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Ulla Lindqvist, LOs andre vice ordförande 

Tal 1 maj 2004 Köping 

 

Det talade ordet gäller! 

 

Första maj är en underbar dag som alltid väcker starka känslor hos mig. Det är trevligt att få 

fira den tillsammans med er här i Köping. På första maj känner vi en gemenskap som är unik. 

Den bygger på vår starka övertygelse om allas lika värde och rätt. Som bygger på vår starka 

känsla av solidaritet med alla förtryckta runt om i världen. 

  

Vi samlas för att vi vill bygga ett bättre samhälle utan skillnader beroende på om du är kvinna 

eller man, född i ett annat land än Sverige, arbetare eller tjänstemän, vilken sexuell läggning 

du har eller är handikappad eller frisk. 

 

Det känns viktigt för oss att vid årets demonstrationer hedra Anna Lindh. Hennes starka 

engagemang för demokrati och för mänskliga rättigheter inspirerade oss under den tid Anna 

Lindh fick verka som politiker. 

  

Anna Lindh var också en förebild för arbetarnas internationella engagemang för det 

människovärde som växer fram ur människors kamp för att organisera sig i fria 

fackföreningar, för fackliga rättigheter. En kamp som förs varje dag över hela världen och 

som möter hårt motstånd överallt. Inget hotar diktatur och maktmissbruk som när arbetarnas 

sluter sig samman och agerar enigt. En kamp som måste föras på nytt varje dag. 
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Vi vet vad som händer människor som utsätts för företagens ohämmade jakt på profit. Våra 

kamrater i olika delar av världen får arbeta under slavliknande förhållanden för att marknaden 

inte respekterar mänskliga och fackliga rättigheter. 

 

Mina tankar går till de kvinnorna i Filippinerna som tvingas lämna sina barn hos morföräldrar 

för att resa till exportfrizoner för att få jobb. I textilfabrikerna måste de jobba 3-4 dygn i 

sträck. För att orka mastodontpassen erbjuds de heroin av arbetsgivaren.  

 

Jag tänker på den gravida kvinnan på fabriken i frizonen i Honduras som i augusti i fjol inte 

fick lämna sitt arbetspass när hon inte orkade med längre. Hon tvingades vara kvar och arbeta 

och fick missfall när hon kom hem. 

 

Jag tänker på fackliga förtroendevalda som, på grund av sitt engagemang, blir misshandlade 

av inhyrda våldsmän i Dominikanska republiken. 

 

43 miljoner människor över hela världen arbetar och lever under slavliknande förhållanden i 

exportfrizonerna. De tillverkar textilier, kläder och skor. Det finns dokumenterat otaliga brott 

mot de fackliga rättigheterna i länder med exportfrizoner. Och antalet frizoner fortsätter att 

växa. Idag finns cirka 3 000 frizoner i 116 länder. 

  

Vad rör då detta oss i Sverige? Varför måste vi bry oss?  

Jo!  Först och främst av solidaritet.  

 

Vi kan aldrig acceptera att människor behandlas som slavar. Dessutom är det så att om vi inte 

orkar stå emot marknadens fria handel med människor, om vi inte aktivt stöder alla 
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arbetstagares rätt att bilda fackföreningar, för bättre löner, bättre arbetsvillkor och sociala 

villkor, så försämras villkoren för anställda överallt. De stora klyftorna blir ännu större och 

alla löntagare i världen blir förlorare.  

 

Det räcker inte med att kämpa för rimliga arbetsvillkor i vårt eget land, eller ens Europa. 

Kapitalets fria rörlighet och företagens strävan efter maximala vinster gör det nödvändigt för 

oss att medverka till att arbetstagarnas fackliga och sociala rättigheter kan säkerställas i hela 

vår omvärld. 

 

Det är en viktig del av Anna Lindhs minne att lyfta blicken och inse att vi i Sverige inte kan 

isolera oss och försöka stå utanför. Då förlorar vi vår egen kamp också. 

 

Nog är denna första maj extra speciell. EU utvidgas med tio länder och mer än 75 miljoner 

medborgare i dag. När tio nya medlemsländer ansluter sig till EU är det en seger för 

demokratins idéer. Det är idéerna om ett enat Europa. Utvidgningen är något väldigt bra och 

ett resultat av människors längtan bort från förtryck och en önskan att få leva i frihet. Vi säger 

ett varmt välkommen till våra nya EU-kamrater. 

 

Men vi måste se till att friheten inte byts till att människor utnyttjas av skrupelfria 

arbetsgivare. Vi kommer aldrig att acceptera att personer, varken från de nya 

medlemsländerna - eller någon annanstans ifrån - blir utsatta för vinstgalna arbetsgivare. 

