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Tal av LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin 
Första maj 2004 Norrköping 
 
    Det talade ordet gäller! 
 
 
Mötesdeltagare, 

Årets första maj-paroll är demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ett sätt att hedra Anna 

Lindhs minne.  

 

Hon var vår röst i världen. Vi kände stolthet över att hon representerade oss. Det bästa vi kan 

göra för att hedra hennes minne är att själva engagera oss för det som drev henne. Demokrati. 

Mänskliga rättigheter. Alla människors lika värde.  

 

Kamrater, 

Idag är vi med om en historisk återförening av Europa. Vi får tio nya medlemmar i den 

Europeiska Unionen. Vi hälsar nära grannar som Estland, Lettland, Litauen och Polen 

välkomna och mer långväga länder som Cypern, Malta, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och 

Ungern varmt välkomna in i vår gemenskap.  

 

Det ligger något symboliskt i att det sker just på första maj. En dag när arbetare världen över 

manifesterar sin samhörighet och demonstrerar för ökad rättvisa. 

 

Det är nära femton år sedan muren föll. Femton år av mödosamt arbete för att bygga 

demokratiska samhällen. Människor som tidigare saknade möjlighet att påverka sin framtid 

kan nu utnyttja sin rösträtt. Människor som tidigare inte tilläts att tycka och tänka fritt kan 

göra det idag. Det är en seger för människors längtan bort från förtryck och ofrihet. Det är en 

seger för demokrati och mänskliga rättigheter.  
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Tyvärr har denna historiska återförening överskuggats av debatten kring arbetskraftens 

rörlighet. Från borgerligt håll har arbetarrörelsen utmålats som inskränkta nationalister som 

vill öka fackets kontrollmakt på bekostnad av individens frihet. Det är djupt upprörande och 

kritiken klingar falskt. Intresset ljuger aldrig. Samma politiker som sjunger den fria 

rörlighetens lovsång talar också om det positiva i den lönekonkurrens de hoppas på.  

 

Vi vill också ha fri rörlighet, men inte till priset av att arbetstagare utnyttjas. Vi vill ha 

ordning och reda på arbetsmarknaden.  Det moderaterna kallar facklig kontrollmakt är rätten 

att försäkra oss om att arbetsgivaren följer kollektivavtalen.  

 

Ordning och reda eller stabila spelregler är egentligen bara andra ord för att skapa trygghet på 

arbetsmarknaden och det främsta skyddet ligger ändå i full sysselsättning.  

 

I ett samhälle med hög arbetslöshet pressas löntagarna tillbaka. Det skapas utrymme för 

godtycke och underbudskonkurrens. Därför är kampen mot arbetslösheten alltid viktigast för 

arbetarrörelsen.  

 * * * * * * 

 

Kamrater, 

Rätten till ett arbete handlar också om demokrati och mänskliga rättigheter. I  

regeringsformen står att: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete”.  

 

Idag är arbetslösheten alldeles för hög. Här i Norrköping liksom i stora delar av landet är den 

över fem procent. Och ändå är det så tyst och det oroar mig.  
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Det farligaste som kan ske är om vi lär oss leva med en hög arbetslöshet. Att vi tror att den 

inte går att påverka. Det får aldrig ske. Vi ska tillbaka till full sysselsättning.  

 

Över en miljon människor är utestängda från arbetsmarknaden. Var och en måste få en rimlig 

chans att komma tillbaka i arbete. Den som är arbetslös måste få stöd för att komma tillbaka i 

jobb. Den som är långtidssjukskriven måste få rehabilitering.  

 

Arbetsplatserna måste anpassas. Diskrimineringen av människor med utländsk bakgrund 

måste upphöra. Det måste bli ett stopp på detta omänskliga slöseri. Arbete åt alla är och 

förblir arbetarrörelsens viktigaste mål. Det finns inget annat alternativ för oss 

socialdemokrater! 

 

 * * * * * * 

 

Kamrater,  

LO slåss inte bara för rätten till ett arbete utan också för ett bra arbete.  USA brukar ibland 

framhållas som föredömet i världen av moderater. Där skapas så många jobb brukar dom 

säga.  

 

Jag hörde en amerikansk arbetare kommentera det genom att säga: Jo, tack jag har tre av dem. 

Så ska vi inte ha det i Sverige.  

 

Vi ska ha bra arbeten för alla – och då menar vi alla. Rätten till ett arbete är också rätten till 

ett arbete efter förmåga.  
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Idag har vi ett arbetsliv som sliter ut istället för att utveckla och som utestänger dem som inte 

har full arbetskapacitet. Det är en oacceptabel utveckling.  

