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Flere job, større tryghed og bedre frihed

Marie-Louise Knuppert, LO sekretær

Forandringens vinde blæser over Danmark. Det bliver fortsat mere tydeligt, at
vi i stigende grad påvirkes af den globale udvikling. Globaliseringen er fyldt
med modsætninger. Noget er godt, og andet er skidt, og vi som mennesker
bliver påvirket forskelligt. Det er forståeligt, at dem der rammes negativt, ikke
er begejstrede for den globale udvikling. Og det er klart, at dem, der vinder, er
begejstrede og ikke kan få nok. Men bundlinjen er, at Danmark er afhængig af
verden udenfor. Hvis ikke vi kan afsætte vores varer og ikke købe råvarer til
vores produktion, så kan vi ikke få vores velfærdssamfund til at hænge
sammen. Så kan vi ikke udvikle det i fremtiden.
Vi skal her arbejde for, at danske lønmodtagere bliver bedre rustet til de
udfordringer, de skal møde i morgen. Uddannelse er nøglen til fremtiden. Men
det er ikke kun den enkeltes opgave. Virksomhederne og regeringen har
et kæmpe ansvar. Hvis ikke de er parate til at investere i mennesker, så kan vi
ikke overleve den globale udvikling i fremtiden. Vi skal investere mere i
forskning og udvikling. Vi skal sikre, at lønmodtagerne får større udvikling i
deres job og kan få mere indflydelse i deres arbejde.
Men det er desværre ikke det, der sker nu. Og det er enkatastrofe.

Overenskomstforhandlingerne
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.
Når de nu får dækket de ekstra udgifter, der er til kvinders barsel, er der en
reel chance for, at vi kan få sat en stopper for en stor del af diskrimination af
kvinder på det danske arbejdsmarked. Og det kan vi ikke være glade
nok for. 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.
Stigning i lønnen til lærlinge og elever på omkring 14 procent i de næste tre år
er også et mærkbart fremskridt, som de unge virkelig har fortjent.
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.
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Arbejdsmiljø
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. Det er de barske kendsgerninger.
Men 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. I fagbevægelsen vil vi 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.
Regeringen har også gennemført forringelser af arbejdsmiljøet i Danmark.
Sammen med De Radikale og Dansk Folkeparti er det besluttet, at pligten til at
være med i bedriftssundhedstjenesten, som en række virksomheder
var pålagt, nu bliver fjernet. Det sælges naturligvis under det kendte motto om
frihed. Men faktum er, at det betyder, at den forebyggende indsats for et bedre
arbejdsmiljø bliver stærkt forringet Og det betyder, at lønmodtagerne får
mindre indflydelse på arbejdsmiljøet på deres egen arbejdsplads.
Det kan uanset smart markedsføring ikke sælges som en forbedring. Alle ved,
at forebyggelse er bedre end helbredelse. Men regeringen vender bøtten på
hovedet. Fremover skal der først handles, når skaden er sket. Når regeringen
forringer lønmodtagernes arbejdsmiljø, er det nødvendigt, at fagbevægelsens
medlemmer tager sagen i egen hånd.
Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter skal sammen med kollegerne have fokus
på arbejdsmiljøet. Inddrag fagforeningerne i arbejdet – vi skal gøre alt, for at
ikke flere kommer til skade eller blive slidt ned, blot fordi vi har en uansvarlig
regering.

Fra borgerlig fundamentalisme til anstændig realisme
Regeringens indsats på flygtninge- og indvandreområdet er ikke noget kønt
syn. Vi skal have vendt den negative og nedladende tone. Vi skal til at se på
integration som en positiv udfordring. Men billedet er ikke der i dag.
Regeringens udgangspunkt er, at de nye danskere ikke vil arbejde, og derfor
skal de piskes i gang. I stedet for at give dem en positiv håndsrækning, så skal
de have et spark over skinnebenet. Lavere ydelser i form af et 7-årigt
optjeningskrav til kontanthjælp, nedsættelse af kontanthjælpen efter 6
måneder, indførslen af det såkaldte tørklædetillæg, der giver kommunerne
mulighed for at dømme specielt indvandrekvinder ude af arbejdsmarkedet på
en permanent lavere ydelse, er ikke den rigtige vej at gå. Regeringens medicin
er en medicin, som vi i fagbevægelsen må tage afstand fra af den simple
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grund, at den risikerer at slå patienten ihjel. Vi mener modsat, at det er helt
afgørende, at integrationsindsatsen sker gennem dygtiggørelse og ikke
fattiggørelse.Det er helt afgørende, at flygtninge og indvandrere får en
chance på arbejdsmarkedet. De skal have foden indenfor på virksomhederne,
og de skal have muligheden for at få uddannelse. Men den chance får de
aldrig, hvis det borgerlige Danmark bliver ved med at mistænkeliggøre dem
med enanden etnisk baggrund. Men heldigvis ved vi, at på stort set alle de
arbejdspladser, der har erfaringer med at arbejde sammen med flygtninge og
indvandrere, ser både de ansatte og ledelsen meget mere positivt på de
fremmede, end der hvor der ingen erfaringer er.
En vellykket integrationsindsats kræver, at vi alle gør en ekstraordinær
indsats. Det gælder kommunerne, det gælder arbejdspladserne, lederne og
lønmodtagerne.

Afslutning
Der er masser af udfordringer i Danmark. Masser af problemer der ikke er løst,
og regeringen har næsten kun gjort det være. Det er ikke et stærkt politiske
lederskab, det er at spille hasard med fremtiden.
Det er vores opgave at sætte en anden dagsorden. En dagsorden der peger
fremad. En dagsorden, der tager mennesker alvorligt og giver dem bedre
muligheder. En dagsorden der både er solidarisk og giver større frihed
til den enkelte.  En dagsorden og en politik der sikre flere job, større
tryghed og bedre frihed.
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