1. maj tale af LO’s næstformand Lizette Risgaard.

Det er det talte ord, der gælder

God morgen.
Godt at se Jer.
Hvor er det dejligt, at så mange –
så tidligt –
har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.
Jeres skønne hjørne af Danmark tager sig fantastisk ud, sådan en
forårsmorgen.
Man får helt lyst, til at slå sig ned.
Slappe af – nyde livet.
Holde lidt ferie.
Det er jo så moderne.
Det gør regeringen!
Lars Løkke lagde ud i flot stil.
Midt i februar - udenfor skolernes vinterferie – dér, hvor det for alvor
begyndte at brænde sammen i regeringen - måtte han en tur til
Tenerife.
For familiens skyld, selvfølgelig.

I selve vinterferien slap forsvarsminister Søren Gade tøjlerne og tog
hjem til sine piger i Holstebro.
Og Lene Espersen – ja hun lod Hillary være Hillary og tog til Mallorca.
For ferien var jo planlagt, og skrevet i kalenderen, da hun var
erhvervsminister – så…. Sådan én laver man da ikke om på, når man
bliver udenrigsminister – det må enhver da kunne forstå – og….
Børnene, ja børnene skal jo se deres mor engang imellem - som hun lod
forstå.
Dét jeg ikke kan forstå er, hvorfor børnene hele tiden skal ha’
”skylden”?
Det er da en ærlig sag at køre træt.
Han sagde det jo også selv, Lars Løkke. Ude på klimatopmødet.
”Jeg er vist træt”, sagde han.
Det kan jeg godt forstå.
Jeg ville selv blive udmattet, hvis jeg havde forårsaget så mange ulykker,
som regeringen har præsteret de senere år.
Det kræver en vis præstation.
Så jeg synes, de har fortjent en rigtig god lang ferie. – Men en ferie, hvor
de vel at mærke ikke kommer tilbage til regeringskontorerne fra.
Det ville være godt for os alle sammen.
…………………………
For lad os sige det som det er.
Der er brug for nye skeer i suppen.

For ikke at sige suppedasen.
For det er jo ikke ligefrem resultater på ”gourmet-niveau”, de har
leveret.
Faktisk kan jeg overhovedet ikke huske, at vi på noget tidligere
tidspunkt i historien har kastet så meget velstand – så hurtigt overbord, som denne regering har gjort i løbet af de seneste år.
Regeringen har i opgangsårene haft århundredets chance for at ruste
dansk økonomi.
I stedet har den gjort det modsatte.
Jeg skal ikke trætte Jer med tal, men blot nævne nogle få, der gør
indtryk.
For 4 år siden havde vi et overskud på statens husholdningsregnskab på
80 milliarder.
I år forventer regeringen et underskud på 90 milliarder!
Hvad var det lige, der skete?
Ja…. - Hvis man spørger Løkke og Claus Hjort – løfter de begge to
hænderne i selvforsvar og siger: ”. Det var ikke os. Det var finanskrisen”.
Men det er jo bare ikke hele sandheden.
Selv Nationalbankens økonomer siger, at krisen er delvist
”selvforskyldt”.
De peger på, at regeringens skattelettelser til de rigeste betyder, at der
skal skæres dybt i den offentlige service til borgerne.
Det behøver man ikke være økonom for at regne ud

Og det er jo det, vi hele tiden har sagt:
Man ikke kan få både skattelettelser og velfærd - det står nu lysende
klart – tør man sige også for regeringen nu???
Og derfor siger jeg: De skattelettelser, som regeringen har gennemført –
de milliarder af kroner som nu er givet til de rigeste i vores samfund –
det er en skandale af dimensioner, - en skandale, som vi først nu, er ved
at se omfanget af.
For nu begynder regningerne jo at trille ind.
Regninger, der løber op i cirka 24 milliarder kroner.
Altså penge som skal findes på budgetterne rundt omkring inden for de
næste tre år.
Og hvor er det nu, de skal tages fra?
Jo... siger regeringen, vi kan jo starte hos kommunerne…..
– lad kommunerne spare hvad der svarer til 8000 offentlige ansatte – af
dem til en ½ million….stk.
Omregnet til gennemsnits LO-medlemmer er der tale om langt flere end
8000 - - beløbet svarer til ca.12.500 medarbejdere….
Og jeg spørger lige…..: Hvor er de overflødige medarbejdere er henne?
Hvem er det, der ikke laver noget – hvor og hvem er det lige, der kan
undværes?
Ansatte i ældreplejen – børneområdet – eller er det de medarbejdere
som hjælper vores arbejdsløse, som nu skal fyres ???
……………………………..