 

Det borde vara självklart att få ett arbete som det går att försörja sig på med trygga 

anställningsvillkor. Men villkoren i arbetslivet idag bestäms idag i allt för hög utsträckning av 

klass och kön. Att LO bekämpar klasskillnader är väl känt, men vi måste också göra den 

fackliga feminismen lika tydlig. Det handlar om rätt till heltid, rätt till fasta jobb och rätt till   

lika lön för likvärdigt arbete.  

 

Men klassmönstren finns kvar. Ett aktuellt exempel är de sex kamrater som efter många års 

arbete på Korsnäs Pappersbruk stängs ute från sitt arbete beroende på arbetsgivarens 

godtycke. Det är ett beteende som är helt oförenligt med traditionen på svensk arbetsmarknad. 

Det förvånar mig att ett svenskt företag inte begriper bättre och det förvånar att ett så stort 

tjänsteföretag inte funderar igenom hur de svenska konsumenterna kan komma att reagera. Vi 

tänker ta strid om deras agerande.  

 

Alla har rätt till ett arbete – och ett bra arbete. Det är en fråga om demokrati och mänskliga 

rättigheter.  

 

 * * * * * 

 

Kamrater,  

Den socialdemokratiska partikongressen beslutade för knappt två veckor sedan om politiska 

riktlinjer för tillväxt. Tillväxtens kärna är just att vi alla måste ges förutsättningar att arbeta 

och rätten att arbeta efter förmåga.  
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Riktlinjerna måste nu leda till politisk handling och då måste regeringen vidta kraftigare 

åtgärder för att bekämpa den öppna arbetslösheten. Vi ska vidare mot full sysselsättning.   

 

Regeringens förslag i vårpropositionen räcker inte. Vi hade behövt tydligare besked om en 

mer omfattande satsning. Nu förloras värdefull tid eftersom det tar tid för åtgärderna att få 

genomslag.  

 

Antalet platser i arbetsmarknadsutbildning behöver fördubblas under de kommande åren. 

Vuxenutbildningen och rekryteringsbidraget måste utökas. AMS måste få ett tydligt uppdrag  

för att kunna erbjuda åtgärder till den grupp som idag hamnar mellan arbetsförmedlingen och 

försäkringskassan.  

 

Det är helt oacceptabelt att mellan de trygghetssystem som skapats för att ge ekonomiskt 

skydd vid arbetslöshet och sjukdom öppnar sig nu ett avgrundsdjup eller ett helvetesgap som 

man sa i filmen Ronja Rövardotter.  

 

Det behövs politisk handlingskraft nu inför den kommande konjunkturuppgången. Det är bara 

så vi kan bygga för framtiden. Det är så traditionell socialdemokratisk politik brukar se ut.  

  

Det statliga utgiftstaket begränsar dock regeringens möjligheter att göra satsningar. Visst är 

det bra med budgetdisciplin, men det medför orimliga konsekvenser när taket sätts för en 

treårs period. Det är alldeles för lång tid. Nu är vi i en situation där arbetslösheten stiger 

samtidigt som vi har treåriga löneavtal, rekordlåg ränta och låg inflation.  
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Det är som gjort för insatser som stimulerar ekonomin. Då blir det märkligt med budgetregler 

som gör det omöjligt att satsa mer pengar för att få ner arbetslösheten.  

 

Det behövs också ekonomiska stimulanser för att öka hushållens efterfrågan på varor och 

tjänster. En åtgärd som går att genomföra är att sänka den statliga skatten med 1 procent för 

löntagare med vanliga inkomster Det motsvarar 2 200 – 3 000 kronor mer i köpkraft per år. 

Det är en återbäring till löntagarna. Det är pengar som vi ställde upp med under krisåren på 

1990-talet då egenavgifterna för sjukförsäkringen infördes. Socialdemokraterna har både i 

valmanifestet och nu senast på partikongressen sagt att löntagarna ska få sin återbäring. Det är 

därför en rättvisefråga att pengarna återbetalas och att de gör det nu!  

 

 * * * * * 

 

Kamrater, 

Idag diskrimineras många för att de har ett ovanligt namn, har en annan religion eller ser ut på 

ett visst sätt. Det är helt oacceptabelt.  

 

Vi har alla olika ursprung och olika erfarenheter. Men grundläggande är att alla människor har 

lika värde och lika rätt.  

