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Första maj 2007 - Wanja Lundby -Wedin 

 

Mötesdeltagare, 

 

”Alla ska med - alla behövs”, det känns som om de orden personifierar  

Sten Andersson, den ständige partisekreteraren, som vi hedrar genom  

våra förstamajmärken. Sten var en stark förespråkare för det  

välfärdssamhälle som han under sin livstid var med och både formade och  

byggde. Men hans politiska gärningar sträckte sig också långt utanför  

Sveriges gränser. 

 

Min bild av Sten Andersson är mannen med ”bössan” i handen som samlade  

in pengar till människor i nöd i olika delar av världen. Det sägs att  

när Sten samlade in pengar , då ställde sig folk på kö för att få  

skänka en slant.  

 

 

Det är vårt ansvar i den demokratiska delen av världen att ta  

ställning och föra talan för dem som inte har eller får chansen. Och är  

vi många som gör vår stämma hörd och protesterar mot orättvisor och  

förtryck - då kan vi åstadkomma förändring. 

 

Därför får inte våra protester tystas mot folkmordet i Dafur, därför  

måste vi fortsätta kämpa mot diktaturen i Burma och hålla fast vid vårt  

fördömande av USAs krig mot Irak.  
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I år samlar vi in pengar till kampfonden, tänk er att det är Sten som  

samlar in pengar och ställ er i kö till dem som går runt med bössorna  

och ge en slant för det är endast med en stark socialdemokrati som  

kämpar för den internationella solidariteten som vi kan stötta våra  

kamrater i andra delar av världen så att de också ska kunna få uppleva  

mänskliga fri- och rättigheter.  

 

Kamrater, 

 

Arbetarrörelsen har alltid varit en internationell rörelse och när vi  

idag på olika sätt kan ge stöd åt våra kamrater i andra delar av  

världen, så handlar det inte om välgörenhet.  För knappt hundra år  

sedan, under storstrejken 1909, var det vi som fick stöd från fackliga  

organisationer i Asien och Latinamerika - solidaritet är helt enkelt  

ett ömsesidigt stöd som gör att vi kan växa tillsammans. 

 

I dag är vårt beroende av varandra större än någonsin genom  

globaliseringen av världsekonomin.  

 

Globaliseringen är inte något entydigt. Aldrig så många människor levt  

i demokratiska länder som idag , samtidigt är det konflikter runt om i  

världen som tvingar närmare 20 miljoner människor är på flykt från sina  

hemländer. 

Globaliseringen har lett till att allt fler människor lyft sig ur  

fattigdom , samtidigt ökar klyftorna mellan rika och fattiga i många  

länder.   
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Det fackliga samarbetet ökar i världen, vi har byggt en ny stark  

världsfederation , samtidigt g arbetar mer än 50 miljoner arbetstagare  

i någon av de 3000 ekonomiska frizonerna , de allra flesta kvinnor , de  

allra flesta utan fackliga rättigheter. 

 

Det är därför förståeligt om en del ser globaliseringen som ett hot ,  

men globaliseringen innebär också möjligheter för människor runt om i  

världen. Möjlighet att få ett bättre liv , ett liv utan krig och  

förtryck i ett samhälle utan exploatering, med drägliga arbetsvillkor  

och löner. 

 

Det gränsöverskridande samarbetet mellan världens folkvalda är det  

viktigaste bidraget till en mer rättvis värld, det är bara med  

demokrati som världens resurser kan fördelas mer rättvist. Men du kan  

också göra en aktiv insats, ge ett månatligt bidrag till  

Solidaritetsfonden (du hittar den på Palmecentret) och kom ihåg att  

ingen kan göra allt, men alla kan göra något.  

       

Det finns fortfarande mycket att kämpa för i vårt land - kampen för  

rättvisa och allas lika  förutsättningar att förverkliga sina drömmar.  