Det eneste positive, man kan sige om det her, er, at den gamle skrøne
om, at de borgerlige er bedre til at styre statens finanser, nu for alvor er
banket i jorden.
Man ser for sig, hvordan regeringen har stået og proppet tusind-kronesedler ned i lommerne på vælgerne.
Nu skulle der fedtes for danskerne.
Eller…
Nu skulle der fedtes for vennerne.
For sagen er jo, at
Rengøringsassistenten, butiksassistenten og klinikassistenten max. får
et par hundrede kroner - Mange får slet ingenting!
Mens de, som har, skal gives endnu mere!!!! Var det Matheus….?
Regeringen endte desuden med at sætte trumf på uligheden i
skattereformen.
Det var ikke bare de lavestlønnede, der blev snydt.
Det var også områderne længst fra København, der fik mindst.
I hovedstaden fik man i snit 1000 kr. om måneden. Nordjyderne fik fx
200.
Det er dét, regeringen forstår ved velfærd:
Altså, velfærd for vennerne.
………………………

Det kniber virkelig for regeringen at sørge for, at velfærden når ud til
alle.
Tag fx regeringens projekt ”Privathospitaler for enhver pris”.
1 milliard kroner blev det til.
1 milliard kroner smed regeringen og Dansk Folkeparti ud til de private
hospitalers overpriser for behandlinger og operationer.
”Joe…, for privathospitalerne skal jo lige løbes i gang”, som Lene
Espersen formulerede det.

Så mange penge har regeringen klattet væk for at få luksus-hospitaler
til de velbjærgede - og til dem, der er så heldige at have en
arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.
Samtidig skal de offentlige hospitaler spare.
Og hvem kan så mærke det?
Det kan de ældre uden formue, førtidspensionister, arbejdsløse og dem,
hvis arbejdsgiver ikke betaler for en forsikring.
Starthjælpen, kontanthjælpsloftet og forringelserne af de supplerende
dagpenge er andre klokkeklare beviser på regeringens angreb på
velfærden – og på fællesskabet.
……………………………..

Jeg undrer mig over, hvordan regeringen kan se sig selv i øjnene.
Dens behandling af folk, der har mistet deres job, er en anden
gyserhistoire.
115.000 mennesker mangler i dag et job.
12.000 af dem er under 24 år.
Alle de mennesker har én ting til fælles:
De har brug for et nyt Job - og krav på ordentlig hjælp til at få det.
Men jeg skal love for, at det kniber.
Det med at få en ordentlig hjælp.
Arbejdsløse får ikke de samtaler, de har krav på.
Og når de så endelig kommer til møde, handler det mere om at
kontrollere, om de nu har sendt nok ansøgninger, end om at tilbyde
relevant hjælp og ikke mindst opkvalificering.
For man skal jo ikke tro, at selvom den sindssyge regel om 4-jobs-omugen nu er afskaffet, så er kontrolhelvedet slut.
Slet ikke. Nu hedder det bare noget andet.
Nu hedder det ikke ”fire ansøgninger om ugen” længere.
Nu hedder det ”et passende antal ansøgninger”.
Men ansøgninger til hvad?
Mange steder er der simpelthen ikke jobs at få.

Så her sidder arbejdsløse kolleger altså og skriver ansøgninger – alene
for systemets skyld- direkte til papirkurven.
………………..
Endnu værre går det, når arbejdsløse sendes i visse former for
aktivering.
Hvis det drejer sig om de såkaldt ”særligt tilrettelagte forløb”, skal man
virkelig vare sig.
Den slags forløb kommer der de særeste historier ud af.
Spring op på et bord - og hop ned igen - og kald det aktivering.
Tag bind for øjnene og løb ud i skoven - og kald det aktivering.
Tag hovedet under armen…. - - - - - Og kald det aktivering!

