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Jeg tror vi alle er grebet af beundring for den kamp lærerne førte i fire uger.
Regeringens og KL forsøg på at knægte lærerne blev mødt med aktiv
modstand.
En modstand der blev båret af udholdenhed, fantasi og tusindvis af læreres
aktivitet hver eneste dag.
Desværre blev KLs og Finansministeriets masterplan fulgt hele vejen. Derfor
blev lock-outen fulgt med et regeringsindgreb, der reelt gennemførte
arbejdsgivernes krav.
Kampen handlede ikke bare om lærernes arbejdstid.
Kampen handlede også om, hvilken offentlig sektor vi vil have.
Vil vi have en offentlig sektor, som er præget af managementtænkning og
gammeldags kommandostruktur ?
Eller vil vi have en offentlig sektor med tillid til og medbestemmelse til
medarbejderne og borgerne ?
Regeringen har lovet os det det sidste men giver os det første.
I går kunne man læse i A4, at kommunerne har fyret mere end 300
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter – er det for at
Få plads til at genindføre de mange ledere der skal til ?
Kommunalvalget giver os en oplagt mulighed for at ændre tingene.
I mange kommuner står vi til at få et rent rødt flertal.
Det giver os muligheden for – sammen med vores lokale venner i SF og
Socialdemokraterne – at vise, at vi sammen kan skabe en moderne offentlig
sektor, der kan sikre den velfærd, vi har brug for.
Til alle de arbejdsløse, der nu er ved at miste retten til dagpenge, vil jeg sige:
Husk Kristian Thulesen Dahl.
For det var ham, der i 2010 stod bag halveringen af dagpengeperioden. Dansk
Folkeparti byttede efterløn og dagpengeperiode for et par grænsebomme.
Til alle de unge arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere, der nu skal leve for godt
5.000 kroner før skat.
Og til de studerende der får mindre at leve for på grund af SU-nedskæringerne,
vil jeg sige: Husk på Kristian Thulesen Dahl.
For han lagde stemmer til, at gøre jer fattigere.
Og til alle jer andre: Husk ham.
Gennem ti lange år under VKO kom han ivrigt springende hver eneste gang
Anders Fogh eller Lars Løkke fik lyst til, at dele skattelettelser ud til de mest
velhavende.
Dansk Folkeparti er ikke et socialt alternativ.
Problemet med de reformer som regeringen gennemfører med højrefløjen, er
ikke bare at de er så asociale, at selv Claus Hjort løfter på hatten fuld af
beundring og forleden kun kunne finde på eet borgerligt ændringsforslag til
vækstplanen, - nemlig at sænke afgiften på sodavand og øl.

Regeringen og de vil bruge 4 milliarder kroner, på skattelettelser til
virksomheder der i forvejen har rekord store overskud.
Selv når finansministeriet regner så kreativt som de overhovedet kan, så giver
det kun 600 arbejdspladser til næste år.
600 arbejdspladser for fire milliarder kroner! Det er 6,5 mill. kr. pr.
arbejdsplads.
Hvis de samme penge blev investeret i forbedringer i kommunerne, ville de
give 7.200 jobs.
Jeg er enig i ambitionen om, at skabe nye arbejdspladser.
Men regeringens ambitionsniveau er simpelthen for lavt.
Vi skal skabe arbejdspladser ved at være ambitiøse på vores samfunds vegne i
stedet for på aktionærernes.
Det kan vi gøre ved, at give kommunerne lov til at bruge de penge som de har,
på at renovere vores skoler, vores plejehjem, vores børnehaver.
Ved at turde tænke grønt slår vi flere fluer med et smæk.
Vi skaber arbejdspladser. Vi passer bedre på vores klima.
Og pengene kommer hurtigt hjem igen gennem mærkbare besparelser på elog varmeregningen.
Regeringens planer om at elektrificere jernbanen er gode.
Men lad os samtidig renovere lokalbanerne, lad os få gang i byggeriet af
letbaner, lad os bygge flere cykelstier.
Men hvorfor skal vi give boligejerne tilskud til at bygge nye køkkener og
carporte, - hvis det er bedre at give målrettede tilskud til at både ejere og
lejere kan få isoleret deres huse, sætte nye vinduer i og smække solceller på
tagene.
Den slags initiativer vil skabe tusindvis af arbejdspladser i det private - her og
nu.
Hvis vi tør stille krav til de virksomheder, der skal udføre opgaverne, om, at de
skal tage lærlinge ind, så kan det samtidig skabe tusindvis af lærerpladser.
For os er målet, at alles ressourcer kommer i brug.
At der er arbejde til alle, der kan.
Det er hamrende nødvendigt, at dagpengeproblemet bliver løst – så der er
tryghed for de, der ikke får sig et job.
Da forringelserne af dagpengene blev gennemført sagde Vestager, Lars Løkke
og Thulesen Dahl, at når folk først mistede deres penge, så skulle de nok blive
kreative og finde sig et arbejde.
Og kan I huske hvad Corydon sagde? ”Akutpakkerne er en fuld og dækkende
løsning”. Ja det skal jeg lige love for.
Virkeligheden er lige nu den, at der er op mod 20.000 danskere der inden 1.7.
mister retten til dagpenge.
Mindst 12.000 risikerer at stå uden nogen som helst forsørgelse efter 1. juli.
Fordi de ingen kontanthjælp kan få.