Redan idag finns arbetsgivare som utnyttjar människor genom att ge dem väsentligt sämre 

arbetsvillkor än vi andra har.  Människor satsar sina pengar på att köpa falska arbets- och 

uppehållstillstånd för att få städa perrongerna i Stockholms tunnelbanor för svältlöner. Det 
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finns byggnadsarbetare som arbetar under farliga förhållanden utan skydd och försäkringar. 

Det finns redan en verklighet där människor utnyttjas hänsynslöst. 

 

Vi ser hur arbetsgivarnas vinstbegär återigen visar upp sig i vårt samhälle. Och vi säger nej, vi 

ska inte ha någon svältlön!  Vi ska inte ha ett sådant samhälle - vi ska ha ett tryggt samhälle 

där människor kan lita på varandra, ett samhälle där lagar och kollektivavtal respekteras. Ett 

samhälle där ingen utnyttjas. 

 

LO har uppmärksammat politikerna på problemet med de oseriösa arbetsgivare som utnyttjar 

illegal arbetskraft. Vi har presenterat konkreta förslag för att försvåra och hindra deras 

oseriösa verksamhet. Det har vi gjort i facklig-politisk samverkan, LO och 

socialdemokraterna tillsammans. För det är ju så vi når resultat. 

  

 

Ett annat område som kräver politiska insatser är arbetslösheten. Den har växt oroväckande 

snabbt under senare tid. Den öppna arbetslösheten beräknas ligga på uppemot sex procent de 

närmaste två åren. Det är helt oacceptabelt.  Alla människor behövs och ska ha rätt till ett 

arbete. Konsekvenserna för individen vid arbetslöshet är stora. Värst av allt är 

ungdomsarbetslösheten där den öppna arbetslösheten har ökat med 20 procent jämfört med 

samma tid i fjol. Att redan som ung mötas av utanförskap och att man inte behövs är 

förödande för hela framtiden  

 

Människors arbete är den viktigaste grunden för ökad tillväxt. Det är arbete som skapar 

tillväxt. Vi måste få fler i arbete. Alla måste få bidra efter förmåga. Idag är det inte så. Mer än 

en miljon människor är utestängda från arbetsmarknaden. Den som är arbetslös måste få stöd 
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för att komma tillbaka i jobb. Den som är långtidssjukskriven måste få rehabilitering och 

arbetsplatserna måste anpassas efter de anställda. Diskrimineringen av människor med 

utländsk bakgrund måste upphöra. Det är ett fruktansvärt slöseri som pågår. Det är på de här 

områdena som vi måste sätta in insatser. 

 

Det var också ombuden på den socialdemokratiska kongressen rörande överens om. 

Kongressen slog fast att fyraprocentsmålet är ett delmål och att det långsiktiga målet är full 

sysselsättning. Klarar vi inte att bekämpa arbetslösheten – klarar vi inte heller att vare sig öka 

tillväxten eller förbättra välfärden.  

 

Det är något som moderaterna och näringslivet inte förstår. Reinfeldt ondgör sig i TV-soffan 

över att socialdemokraterna inte har någon tillväxtpolitik och Ebba Lindsö från Svenskt 

Näringsliv piper om sänkta förmögenhetsskatter. 

 

Jag frågar: När innebar sänkta skatter för medelålders välbetalda herrar mer tillväxt?  

Ja det är väl möjligtvis tillväxt i deras redan feta plånböcker? 

Nej, tillväxten, den grundar sig på arbete och rättvis fördelning! 

 

 

De senaste månaderna har vi sett att sjukfrånvaron minskat. Det är bra! Men då har 

förtidspensioneringarna ökat och fortfarande är det alltså så att många människor slås ut från 

arbetslivet på grund av att de skadas i sitt arbete. Debatten om sjukfrånvaron har allt för 

mycket blivit en jakt på de sjukskrivna. De har pekats ut som fuskare. Det anser jag är 

oacceptabelt! 
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Det är arbetsplatserna som måste förändras – inte individerna. Tänk er själva in i situationen 

att satsa för fullt, hundra procent, i sitt arbete inom till exempel vården. Där är det stressigt, 

med tunga lyft och för lite folk. Du satsar allt du orkar till du en dag inte orkar längre. Du har 

sådan värk i axlar eller i själen att du måste sjukskrivas. Samtidigt förlorar du ekonomiskt och 

har kanske redan en dålig ekonomi på grund av låg lön och deltidsarbete. Du har hamnat 

utanför arbetsgemenskapen, med ständig värk och ett självförtroende som är på botten  - och 

då blir du kallad för fuskare!! 