Eller hvad med de nye dagpengefængsler?
Dagpengefængsler. Det er sådan nogle regeringen har indført.
Hvis du har været arbejdsløs i 28 uger, bliver du sendt i
dagpengefængsel.
Her skal du sidde 25 timer af om ugen.
Måske sætter de dig foran en computer og så har du værsgo at skrive
ansøgninger fra morgen til aften.
Hvis du ikke gør det, får du ingen dagpenge.
For hvis kommunen ikke sætter dig i dagpengefængsel, ja så får de
dummebøder af regeringen.

Regeringen har nemlig besluttet at jo mere aktivering kommunerne
præsterer – jo flere penge får de i refusion af staten.
Men vi taler altså om mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i
mange år.
Folk som har masser af erfaring.
Som har været med til at skabe masser af værdi til sin arbejdsplads.
Værdi til samfundet De skal altså nu sidde og skrive ansøgninger i dagpengefængslet.
Man skal have nerver af stål for at kunne klare sådan en omgang.
Og det er i virkeligheden det værste ved det hele…
Den der fornemmelse af, - som mange arbejdsløse giver udtryk for - at
systemet behandler én, som om man er idiot.
At man, fordi man har været så uheldig at miste sit job, tilsyneladende
pludselig er mindre værd end andre.
Og, at det så er i orden at sætte én til den slags organiseret idioti.
…………………………….

Man kan selvfølgelig spørge sig selv:
Hvordan skulle det gå anderledes med den regering? Og Dansk
Folkeparti som støtteparti…..
For det er jo dem der har kommunaliseret beskæftigelsesindsatsen –
dem der har besluttet, at

Jo mere I sender folk i aktivering – jo flere penge får I – pyt med
kvaliteten – og kan I ikke ”finde på” selv – så betal et privat firma
for det – . . . .
I sidste ende er regeringens budskab: For os er hvert enkelt menneske
et spørgsmål om penge.
…………………….
Men det går altså ikke.
Langt over 100.000 står og mangler et job.
Langtidsarbejdsløsheden er eksploderet.
Folk vil sgu ikke finde sig i den behandling.
Jeg forstår dem godt.
Vi vil ha’ respekt for det enkelte menneske – ikke den der nedladende
holdning, der gennemsyrer regeringen.
Vi vil ha’ ordentlige, seriøse og individuelle efteruddannelsestilbud til de
arbejdsløse – ikke fidus-kurser.
Aktivering skal gøre folk bedre i stand til at få et job – ikke nedbryde
deres selvværd.
Vil mener helt simpelt at man skal gi’ rette tilbud til rette person på
rette tid.
Som lønmodtagere er det jo ikke sådan at vi bare kræver og kræver og
kræver.
Tværtimod.

Danske lønmodtagere er helt klar over, at Danmark befinder sig i en
alvorlig økonomisk krise.
De har lige stemt ja til et overenskomstresultat, hvor lønstigningerne
ikke er prangende.
Men - hvor der til gengæld gives tryghed mod løndumping.

Til gengæld for lønmodtagernes meget ansvarlige indstilling, er det
mindste man kan forlange sgu da, at dem, der så alligevel bliver ofre for
krisen, får den hjælp, der er brug for.
Sådan forholder det sig desværre ikke.
Derfor er der kun én løsning:
Send regeringen på varig ferie.

Jeg kender nogen, der godt vil ferieafløse.
Også sådan på lidt længere sigt.
Det er nogen:
Der sætter fællesskabet og velfærd, før skattelettelser til de
rigeste.
Der prioriterer tryghed og en stærk offentlig sektor – også med et
veldrevet offentligt sygehusvæsen

Og ikke mindst er det nogen, der vil tilbyde ordentlige jobs og
seriøs efteruddannelse frem for discount-aktivering.
Regeringen har fået chancer nok.
Den har forspildt dem alle.
Derfor har vi én dagsorden:
Vi skal ha’ udskiftet denne regering.
Hellere i år end næste år…
Rigtig god 1. maj.

