og SF. 

Det var fantastisk, at slippe af med Lars Løkke, Lars Barfod og Pia Kjærsgaard.

Det var fantastisk at få en ny regering.

Lad os hjælpes af med at det kommer til at betyde en ny politik.

Den nye regering har fortjent bedre.

Første maj ER både

Arbejdernes internationale fest og kampdag

Jeg ved vi kan gøre det bedre.

Jeg tror på at vi sammen kan skabe verdens bedste velfærdssamfund i Danmark.
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Jeg tror på at vi kan skabe en verden hvor ingen behøver at gå sultne i seng, finde sig i 
undertrykkelse, ydmygelser og mord.

Jeg tror på at vi sammen kan gøre det så godt, at vi ved næste valg sikrer et rødt flertal af 
A,F og Ø.

Men det kommer ikke af sig selv.

Hver dag skal være arbejdernes internationale kampdag

Kun hvis vi gør det:

- kan vi ændre tingene

- kan vi nå vore mål