 

Vi kan inte ha ett Sverige som delar upp oss i olika kategorier. Alla behövs. Allas erfarenheter 

och kunskaper är viktiga. Det är en demokratifråga. Vi måste våga säga att människor 

diskrimineras i Sverige idag. Diskrimineringen i arbetslivet innebär att man med annorlunda 

efternamn inte ens blir kallad till en intervju eller att kvinnor med utländsk bakgrund i 

betydligt större utsträckning än andra har otrygga anställningar. Kampen mot diskriminering 
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är en facklig kärnfråga. Inte enbart för vår människosyn utan också för att diskriminering är 

ett hot mot den fackliga grundidén.  

 

Ingen ska tvingas dumpa sig in på arbetsmarknaden genom att acceptera sämre löner och 

villkor. Men det är en uppenbar risk för det om stora grupper utestängs. Därmed blir 

konsekvenserna av diskrimineringen ett hot mot oss alla. Därför ska facket vara den främsta 

kraften i kampen för ett ickediskriminerande samhälle.  

 

Det är dags för en ny offensiv. Vi utmanar gärna både politiker och arbetsgivare. Låt oss 

tillsammans se till att Sverige blir en förebild på integrationsområdet inom tio år. De som 

söker en fristad i Sverige från förtryck ska få arbete. Våra arbetsplatser ska vara fria från 

diskriminering. Våra bostadsområden ska vara trygga. Utanförskapet och segregationen ska 

bekämpas med kraft.  

 

De politiska partierna, arbetsmarknadens parter, vi som finns här i Norrköping. Alla kan vi 

bidra till att göra Sverige till ett land där det är en demokratisk och mänsklig rättighet att inte 

diskrimineras.  

 

 * * * * * 

  

Kamrater, 

Demokrati bygger vi gemensamt. Tillsammans skapar vi kraft för att kunna hävda mänskliga 

rättigheter här i Sverige och i världen. Genom engagemanget i facket och i politiken bygger vi 

en stark demokrati.  
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Jag är fackligt och politiskt engagerad. För jag tror att vi behöver finnas med överallt där 

beslut tas som är viktiga för våra medlemmar. Det är ur arbetarnas vardag som politiken 

måste hämta sin näring. Det är ur de vardagliga drömmarna som politiken måste få sin 

livskraft. Den fackliga rörelsen är i den meningen socialdemokratins rötter i verkligheten.  

 

LO-förbundens medlemmar har erfarenheter som måste finnas med när politiken utformas. 

Det handlar om erfarenheter av att vara lågavlönad, jobba i skift, i dåliga arbetsmiljöer och i 

otrygga anställningar. Det perspektivet behövs i politiken. Det får inte bara vara medelklassen 

som formar politiken. Därför är den facklig-politiska samverkan så viktig för våra medlemmar 

och för rättvisan i Sverige.  

 

Det är därför vi engagerar oss. Det är därför vi samlats här idag. Inte för att vi tycker lika om 

allt. Det handlar mer om ideologi, om en känsla för rättvisa och solidaritet. Om människosyn 

och värderingar. Om att vilja förändra och förbättra. Om att vara en del av något som är större 

än oss själva.  

 

Vi är här för att vi delar upprördheten över att människor förlorar jobbet. Vi är här för att 

människor fortfarande idag skadas och dödas på svenska arbetsplatser.  

Vi är här för att vi tycker att tryggheten på jobbet och i samhället måste förbättras. Vi är här 

för att vi tror på internationell solidaritet.  

 

Vi är här för att vi gör skillnad. Vi vet att framtiden inte är ödesbestämd. Den går att påverka.  

 

 * * * * * * 

 



 9

 

Kamrater, 

Europafrågorna blir allt viktigare. I början på den här veckan träffade jag våra nordiska 

fackliga kamrater. Om några dagar åker jag till Bryssel för att träffa mina Europeiska 

kollegor. Det är inget glamoröst i det. Det är en del i den nya fackliga vardagen. Vi möts och 

diskuterar och samlas för att driva våra krav tillsammans.  

 

Vi är 60 miljoner fackligt organiserade i Europa. Vi måste arbeta gränsöverskridande för att 

vara en motkraft till kapitalet. Vi kämpar i Sverige för samma saker som våra kamrater i EU. 

Det finns inte en speciell sorts fackliga frågor i Sverige jämfört med andra länder. Alla 

kämpar vi för arbete åt alla. Vi vill alla ha en lön som det går att leva på. Vi vill ha ett starkt 

anställningsskydd och justa arbetsvillkor.  

 

Det klarar vi aldrig var för sig. Inget land kan ensamt klara dessa uppgifter. Vi måste 

samarbeta. Vi behöver en gemensam politik för att klara att bekämpa arbetslösheten och 

skapa bättre arbetsvillkor.  

