
 
 
Tal av Leif Håkansson i Köping 
1 Maj 2007 
 
 
 
 
Kamrater! 
Mötesdeltagare! 
 
Idag samlas vi ännu en gång för att tillsammans fira Första Maj - arbetarrörelsens 
internationella högtidsdag.  
 
Det har vi gjort i 120 år nu.  
Och det ska vi fortsätta att göra! 
 
Vi ska fortsätta så länge vi har ett klassamhälle där orättvisor skiljer människor åt och ger 
barn olika livschanser. 
 
Vi ska fortsätta så länge som marknadsvärdet tillåts styra över människovärdet! 
 
Och vi ska fortsätta så länge som fattigdom och förtryck präglar stora delar av den värld vi 
lever i. 
 
För vi samlas vi inte bara här i Köping och över hela vårt land. Vår solidaritet omfattar hela 
världen. 
 
Vi skickar därför idag en solidaritetens hälsning till våra kamrater över hela världen.  
 
Vi skickar en solidaritetens hälsning till våra 120 miljoner kamrater i den vår nya 
fackföreningsinternational IFS som bildades vid ett möte i Wien i höstas. 
 
Vi skickar en hälsning till våra fackliga kamrater i Zimbabwe som tar striden för demokrati 
och fackliga rättigheter mot Robert Mugabes brutala diktatur. 
 
Och vi skickar givetvis en solidaritetens hälsning till Frankrike där höger nu ställs mot vänster 
i presidentvalet på söndag, ett val som förhoppningsvis gör socialisten Segolen Royal till 
Frankrikes första kvinnliga president! 
 
 

* * *  
 
Kamrater! 
 
Arbetarrörelsen i Sverige och i andra länder har alltid stått upp för människovärdet och tagit 
strid för demokrati och jämlikhet.  
 
Därför har det alltid varit självklart för arbetarrörelsen att ta avstånd från alla former av 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.  
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Det är ett arbete som är lika aktuellt idag som det någonsin varit.  
 
Var femte svensk invånare har idag ett annat etniskt ursprung än det svenska. Mer än var 
sjätte LO-medlem har invandrarbakgrund. Sverige är idag ett land av etnisk och kulturell 
mångfald.  
 
För mig är detta något positivt. Det öppnar nya möjligheter för hela Sverige.  
 
De nya kunskaper och erfarenheter flyktingar och invandrare bär med sig kan bidra till att 
göra Sverige till ett bättre land för alla. 
 
Ja, så borde det vara. Men så är det inte.  
För verkligheten är alltför ofta en annan.  
 
Verkligheten är att invandrare har lägre inkomst och är oftare arbetslösa än andra, även om de 
har samma utbildning, lika arbetslivserfarenhet och bor i samma bostadsområde.  
 
Verkligheten är att vi har ett segregerat boende där invandrare bor i områden med högre 
arbetslöshet, mer hälsoproblem och sämre service. 
 
Verkligheten är att vi har ett segregerat arbetsliv som utestänger många människor från 
arbetsmarknaden på grund av deras etniska bakgrund.  
 
Detta är inte bara en så kallad invandrarfråga. Den berör oss alla.  
 
För vi tillhör en rörelse som bygger på allas kraft att skapa frihet tillsammans. Så för varje 
människa vi stänger ute så försvagar vi oss själva. 
 
Nu utmanas vårt samhälles grundläggande värden på nytt. På bred front gick 
Sverigedemokrater och andra främlingsfientliga krafter fram i en del kommuner i höstens val.  
 
De försöker nu ta sig in i politikens finrum. Men bakom fasaden döljer sig samma 
främlingsfientlighet som tidigare. 
 
Jag har en uppmaning till er här idag: ta debatten. 
 
Mot vardagsrasismen såväl som mot den organiserade högerextremismen. 
 
Mot dem som försöker ställa grupp mot grupp. 
 
Mot dem som vill skylla Sveriges problem på invandrare, homosexuella eller andra grupper. 
 
Bland de mest stötande i dessa gruppers propaganda är att de påstår sig ha mer ”svenska” 
värderingar än oss andra. Men det finns väl inget mer osvenskt än främlingsfientlighet? 
 
Vårt land har alltid stått för öppenhet mot omvärlden, för tolerans och för solidaritet. 
 
Så till de rasistiska och främlingsfientliga krafter som idag försöker att få ut sitt i verklig 
mening osvenska hatbudskap vill jag säga: 
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Sluta att dra det Sverige i smutsen genom att låta vårt lands flagga symbolisera er 
trångsynthet! 
 
Och till alla nya medborgare i vårt land vill jag säga: 
 
Välkomna! Ni är en del av den svenska framtidstron!  
 
