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LO’s formand Hans Jensen
Tale i Fælledparken

I dag skal vi sige tillykke til hinanden.
I dag bliver 10 nye lande fra Østeuropa og Baltikum medlem af det europæiske
fællesskab.
Velkommen – det er en kæmpe sejr. En kæmpe sejr for dem og for os. En
kæmpe sejr for solidaritet og for fællesskab.
Jeg er sikker på, at udvidelsen af det europæiske samarbejde vil gøres os
rigere.
Rigere kulturelt, rigere økonomisk og rigere som mennesker.
En del danskere deler ikke den holdning. De er nervøse for den globale
udvikling og for udvidelsen af det europæiske fællesskab.
Det har jeg fuld respekt for.
Men jeg har ingen respekt for de politiske kræfter, der bruger frygten for det
ukendte som en bevidst politisk ideologi.
De politiske kræfter i Dansk Folkeparti og på den yderste højrefløj har kun to
mål.
Det ene mål er at øge utrygheden i Danmark. Det andet mål er at øge deres
eget stemmetal.
Begge mål er til skade for Danmark.

Vi skal gå den anden vej. Vi skal øge trygheden. Vi skal skabe et bedre
Danmark. Et Danmark, der kan skabe job - Et Danmark, der kan sikre en høj
løn, som kan give os et godt liv og et velfærdsamfund med høj kvalitet.
Men regeringen har ikke gjort det nemmere.
For få år siden var Danmark de bedste i Europa til at skabe nye arbejdspladser.
Og vi var langt foran i kampen om at komme arbejdsløsheden til livs.
Men da holdet blev skiftet ud ved valget i 2001, blev den offensive strategi
vendt til en stærk defensiv.
Anders Fogh Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen valgte at stille sig passivt
op bag paraderne og lade den negative økonomiske udvikling hamre løs på
Danmark uden at slå igen.
Det er ikke den måde, man bliver verdensmester på. Det er den sikre vej til et
solidt nederlag.

40.000 flere ledige er det blevet til siden den borgerlige regering tog over. 50
nye arbejdsløse hver eneste dag.
Det er den pris, danske lønmodtagere har betalt for regeringens passive
politik.
Den pris har været alt for høj.
Nu er det heldigvis ved at vende.
Flere arbejdsløse er på vej tilbage til et job. Flere er ved at få optimismen
tilbage.
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Jeg håber, at vi har set det værste.
Men regeringens negative politik over for de arbejdsløse er ikke en enlig svale.
Det er ikke en enkelt kikser. Det er en bevidst strategi.
Regeringen kan ikke og vil ikke føre en økonomisk politik, der kan sikre det
danske velfærdssamfund.
Kan og vil ikke føre en politik, som skaber nye danske arbejdspladser, der kan
give lønmodtagerne gode job i fremtiden.
De sparer på uddannelse, så danske lønmodtagere ikke kan blive dygtigere og
klare sig i den globale konkurrence.
De har begået rovmord på erhvervsuddannelserne.
Fjernet de unges garanti for at få en faglig uddannelse. Skåret skolepraktikken
ned til det rene ingen ting.
De unge, der ikke kan få en rigtig praktikplads, de må klare sig selv.
Regeringen har også forringet arbejdsmiljøet.
Forsømt at investere i forskning og udvikling og forringet ligestillingen mellem
mænd og kvinder.
Det betyder, at vi er bagud på point – næsten nede til tælling i den globale
konkurrence.

Vi vil en anden vej.
Vi er ikke bange for den globale udvikling. Vi siger, vi vil være med. Være med
til sammen med andre at ændre verden.
Vi skal skabe mulighederne for, at vi kan afsætte vores varer og vores viden
på nye markeder.
Vi skal sørge for, at lønmodtagernes rettigheder bliver respekteret og bliver
gjort bedre over hele Europa.
Vi skal sikre, at danske overenskomster ikke bliver undergravet, når
virksomheder eller lønmodtagere kommer her til Danmark for at arbejde.
Det kan vi ikke gøre ved at stå uden for og råbe ind. Det kan vi kun gøre, når
vi er inden for og kan råbe op.

Vi skal skifte gear i dansk politik.
De sidste par år er investeringerne i fremtiden raslet ned.
Næsten halvdelen af LO’s medlemmer job har ikke udviklet sig i de sidste to år.
Næsten halvdelen af LO’s medlemmer har ikke fået efteruddannelse, siden
regeringen tog over.
Det viser, at dansk erhvervsliv er i stampe.
Vi skal bygge en ny vision om Danmark i det globale samfund.
Vi har vist, at vi har kunnet klare os indtil nu.
Mennesker, der har mistet deres arbejde, fordi arbejdspladsen er blevet lukket
og flyttet ud, NDQ få et nyt arbejde.
Vi NDQ skabe nye arbejdspladser og vi NDQ sikre ny vækst.
Det kræver, at vi tør investere i mennesker.
Ved de overenskomster som for kort tid siden er stemt hjem, har vi sat
globaliseringen på dagsordenen.
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Her har vi taget handsken op og besluttet at diskutere og komme med forslag
til, hvordan vi kan gøre det bedre i fremtiden.
Jeg foreslår, at arbejdsgivere og lønmodtagere tager den diskussion sammen
med regeringen og de politiske partier.
Vi skal være modige, vi skal sammen sætte en vision op for vores land, der
rækker længere end næste valg.
Vi skal sammen lægge en plan for, hvad politikerne skal gøre, og hvad vi skal
klare mellem parterne på arbejdsmarkedet.
Vi skal have en plan, der sikrer, at alle lønmodtagere får uddannelse gennem
hele livet.
Vi skal styrke folkeskolen, gymnasier, erhvervsuddannelser og sikre bedre
universiteter.
Vi skal sikre, at der sker en udvikling ude på de enkelte virksomheder.
Vi skal sørge for, at der investeres mere i forskning og innovation.
Og vi skal skabe en erhvervspolitik, der sikrer, at vi dyrker det, vi er gode til,
og at alle områder i Danmark kommer med.
Det vil øge trygheden, det vil sikre, at lønmodtagerne tør tro på fremtiden.

God 1. maj
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