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Tine Aurvig-Huggenberger,LO's næstformand

En central barselsfond, mine damer og herrer. - Vi lader den lige stå et øjeblik.
Jeg håber og tror på, at barselsfonden vil bidrage til at lukke noget af det
uklædelige og vedholdende løngab. Bryde op på det kønsopdelte
arbejdsmarked. Og betyde, at mændene tager større del i barselsorloven.
Og den vil helt sikkert gøre kvinder til en generelt mere attraktiv arbejdskraft.
Den centrale barselsfond er et af de største fremskridt for ligestillingen i de
sidste mange år. Det er nu 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 diskriminationen
af kvinder på det danske arbejdsmarked. - Det kan vi ikke være glade nok for.
Næste skridt bliver at øremærke en del af barselsorloven til mændene. Alt for
få mænd tager i dag barselsorlov ud over de to uger. Kun 5 procent. Det er jo
alt for lidt. En øremærkning giver mændene en rettighed til at være sammen
med deres børn. Mændene undgår desuden et helt urimeligt slagsmål med
deres arbejdsgiver om, hvorvidt de bør tage en del af barselsorloven. Men at
nå dertil kræver nok lidt mental massage af mændene. Den tilbyder vi gerne.
Overenskomstforhandlingerne kom i hus efter en lang og en sej kamp. Men det
var et resultat, der var værd at vente på. Ud over barselfonden indeholdt de
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.
Ny rettigheder til uddannelse, når lønmodtagere mister deres arbejde, er også
et skridt i den rigtige retning.
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, vi som
fagbevægelse kan være stolte af os selv og fortælle, at det gør en forskel, når
fagbevægelsen er med. Det er vigtigt i disse tider, hvor mange påstår, at
fagbevægelsen er overflødig.

Danmark er afhængig af verden udenfor. Den globale udvikling påvirker os i
stigende grad.
Når økonomien går ned i USA og i Europa, så rammer det også i Danmark.
Når der er uro i verden, så påvirker det også os.
Når nye markeder langt her fra åbner, så giver det nye muligheder for danske
virksomheder.
Når lavtlønslande tilbyder favorable vilkår, så flytter de danske virksomheder
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ud af landet og tager arbejdspladser med.
Når vi ikke kan afsætte vores varer og ikke købe råvarer til vores produktion,
så kan vi ikke få vores velfærdssamfund til at hænge sammen.
Fagbevægelsen går ind for fri handel. Derfor bakker vi varmt op om
medlemskab af det europæiske fællesskab. Men fri handel skal også være fair
handel.
Vi vil ikke acceptere, at arbejdspladser eksporteres til lande, hvor
lønmodtagerne behandles som slaver, hvor de ikke har ret til at organisere sig
eller føre kollektive forhandlinger. Til lande, hvor der ingen regler for
arbejdsmiljø er.
Vi skal derfor arbejde for og kræve, at de grundlæggende rettigheder for
lønmodtagerne bliver en del af de internationale regler for den frie handel.
I dag byder vi velkommen til 10 nye medlemslande i EU. Mange millioner nye
lønmodtagere vil fra i morgen være en del af EU´s arbejdsmarked, og de skal
være mere end velkomne. Jeg er overbevist om, at de både på kort og lang
sigt vil få væsentlig bedre leve- og arbejdsvilkår.
Lad mig i den forbindelse mane et spøgelse i jorden. Jeg tror ikke, at
lønmodtagere fra denye EU-lande vil udgøre en trussel for det danske
arbejdsmarked. Vi har et arbejdsmarked med både høj organisationsgrad og
overenskomstdækning. Det er i sig selv et stærkt bolværk mod underminering
af danske løn- og arbejdsforhold.
I forbindelse med udvidelsen har LO være langt mere optaget af misbrug af
lønmodtagerne fra de nye medlemslande. Vi støtter derfor den politiske aftale,
der er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet. Her har vi sikret os, at
lønmodtagere fra de nye medlemslande skal følge de danske overenskomster
som forudsætning for at få arbejdstilladelse.
Men vi skal forsat sikre, at danske lønmodtagere bliver bedre rustet til de
udfordringer, de skal møde i morgen.
Uddannelse er nøglen til fremtiden. Det er ikke kun den enkeltes opgave og
ansvar.
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.
Det er desværre ikke det, der sker nu. - Undersøgelser viser, at masser af
lønmodtagere ikke får uddannelse, og mange har ikke oplevet udvikling i deres
job de senere år.
Det er en katastrofe, og årsagen er dårlig politisk lederskab og mangel på
evner og fremsyn hos erhvervslivets ledere.
Vi bliver derfor nødt til at stille krav – til regeringen, til politikerne og til vores
arbejdsgivere.

