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1. maj tale 2004

Finn Sørensen, LO sekretær

Dagen i dag er historisk.
I dag den 1. maj bliver ti nye lande fra Øst- og Centraleuropa og Baltikum
medlem af det europæiske fællesskab.
I dag tager vi et endeligt opgør med det delte Europa, der blev skabt efter
anden verdenskrig.
Jeg ved godt, at der en del som frygter udvidelsen mod øst. Frygter, at det vil
føre til at flere arbejdspladser flytter til lande med lavere løn. Eller frygter, at
mange lønmodtagere fra Østeuropa vil søge til Danmark og underbyde vores
lønninger for at få job.
Den frygt forstår jeg godt. Men vi kan ikke lukke grænsebommene ned
omkring Danmark. Hvis vi melder os ud af den globale handel eller ud af
samarbejdet i Europa, så vil vi være meget dårligt stillet. Så vil det forringe
vores velfærd ganske dramatisk. Fordelene ved at være med i et fælles Europa
er uanset hvordan vi vender og drejer det større end ulemperne. Der er flere
penge i at være med end ved at stå uden for. Når de østeuropæiske lande
kommer med i det europæiske samarbejde, så bliver der også åbnet nye
markeder for Danmark.

Når de nye lande efterhånden bliver rigere, så vil de også kunne købe flere
varer hos vores virksomheder. Og når de nye lande er medlem af EU, så skal
de også overholde de fælles regler på arbejdsmarkedet i EU. Det skal de ikke,
hvis de står uden for. Men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre.
EU kan godt stramme reglerne mere og gøre den fælles regulering af
arbejdsmarkedet bedre.EU kan godt sats meget mere på i fællesskab, at skabe
flere job.

I Danmark har vi taget vores forholdsregler over for udvidelsen. Ikke fordi vi
tror, at arbejdsløse fra øst vil komme til Danmark i tusindtal. Men fordi vi
under alle omstændigheder vil sikre os, at danske overenskomster bliver
overholdt og fordi der ikke er nogen, der skal kunne spekulere i de danske
velfærdsydelser.
Dansk Folkeparti har foreslået, at vi skal lukke det danske arbejdsmarked i de
næste syv år. Det er en rigtig dårlig ide. For det vil betyde, at dem der vil søge
hertil. De vil blive tvunget til at gør det illegalt. Hvis vi åbner op og laver
regler, så vil de kommer her til på legal vis. Og når de gør det, så kan vi bedre
sikre, at de overholder de danske overenskomster.

I sidste måned fik vi overenskomstforhandlingerne på det private
arbejdsmarked i hus. Det var en lang og en sej kamp. Men det var et resultat,
der var værd at vente på. Indførelsen af en central barselsfond er et af de
største fremskridt for ligestillingen i de sidste mange år. I fremtiden er det slut
med arbejdsgivernes dårlige undskyldninger for ikke at ansætte kvinder.
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Men overenskomsterne indeholdte også en række andre ganske flotte
resultater. Højere indbetalinger til arbejdsmarkedspensionerne og
ATP er forbedringer, der giver større tryghed i alderdommen. Udvidelsen af
perioden med løn under barsel til omkring et halvt år er en kæmpe gevinst for
nybagte forældre. Det betyder, at lønmodtagere, der har en overenskomst,
kan se frem til omkring 80.000 kroner mere pr. barn end andre.
Det er til at tage og føle på.
Det viser med al tydelighed, at fagbevægelsen skaber resultater for den
enkelte, og at det er værd at kæmpe for at få en overenskomst. Stigning i
lønnen til lærlinge og elever på omkring 14 procent i de næste tre år er også et
mærkbart fremskridt. Et fremskridt som de unge virkelig har fortjent.
Ny rettigheder til uddannelse, når lønmodtagere mister deres arbejde, er også
et skridt i den rigtige retning.
Selvom det kan føles som et lille plaster på såret, når man lige har mistet sit
arbejde, så betyder det alt andet lige, at den enkelte vil stå bedre rustet til at
finde et nyt arbejde.
Vi har også opnået pæne lønstigninger, der giver lønmodtagerne flere penge
mellem hænderne og mere til forbrug, også når skatten er betalt og inflationen
er trukket fra.
Jeg synes godt, vi kan være resultatet bekendt. Og jeg synes godt, vi som
fagbevægelse kan være stolte af os selv og fortælle, at det gør en forskel, når
fagbevægelsen er med.

5.000 arbejdere verden over mister hver dag livet på grund af en
arbejdsulykke, eller fordi de er blevet syge af deres arbejde.
Det betyder, at over tre arbejdere mister livet hvert minut - døgnet rundt.
Hver eneste dag er der 750.000 arbejdsulykker over hele verden. Det svarer til
næsten 10 ulykker i sekundet. Mere end 160 millioner mennesker lider af en
erhvervssygdom. Det svarer til næsten halvdelen af Europas befolkning.
De forfærdelige tilstande gør ikke indtryk på den danske regering.
Tværtimod, så nærmest håner Venstres udenrigspolitiske ordfører Troels Lund
Poulsen de fattige menneskers livsvilkår, når han siger, at han ikke mener, at
arbejdsmiljø er det, de har brug for.
Det er ganske enkelt rystende.
Vi vil ikke acceptere dårligt arbejdsmiljø – hverken i Danmark eller i resten af
verden. Vi vil ikke acceptere, at danske virksomheder kan flytte produktionen
til lande, hvor der ikke stilles krav til arbejdsmiljøet, og hvor lønmodtagere må
gå i skidt til halsen. Vi vil ikke acceptere, at der sker unfair konkurrence,
fordi kapitalen kan spekulere i at placere arbejdspladser, der hvor reglerne for
arbejdsmiljøet er dårligst.
Men det vil Venstre. Mere frihed til kapitalen og ringere vilkår for almindelige
mennesker. Det er deres valgsprog. Regeringen har også gennemført
forringelser af arbejdsmiljøet i Danmark. Allerede, da regeringen trådte til, var
det første, den gjorde, at fjerne en række nyskabelser på arbejdsmiljøområdet.
Sikkerhedsorganisationen på små arbejdspladser blev afskaffet og
udbygningen af den forebyggende indsats via bedriftsundhedstjenesten blev
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sat i stå. Arbejdstilsynets mulighed for at udskrive bøder ved grove
overtrædelser af arbejdsmiljøloven blev fjernet.
Og der blev fyret næsten 140 medarbejdere i Arbejdstilsynet. Nu fortsætter
regeringen forringelserne. Det sælges naturligvis under det kendte motto om
frihed. Men Bundlinien er, at virksomhederne sparer 300 millioner og
lønmodtagerne bliver spist af med lynbesøg fra arbejdstilsynet hver syvende
år. Det kan uanset smart markedsføring ikke sælges som en
forbedring.
Vi har mange udfordringer for an os og den nuværende regering har ikke gjort
det nemmere. Hvis vi skal klare os i fremtiden. Hvis vi også fremover
skal sikre arbejdspladser og job, så skal skeen over i den anden hånd.
Så skal vi investere mere i uddannelse, så skal vi sætte flere penge af til
forskning. Skabe en bedre erhvervspolitik og sikre mere udvikling på de
danske arbejdspladser.
Det skal lønmodtagere og arbejdsgivere bidrage til. Men vi kan ikke gøre det
alene og derfor har vi brug for en regering, der kigge længere end til næste
valg.

God 1. maj.
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