 

* * *  
 
 
Årets Första Maj-märke bär Sten Anderssons bild.  
 
Vi minns Sten Andersson som den ständige socialdemokratiske partisekreteraren.  
 
Och vi minns honom som en utrikesminister med ett brinnande engagemang för internationell 
solidaritet och global rättvisa.  
 
Idag, med den borgerliga regeringen vid rodret och Carl Bildt som utrikesminister, blir 
Sveriges röst i världen allt svagare.  
 
Inte mycket är kvar av den starka stämman för mänskliga rättigheter, fred, demokrati och 
global rättvisa.  
 
Det är därför med både saknad och stolthet som vi bär Sten Anderssons avbild på våra 
jackslag.  
 
Sten Andersson skrev i sina memoarer, två år efter att Bildtregeringen tillträtt 1991, så här.  
 
Jag citerar: 
 
”Inte ens i min rödaste ungdom var jag så övertygad demokratisk socialist som jag är idag. 
Och jag är det på stark erfarenhetsgrund.  
 
Om inte arbetarrörelsens idéer om solidaritet och alla människors lika värde får sätta sin 
prägel på samhälls- och världsutvecklingen, är mänskligheten dömd till undergång. Överord? 
Visst inte!”.  
 
Slut citat. 
 
Sten Andersson var djupt oroad över effekterna av den dåvarande borgerliga regeringens 
politik.  
 
Dessvärre finns det anledning att även idag, sexton år senare, oroas.   
 
I höstas förlorade vi socialdemokrater valet. Moderaterna och de andra borgerliga partierna 
bildade regering.  
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De tog över också i många kommuner – er i Köping rådde de dock inte på! Det ska ni ha en 
eloge för! 
 
Men där moderaterna vann gjorde de det genom att dölja sina gamla åsikter. Ja, åsikterna 
fanns kvar men orden var annorlunda. 
 
De kallade sig för de ”nya moderaterna” och de drog sig inte ens för att kalla sig 
”arbetareparti”. De bytte logotyp men de bytte inte politik.  
 
För med en rasande fart har regeringen inlett sitt arbete med att öka klassklyftorna i vårt 
samhälle. Tryggheten monteras ned steg för steg.  
 
Ett helt annat Sverige har börjat ta form. 
 
Regeringen genomför nu stora skattesänkningar för de med allra högst inkomster.  
 
Nästa år avvecklas förmögenhetsskatten och hushållstjänster skattebefrias. Dessutom vill 
regeringen avveckla värnskatten.  
 
Totalt kostar detta skattebetalarna tolv miljarder kronor  
 
Låt mig ta några exempel på vad dessa tolv miljarder skulle kunna användas till istället: 
 
Vi skulle kunna anställa 4 500 sjuksköterskor och 6 000 undersköterskor 
 
Vi skulle kunna anställa  4 000 gymnasielärare och 4 500 grundskollärare, 5 000 förskollärare 
och 6 000 barnskötare.  
 
För de miljarder som nu skänks bort till de högsta inkomsttagarna skulle vi kunna anställa 
totalt 30 000 fler inom vård, skola och omsorg.  
 
Fredrik Reinfeldts regering är alltså i full färd att skapa ett lika djupt orättvist Sverige som det 
Carl Bildt lämnade efter sig när han fick sparken av svenska folket 1991.  
 
Då som nu är politiken inriktad på att privatisera i välfärden, sälja ut gemensam egendom och 
öka klassklyftorna. 
 
Regeringen använder så att säga både morot och piska. Men morötterna är till för de redan 
välbeställda. 
 
Piskan är till för LO-medlemmarna. 
 
De rika får sänkt skatt. LOs medlemmar får sänkt a-kassa och ska därmed tvingas sänka sina 
löneanspråk.  
 
Och det är ingen slump att de började med att ge sig på a-kassan. 
Den är ett av de tydligaste uttrycken vi har den fackliga solidariteten. .  
 
För genom a-kassan ställer vi gemensamt upp för varandra.  
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Genom a-kassan ger vi individen trygghet.  
 
Trygghet att veta att livet inte slås i spillror om man blir arbetslös.  
 
Trygghet att veta att man klarar av att leva med den höga omställningstakten på 
arbetsmarknaden som vi har på 2000-talet.  
 
Genom a-kassan skapar vi också trygghet för kollektivet.  
Tryggheten i att a-kassan bidrar till att hålla uppe lönerna och motverka en lönepress neråt vid 
arbetslöshet.  
 
Det var detta Fredrik Reinfeldt insåg när han försämrade a-kassan.  
 
Han ville bryta sönder solidariteten mellan arbetare och arbetslösa.  
 
Han ville skapa en underbudskonkurrens som gör att lönerna pressas tillbaka.  
 