 

Det behövs förändringar på arbetsplatserna, förändringar i arbetslivets organisation, det 

behövs mer inflytande och bättre arbetsmiljöer. I årets avtalsrörelse fick flera förbund nya 

bestämmelser om företagshälsovård och utbildning av skyddsombud. Men det behövs mycket 

mer. Arbetsplatserna måste förändras!  

 

Kamrater! 

LOs kvinnor är de som mest drabbas av att bli sjuka av arbetet. Ohälsan är alltså en fråga om 

både klass och kön. LO är en feministisk organisation och socialdemokraterna ett feministiskt 

parti! Det betyder att vi ser klass och kön som lika källor till förtryck.  

 

Men det räcker inte med att påstå att man är feminist. Det är det många som gör idag; till och 

med Kristdemokrater och Moderater, som enbart ser feminismen som lösning på individuella 

problem, och inte som en kamp för att komma åt de strukturer i samhället som gör att kvinnor 

diskrimineras.   
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Feminismen får inte reduceras till frågor som bara rör representation i bolagsstyrelser och 

objektifierad kvinnoförnedrande reklam, som HM annonser för underkläder. Viktiga frågor 

det också, men de räcker inte. Jämställdhetskampen är större än så.  

 

För hur kan det komma sig – år 2004 – att kvinnorna fortfarande har de otryggaste 

anställningarna? Hur kan det komma sig att kvinnor tvingas arbeta på deltid istället för heltid? 

Hur kan det komma sig att kvinnorna oftare än männen arbetar på obekväm arbetstid? 

Och hur kan det komma sig att kvinnorna fortfarande 2004 tar ut nästan hela 

föräldraledigheten? 

 

Arbetarrörelsen ser ett tydligt samband mellan de här frågorna och vill göra någonting åt det. 

Vi vill inte se jämställdhet som något isolerat, utan något som är starkt sammankopplat med 

arbetslivet. Något som berör och griper in också i privatlivet. 

 

Några frågor är speciellt viktiga för ett jämställt arbete. En är rätten till heltid. Heltid måste bli 

norm och deltid undantaget. Var fjärde ung LO-kvinna har en ofrivillig deltidsanställning, 

vilket naturligtvis påverkar viljan till att bilda familj och skaffa barn.   

 

Det handlar också om arbetslinjen och bristen på inflytande i arbetet. Frihet i jobbet har en 

stark koppling till klass och kön. LO-kvinnorna har minst frihet i jobbet på hela 

arbetsmarknaden.   

 

Det handlar om anställningstrygghet. Utan en trygg anställning är det svårt att få en trygg 

framtid. 30 procent av kvinnor som är under 30 år och har ett LO-yrke har inte fast 
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anställning. Det innebär ekonomisk otrygghet och svårt att få bostadskontrakt eller lån och en 

stor oro för framtiden. 

  

Lönen är också en viktig fråga. I årets avtalsrörelse finns ett brett stöd för att ge mer till dem 

som har minst. Det är kvinnorna som har de lägsta lönerna. Genom att satsa på att höja de 

lägsta lönerna höjs också kvinnors löner som grupp. Det gäller också att uppvärdera de yrken 

där kvinnor finns, till exempel vårdarbete. 

 

För att öka jämställdheten i samhället måste vi se de dubbla problemen. Ta det ojämställda 

uttaget av föräldraförsäkringen som exempel. Det leder både till att arbetsgivarna ger kvinnor 

generellt sämre villkor på arbetsmarknaden och att ansvaret för hemmet fördelas orättvist. En 

mer jämställd föräldraförsäkring är därför en av de viktigaste nycklarna till mer jämställdhet 

på arbetsmarknaden.  

 

Därför vill LO att föräldraförsäkringen ska utvecklas i riktningen mot att en tredjedel viks åt 

pappan, en tredjedel åt mamman och en tredjedel får överlåtas mellan föräldrarna. 

 

Om arbetslivet ska bli mer jämställt när det gäller lön, trygghet och arbetsvillkor måste 

underliggande strukturer förändras. Jämställdhet på arbetsmarknaden är en förutsättning för 

jämställdhet hemma och vice versa.  

 

Kamrater! 

Söndagen den 13 juni, är det val till europaparlamentet. Då ska vi välja vilka företrädare vi 

vill ha de kommande åren. Ett val som är precis lika viktigt som alla andra val.  
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Det spelar stor roll vilket politiskt parti som parlamentarikerna tillhör. Europaparlamentet 

domineras i dag av högerpolitiker. Ibland stoppas beslut som borde fattas. Frågor där det 

krävs politisk handling möts inte sällan av passivitet.  