Vi sikrede, at rigtig mange ledige fik et pusterum på et halvt år, hvor de undgik
at miste hele deres forsørgelse.
Men 1. juli risikerer 12.000 danskere at stå helt uden noget at leve for.
Ikke fordi de ikke vil arbejde.
Men fordi der ikke er arbejdspladser nok.
Det kan simpelthen ikke passe, at regeringen har råd til at give
selskabsskattelettelser for 4 milliarder kroner. Men de har ikke råd til at redde
de mennesker, der er ved at miste retten til dagpenge.
Tiden er ved at løbe ud for de arbejdsløse. Uret tikker.
Og hvis ikke regeringen handler og afbøder den katastrofe, der venter tusindvis
af danske familier efter 1. juli, - ja så er jeg bange for, at tiden også er ved at
løbe ud for regeringen.
Jeg tror, de undrer sig i regeringstoppen.
Jeg tror, de vandrer rundt på gulvene i deres ministerkontorer, river sig i håret
og tænker: Jamen, hvorfor bliver de pokkers danskere ved med at sige, at de
hellere vil have Lars Løkke, når vi fører præcis den samme politik som den, han
står for?
Regeringstoppens højredrejning har bare alvorlige konsekvenser for de
mennesker, den går ud over.
Kursen er også ved at udslette både Socialdemokraterne og SF, mens partierne
på højrefløjen går frem.
Det bør undre nogen, at Lars Løkke klarer sig godt i målingerne. Højrefløjen får
jo intet modspil fra regeringen. De får nærmest medløb.
Det er medløb, når regeringen synger med på sangen om, at der ikke er råd til
velfærd.
Det er medløb, når regeringen forklarer angrebene på dem, der har mindst,
med, at det er nødvendig politik.
Det er medløb, når regeringen efteraber Joachim B Olsens nedværdigende
mistænkeliggørelse af arbejdsløse.
Der er ingen grund til at efteraber højrefløjens politik.
Det er venstrefløjen og arbejderbevægelsen, der gennem mere end hundrede
år har skabt et af verdens mest trygge, retfærdige og frie samfund.
Et samfund, der ikke kun har en høj grad af lighed, men som også er blevet et
af de samfund i verden med højest effektivitet og lavest arbejdsløshed.
Fordi solidaritet skaber stærke samfund.
Fordi fællesskab fungerer.
Hvis statsministeren havde været her, ville jeg have sagt: Helle - du skal ikke
skamme dig over den historie, som arbejderbevægelsen står for.
Du skal ikke vende ryggen til de sejre, som arbejderbevægelsen har vundet.
Venstre og deres usolidariske politik skal ikke have medløb – men modstand.
Borgerne i vores land fortjener ordentlige svar på, hvordan vi fører
arbejderbevægelsens stolte arv videre.

Hvordan fremtidens solidariske samfund skal se ud.
Af hensyn til vores børn, vores børnebørn og vores klode.
Vi skal fastholde 3 principper, som vi har til fælles:
Troen på et samfund, hvor vi passer på hinanden, og hvor alle får en chance.
Troen på et samfund, hvor beslutningerne ikke træffes på direktionsgange af
mænd, som ingen har stemt på, men hvor vi træffer beslutningerne i
fællesskab.
Troen på et samfund, hvor vi respekterer den jord vi bor på – og overlader en
klode til vores børn og til vores børnebørn, som vi kan være bekendt.
Kære venner.
Det kan se sort ud lige nu.
Men vi må aldrig lade magtesløsheden tage over.
For vi ved, at fællesskabet er det stærkeste.
God 1. maj