 

Medlemskapet i EU har gett oss den arenan. EU ger löntagarna mer makt. Medlemskapet ger 

oss möjligheter att ta beslut tillsammans. EU bestämmer inte åt oss. Vi bestämmer 

tillsammans med andra i EU.  

 

 

 * * * * * * 
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Kamrater,  

Vi  har ett val framför oss. Om 43 dagar går vi till val för att välja våra företrädare i 

Europaparlamentet. Att få utnyttja sin rösträtt är kanske det yttersta beviset på demokrati och 

mänskliga rättigheter. Vi har rätten att rösta och tycka och tänka fritt. Den rätten ska vi 

använda.  

 

Europaparlamentet blir allt viktigare. Idag domineras det av högerpolitiker som lägger förslag 

som är dåliga för oss löntagare. Ta det aktuella förslaget från den starkt marknadsliberale 

kommissionären Frits Bolkestein som exempel på ett riktigt dåligt förslag som kommer från 

EU-kommissionen.  

 

I förslaget till det så kallade tjänstedirektivet riktas hårda slag mot löntagarnas trygghet. Där 

föreslås att tjänster som utförs av oss löntagare ska betraktas som en handelsvara vilken som 

helst.  

 

Direktivet innebär att företagen enbart ska vara skyldigt att följa de regler som finns deras 

hemland. Det är också hemlandets myndigheter som ska ansvara för övervakningen. Jag 

behöver väl knappast beskriva vilket kaos av oordning det kommer att innebära när 25 länders 

olika lagstiftning och avtal ska gälla i vart och ett av medlemsländerna.  

 

Det här förslaget möter nu hård kritik från oss i LO, från Europafacket och av statsminister 

Göran Persson. Människor är inga handelsvaror. Vi ska göra allt vi kan för att stoppa 

förslaget. Det första bästa tillfället vi har är att rösta den 13 juni.  
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Det här valet handlar inte om ja eller nej till EU. Det här valet handlar om att få ett rött 

parlament som driver frågor som är bra för löntagarna. I juni bestämmer ni tillsammans med 

miljoner andra vilka företrädare ni vill ha i Europaparlamentet. Oavsett hur ni röstar kommer 

vi tyvärr att behöva stå ut med moderaten Gunnar Hökmark. Men det blir lättare att leva med 

om Göran Färm och andra socialdemokrater får ett så stort stöd som möjligt.  

 

Alla röster är lika mycket värda i parlamentsvalet. Så är det inte alltid annars – det vet ni 

också. Ofta är det ett fåtal aktörer på den globala finansmarknaden eller i de slutna 

styrelserummen som fattar beslut om vår framtid. Under senare tid har många fått uppleva vad 

det kan innebära, i Bengtsfors, Västervik eller i Norrköping.  

 

Det är därför inte så konstigt att moderaterna säger samma sak om EU-parlamentet som 

politiska beslut här i Sverige. De säger nu att EU ska besluta om färre saker och att vi i 

Sverige ska sköta fler saker själva. Följdriktigt säger de om Sverige  att politikerna och facket 

ska bestämma mindre och den enskilde få mer att besluta om.  

 

Det är raffinerat och strategiskt uttänkt. De vet att ensam är det svårt att förändra. De vet att 

när människor sluter sig samman i facket, i politiken eller i EU då får vi makt att förändra 

också i de verkligt stora frågorna. Valet till Europaparlamentet är ett höger och vänster-val.  

Precis som det är här i Sverige. När parlamentet röstade om ökat medbestämmande på 

arbetsplatser röstade socialdemokraterna ja och moderaterna nej.  

 

När det röstades om bättre villkor i bemanningsföretagen röstade socialdemokraterna ja och 

moderaterna nej. Listan kan göras lång.  
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Vi har inte kapitalets makt. Men vi är många. Vårt vapen är demokratin. Rösta rött den 13 

juni.  

 

 * * * * * * 

 

Kamrater,  

I juni går en elektriker i Italien, en bilreparatör i Tyskland, ett sjukvårdsbiträde i Frankrike, en 

fabriksarbetar i England, en sekreterare i Finland, en kassörska i Danmark, en kock i Spanien 

och en undersköterska här från Norrköping och röstar. Vi får makt gemensamt. Ensamma är 

det svårt att påverka – det vet vi.  

 

Var för sig hörs vi inte. Men tillsammans blir vi tillräckligt många för att påverka ett Europa 

som sätter kampen mot arbetslösheten främst, som vill minska kapitalets inflytande och stärka 

välfärden.  

 

Demokrati och mänskliga rättigheter. Det är det valet handlar om den 13 juni. Vi syns i 

vallokalerna.  

 

Tack!  

* * * * * *  

 