 

Det är samma högerpolitik här som där. Ni vet hur de brukar låta i kommunfullmäktige eller i 

TV-debatterna: Politikerna ska inte lägga sig i. Mer marknad är medicinen.  

 

Ta kampen mot arbetslösheten som exempel. I mitten och i slutet av 90-talet leddes Europa av 

socialdemokrater. En av de främsta framgångarna var att kampen mot arbetslösheten sattes 

främst. Efter decennium av nyliberal politisk era skulle Europa äntligen samarbeta för att 

skapa fler och bättre jobb. Genom den så kallade Lissabonstrategin fick EU till slut en tydlig 

social dagordning. Ett omfattande arbete inleddes för att göra EU konkurrenskraftigare och 

rättvisare. Vi var då på rätt håll. 

 

Nu – med ett parlament dominerat av högern och med allt fler högerregeringar i Europa – har 

arbetet till stora delar stannat av. Alldeles för få åtgärder har vidtagits för att uppnå 

målsättningarna. Framstegen har varit mycket begränsade. Intresset har varit betydligt större 

att tillmötesgå storföretagens intressen än oss löntagares.  

 

Ett aktuellt exempel kommer från den starkt marknadsliberale kommissionären Frits 

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

trygghet. Detta 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. 
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Det skulle innebära att här i Köping skulle exempelvis en portugisisk bilfirma kunna etablera 

sig och betala portugisiska löner med arbetsvillkor som bara följer bestämmelserna i Portugal. 

Det kan vi aldrig acceptera. Den fackliga rörelsen och socialdemokraterna i Europa ska med 

kraft gör allt för att stoppa det. 

 

Parlamentsvalet handlar inte om ja eller nej till EU. Det handlar om att vi behöver fler 

parlamentariker som vill använda och stärka de politiska möjligheterna. Om att 

Europaparlamentet behöver fler parlamentariker som sätter människorna före marknaden. Om 

att Europaparlamentet behöver fler socialdemokrater – inte fler högerpolitiker som går 

arbetsgivarlobbyns ärenden!  

 

Låt oss se till att EU blir rödare den 13 juni, genom att rösta på våra kandidater. Vi har alltid 

insett att vi behöver politiken för att skapa motvikt mot kapitalet och regler som gör att alla 

blir lika behandlade. Det gäller i kommunen, i landstinget och i riksdagen och det gäller också 

i Europaparlamentet. Har högern majoritet i parlamentet påverkar det möjligheterna till 

rättvisa villkor i Sverige på våra arbetsplatser. Och visst vill vi påverka. Rätten att rösta är en 

grundsten för demokratin.  

 

I många länder finns inte den rättigheten. Där offrar människor sina liv för att få demokrati. 

Där skulle de tro att vi är fullständigt tokiga om vi inte använder vår rätt att rösta. För precis 

tio år sedan var det fria val i Sydafrika för första gången efter år av förtryck och apartheid. Jag 

minns, och säkert ni också, den glädjen vi såg i människornas ansikten när de för första 

gången fick lägga sin röst i valurnorna. Apartheid var ett avskyvärt system. Ett system som 

gjorde på folk och folk, de vita människorna var mer värda än andra människor.  
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Runt om i världen frodas fortfarande idéer som bygger på samma avskyvärda människosyn – 

den att alla inte är lika mycket värda. De finns här i Sverige också och det finns en stor risk att 

dessa odemokratiska och rasistiska krafter får sitt fäste i den svenska gruppen i EU-

parlamentet.  

 

I förra riksdags- och kommunvalet fick Sverigedemokraterna och deras gelikar platser i allt 

för många kommuner runt om i Sverige. Dessa mörkermän satsar nu hårt på valet till EU-

parlamentet. Kamrater – vi måste stoppa dem! 

De tycker inte alla är lika mycket värda. De är fientliga mot de nya svenskar vi har här.  

 

Vi minns förra sommaren när ett gäng nynazister kastade sig över en man och slog och 

sparkade på honom. Mannen hade gått med i Pride-demonstrationen och det räckte med att 

han tog ställning för att homosexuella ska ha samma rättigheter som alla andra för att dessa 

våldsverkare på människor och demokrati skulle gå till attack. Dessa otäcka grupper hör till 

samma kategori och vi ska se till att de kryper ner i sina hålor igen.  

 

Vi behöver ett rödare Europa där rättvisa och solidaritet får genomslag. Det får vi genom att 

det blir fler socialdemokrater i parlamentet. Därför ska du rösta på socialdemokraterna den 13 

juni. När vi möts nästa första maj gör vi det i ett varmare Europa – ett rött Europa. 

 

 

 