Da den borgerlige regering trådte til, overtog den et stort ansvar for at sikre en
fortsat god udvikling på arbejdsmarkedet og i dansk økonomi.
Det ansvar har regeringen ikke levet op til. Det eneste, regeringen igen og igen
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har sagt, er, at opsvinget er lige om hjørnet. Dér er det tilsyneladende
stadigvæk, mine damer og herrer.
Den økonomiske vækst har været faldende siden 2001. Og ledigheden er
steget med 42.000 personer.
Først da Socialdemokraterne tog initiativ til en stor kampagne for flere
arbejdspladser, følte regeringen, at den var nødt til at handle.
Det var altså åbenbart mere af hensyn til den politiske debat end af hensynet
til de arbejdsløse, at regeringen kom frem med deres forårspakke.
Det er et udtryk for en kynisk politik, der viser, at lønmodtagerne ikke har
nogen høj prioritet.
Der er med forårspakken udsigt til forbrugsfest, men om den også bliver til
jobfest, er mere end usikkert.
Det havde givet langt flere arbejdspladser, såfremt regeringen i stedet have
investeret i skoler, og sat gang i vedligeholdes af veje, kloaknet og
reparationer, som alligevel skal udføres.

Vi har alle ventet spændt på regeringens forslag til en reform af den
kommunale struktur og en ændret opgavefordeling. Jeg vi ikke lægge skjul på,
at jeg har det blandet med forslaget.
- Jeg har flere sten i skoene.
Desværre er det ikke de saglige hensyn, der plager regeringens forslag til den
nye struktur.
Regeringen vil placere ansvaret for beskæftigelsespolitikken i kommunerne.
Regeringens forslag er ødelæggende for det danske arbejdsmarked. Det vil
forhindre, at arbejdsmarkedet og virksomhederne kan omstille sig hurtigt og
effektivt i forhold til den globale udvikling.
Der er ingen analyser og ingen dokumentation for, at et enstrenget
beskæftigelsessystem placeret i kommunerne vil gavne hverken de ledige eller
samfundet.
Derfor skal ansvaret for beskæftigelsespolitikken fortsat ligge i staten, og der
skal ske en stærk og konsekvent inddragelse af arbejdsmarkedets parter, så
formidling af arbejde og opkvalificering af arbejdsløse også i fremtiden er et
fælles ansvar mellem Folketinget, erhvervslivet og lønmodtagerne.
Endelig er det alt for snævert kun at give regionerne ansvaret for sygehuse og
sundhedsområdet.
Der er andre overordnede opgaver som regionerne også bør have ansvaret for.
Fx busser, visse sociale opgaver, planlægning, erhvervsudvikling og miljøet.
Men jeg er indforstået med, at de fremtidige regioner kan have lidt færre
opgaver.
Fx er det en god ide, at gymnasierne samles med andre ungdomsuddannelser i
staten. Det giver bedre mulighed for at skabe ligeværd mellem
ungdomsuddannelserne.
Vi vil appellere til de to store kommunepartier om at gøre, hvad de kan for at
finde en langtidsholdbar løsning. Og til at indgå de nødvendige kompromisser.
Det er alle bedst tjent med.
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Vi skal ikke glemme, at når Anders Fogh Rasmussen i sin tid kom til magten,
var det, fordi han i valgkampen skrottede Venstres ideologiske grundlag og
anlagde en mere socialdemokratisk retorik om at bevare og udvikle
velfærdssamfundet.
Ved sin tiltrædelse annoncerede han en kultur- og værdidebat. Det var her,
han bl.a. ville gøre op med de såkaldte smagsdommere og eksperter, der ifølge
statsministeren tænker og tror anderledes end regeringen.
Siden har han været på vild flugt fra værdidebatten.
Nu må statsministeren vise sig som en mand – eller i det mindste vise, hvad
han har af synspunkter og ideer. Der er ikke længe til et folketingsvalg, og
befolkningen har krav på at vide, hvor man egentlig har statsministeren og
Venstre.
I fagbevægelsen er vi til enhver tid klar til at diskutere værdier og samfundets
udvikling.
Vi vil en udvikling og ikke afvikling af velfærdssamfundet.
Vi vil, at hvert enkelt menneske skal have mulighed for at realisere sin egen
drøm om et godt liv.
Vi vil et samfund, der er præget af fællesskab. Hvor vi gør og oplever ting i
fællesskab, og hvor ensomhed og isolation bekæmpes.
Vi vil styrke familien som institution og skabe rammer, der sikrer, at børn og
voksne har et fælles godt fundament at møde tidens mange udfordringer med.
Alle danskere skal have mere frihed, fleksibilitet og større mulighed for at
bruge egne ideer og evner i arbejdet.

Der er nok at gøre i Danmark, selvom vi på mange måder har det godt. Der er
masser af udfordringer i Danmark. Masser af problemer der ikke er løst.
Regeringen giver skattelettelser, som når at slå igennem før næste
folketingsvalg. Men regeringen fortæller ikke, at det er lønmodtagerne, der
selv betaler gildet. Samtidig har vi en høj arbejdsløshed, som regeringen ikke
har gjort noget som helst for at nedbringe. Det er ikke stærkt politisk
lederskab. Det er at spille hasard med fremtiden.
Det er vores opgave at sætte en anden dagsorden.

God 1. maj.
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