Signalen från den borgerliga regeringen till dem som är arbetslösa är tydlig – du är lat och 
borde ta dig i kragen och skaffa dig ett jobb! 
 
Vi socialdemokrater anser inte att arbetslösheten är den enskildes skuld utan ett 
samhällsproblem vi måste lösa gemensamt.  
 
För en bra a-kassa gör inte människor lata - den skapar trygghet i förändringen.  
 
Idag finns inga yrken eller branscher som är förskonade från arbetslöshet. Globaliseringen 
leder till en snabbare omställning.  
Jobb försvinner, gammal teknik byts ut mot ny.  
 
Om vi människor ska vara öppna för det äventyret, måste vi också känna oss trygga.  
 
Ingen ska behöva känna sig utelämnad för att man blir arbetslös eller sjuk.  
 
Ingen ska ensam behöva betala priset för de förändringar som samhällsutvecklingen leder till 
och som vi alla i längden tjänar på.   
 
En stark a-kassa, en stark sjukförsäkring och möjligheter till utbildning skapar trygghet i 
förändringen.  
 
Fler – inte färre – platser i utbildning och praktik skapar förutsättningar för fler att ta de nya 
jobben. 
 
När regeringen nu skrotar arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen återstår öppen 
arbetslöshet för tiotusentals människor, i stället för nya chanser att lära nytt och ställa om.  
 
Mer än 60 000 människor fick vid årsskiftet gå ut i arbetslöshet som en konsekvens av detta.  
 
Inte minst ökar nu långtidsarbetslösheten bland unga, mitt under en brinnande högkonjunktur.  
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I dag har unga visserligen mer utbildning än förr. Ändå har generationsskillnaderna ökat och 
det finns stora klasskillnader inom ungdomsgruppen.  
 
Vi ser att andelen tillfälliga anställningar ökar mest bland unga, allra mest bland LOs unga 
kvinnor. 
 
Samtidigt gör den borgerliga regeringen det ännu svårare för de unga som inte lyckats få in en 
fot på arbetsmarknaden.  
 
Arbetsmarknadsutbildningar tas bort, anställningstryggheten försämras och a-kassan sänks.  
 
Unga arbetslösa ska sitta på arbetsförmedlingen 30 timmar i veckan och söka jobb, oavsett om 
det finns några jobb att söka eller inte.  
 
Och detta när ungdomarna som mest behöver en kombination av utbildning och praktik för att 
bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. 
 
Just när livet borde innehålla allra flest möjligheter möts man istället av en kall hand som 
säger att ”Du duger inte”.  
 
Det krävs inte mycket av inlevelseförmåga för att inse vad sådana signaler riskerar att få för 
effekter.  
Att inte ges möjlighet att etablera sig i vuxenlivet är att förneka unga människor framtidstro, 
drömmar och livslust!  
 
Minskning av antalet platser på komvux och besparingar i studiemedlen och avsaknad av 
arbetsmarknadsutbildning gör att de som inte har ett jobb eller den som vill gå vidare i sitt 
yrkesliv har mycket små chanser.  
 
Vi vill att människor ska få flera chanser i livet! 
 
Därför måste vi ta strid.  
 
För trygghet i förändringen! 
 
För den solidaritet som hållit oss samman inom arbetarerörelsen i över hundra år. 
 
För fler jobb och för schysta villkor på arbetsmarknaden.  
 
 

* * *  
 
 
Mötesdeltagare! 
 
Fackföreningsrörelsens grundidé är solidariteten, En för alla, alla för en.  
 
Denna sammanhållning prövas just nu i den pågående avtalsrörelsen.  
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Det som avgör vår framgång är att vi håller ihop inom LO-familjen tills sista avtalet är 
undertecknat.  
 
Genom att driva gemensamma krav blir förbunden starkare.  
 
De krafter som vill spela ut oss mot varandra vädrar dock morgonluft. Den borgerliga 
valsegern har givit våra motståndare ökad stridsvilja. Därför är det viktigt att säga att varje 
spricka i vår samordning kommer att utnyttjas av våra motparter.  
 
Deras mål är att skapa ett låglöneproletariat av kvinnor och unga, i första läget för att minska 
sina kostnader för vissa typer av arbeten, men i förlängningen för att sänka lönen för oss alla. 
 
LO-förbunden driver ett tiotal gemensamma krav i avtalsrörelsen. Jämställda löner är ett 
kraven.  
 
I alla tider har kvinnors arbete värderats lägre än männens. De som arbetar inom 
kvinnodominerade avtalsområden har lägre löner och sämre arbetsvillkor.  
 
Utvecklingen de senaste 20 åren visar att detta inte kan lösas enbart med låglönesatsningar. 
Därför innehåller årets avtalskrav en särskild jämställdhetspott.  
 
Ska klyftorna mellan kvinno- och mansdominerade områden minska så måste 
kvinnodominerade områden få mer.  
 
Här hoppas vi på ett genombrott. 
 
En annan fråga som är oerhört viktig är att LO-förbundens medlemmar ska ha likvärdiga 
pensionsvillkor med tjänstemännen.  
 
Till vår stora glädje har ett nytt pensionsavtal träffats med Svenskt Näringsliv, som berör 
cirka 1,5 miljoner aktiva arbetare i privat sektor.  
 
Äntligen har vi fått till stånd ett avtal som gör att LO-medlemmarna får samma 
pensionsvillkor som tjänstemännen.  
 
En social klyfta mellan arbetare och tjänstemän är därmed avskaffad. 
 
Avtalsrörelsen är ett tillfälle då vi tar strid för kollektivavtalen och kan förklara varför 
kollektivavtalen är så viktiga. 
 
Kollektivavtalet är trygghet.  
 
Det är vår garant för att ingen ska tvingas att sälja sitt arbete billigare än det står i avtalet.  
 
Det är vårt medel mot dumpning och anställningsvillkor. 
 
Den rättigheten provas nu mer än någonsin. Byggnads blockad vid ett skolbygge i Vaxholm 
kan inte ha gått många förbi.  
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Och det var just kollektivavtalet det handlade om. Att oavsett om byggjobbarna kom från 
Lettland eller Stockholm, så ska de ha villkor enligt Byggnads avtal.  
 
Och den handlade i grunden om vår grundläggande fackliga rättighet att kräva kollektivavtal 
av varje arbetsgivare som vill bedriva verksamhet  här. 
  
Seriösa arbetsgivare tycker att det är bra med kollektivavtal.  
 
De vet att de slipper en osund konkurrens där andra försöker tvinga bort dem från marknaden 
med lägre löner och sämre  villkor för de anställda.   
 
Men sedan finns det arbetsgivare och andra  krafter som beskyller oss i facket för att 
diskriminera löntagare från andra länder.  
 
Det är bara rena dumheter. Jag kan inte med min vildaste fantasi förstå hur våra krav om lika 
villkor för alla fås till att vara särbehandling.     
 
Det vore hederligare om de sa rakt ut att de vill rasera den svenska modellen med starka 
rikstäckande kollektivavtal.  
 
Att de vill sänka löner och försämra de rättigheter och kollektivavtal som vi och våra 
företrädare kämpat oss till.   
 
Men de som vill rasera kommer inte att lyckas.  
 
För vi kommer inte att acceptera  lönedumpning eller olika villkor i jobbet som beror på var 
man är född. Det är jobbet, inte varifrån man kommer som ska avgöra villkoren.  
 
De spelar ingen roll varifrån företagen kommer. Innanför våra gränser ska svenska 
kollektivavtal gälla.  
 
Vi ska ha konkurrens, men på justa och lika villkor.  
 
Och kamrater, jag är inte orolig. För jag vet att vi är många som  är med och tar den fajten! 
 
 

* * *  
 
 
Vi samlas alltså här idag för att visa vår styrka och vår solidaritet inom den demokratiska 
arbetarrörelsen. 
 
Och vi samlas också med opinionen i ryggen! För vi ser nu hur allt fler reagerar mot 
orättvisorna och mot den högerpolitik som styr över vårt land sedan i höstas. 
 
Men, kamrater, det är vi som har framtiden på vår sida. 
 
För vi vet att vi är många. 
 
Och vi vet att det inte var marknadskrafterna som byggde folkhemmet! 
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Vi vet att det inte var med det privata vinstintresset som drivkraft kampen fördes mot 
fattigdom och arbetslöshet! 
 
Det var inte storbolagsdirektörerna som tog striden för en bra sjukvård och utbildning för alla! 
 
Nej, drivkrafterna var idéerna om gemensamt ansvar och solidaritet. 
 
Det är också dessa idéer som utgör grunden i den facklig-politiska samverkan mellan LO och 
det socialdemokratiska partiet. 
 
Vi vet att en sådan samverkan ger resultat. Den har gjort det genom historien, och den gör det 
idag.   
 
Därför ska vi nu se med arbetslust och idérikedom på framtiden!  
 
Låt oss nu tillsammans ta striden med dem som hävdar att drivkraften för arbetsmarknadens 
utveckling finns i den sortens flexibilitet som tvingas fram genom sämre villkor för 
löntagarna! 
 
Låt oss nu tillsammans ta striden med dem som hävdar att drivkraften för samhällets 
utveckling finns i ökad ojämlikhet! 
 
Låt oss tillsammans ta striden för arbete, rättvisa och demokrati! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