Samtidigt lever vi i den del av världen som har den mest utvecklade  

välfärden. Sannolikt hänger det ihop med att Europa är den enda  

regionen som har ett väl utvecklat demokratiskt samarbete mellan  

länder. Det är därför en skam att vi inte har en väl fungerande  

flykting- och migrationspolitik.  
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Att människor som söker sig till  Europa för att klara sin försörjning ska dö i 

havet utanför våra  

gränser är både en mänsklig katastrof och djupt ovärdigt, här måste EU  

ta sitt ansvar. 

 

Inte särskilt långt från oss i Europa pågår det krig. Fyra miljoner  

irakier befinner sig på flykt. De flesta stannar i sitt närområde, en  

del flyr till Europa och några av dem kommer ända hit till Sverige.  

Självklart ska vi i Sverige då kunna ta emot dem på ett värdigt sätt.  

 

Men det finns politiska rörelser som inte tycker att Sverige ska  

erbjuda flyktingar en fristad, som tycker att inga nya ska komma hit  

och att de som finns här helst bör resa tillbaka. Vi får aldrig ge  

efter för sådana påtryckningar, det är att ge efter för  

antidemokratiska och främlingsfientliga rörelser. Men vi kan inte  

heller förbigå det med tystnad. Arbetarrörelsen är och ska alltid vara  

en kraft som tar tydligt avstånd från rasism och främlingsfientlighet.  

 

Frågan om migration har alltid varit en del av Sverige. Vilhelm Moberg  

skrev böckerna om Karl Oskar och Kristina från Duvemåla - Utvandrarna,  

Invandrarna och Nybyggarna. Oavsett boktitel är det samma människor han  

berättar om. Varje invandrare är också en utvandrare beroende på ur  

vilken synvinkel han eller hon betraktas. 

  

Och från olika delar av världen har människor utvandrat för att komma  

till Sverige och bli en del av vårt samhälle.  
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För vad hade Sverige varit utan italienare som Pierro som kom hit på 50-talet 

till SKF, och  

vad hade Volvo varit utan finländaren Jorma som kom hit på 60-talet,  

och vad hade vården varit utan Lucia från Chile som kom hit på 70- 

talet. Så har vi byggt vårt land. Den som påstår något annat kan inte  

sin historia. 

 

Och vilka bygger landet idag? Vid sidan av alla infödda svenskar, som  

många också har sitt ursprung från världens alla länder, är det idag  

ofta ett vårdbiträde från Iran som ger omsorg till våra äldre, en  

somalier som kör bussen och en sjusköterska från Polen på  

vårdcentralen. Så ser Sverige ut idag och den som påstår något annat  

kan inte heller sin nutid.  

 

Sverige ska vara ett bra land för alla att leva i. Vår utmaning är att  

göra Sverige till ett föregångsland och det svenska arbetslivet till en  

förebild för integration och mot etnisk diskriminering.  

 

Det är så vi ska bygga vår framtid. Så kamrater, låt oss se till att  

de främlingsfientliga krafter som berättar om vår historia som något  

storsvenskt och som i nutid vill stopp all invandring, inte får en  

chans att påverka framtiden. Låt oss se till att svenska väljare inte  

ser någon som helst anledning att lägga sin röst på  

Sverigedemokraterna. 
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Det som kännetecknar en stark demokrati är att det finns vissa  

grundläggande frågor som förenar de etablerade partierna. Dit hör just  

kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Men det är inte lika  

självklart att enas i synen på vilken politik som krävs för att hålla  

undan de antidemokratiska krafterna. Vi socialdemokrater är övertygade  

om att minskade klyftor och en trygghet för alla är viktigt. Alla ska  

med , alla behövs, så enkelt är det!  

 

Innan valet fanns det nog de som trodde att moderaterna närmade sig  

det synsättet. De kallade sig ”de nya moderaterna” och ”det nya  

arbetarpartiet” och presenterade rapporten ”Ett Sverige i  

sammanhållning och med trygghet i förändring”.  

 

Efter valet har man sänkt ersättningen i både arbetslöshets- och  

sjukförsäkringen, minskat antalet platser i arbetsmarknadsutbildning  

och  komvux och kraftigt höjt kostnaden för  a-kassan, samtidigt som  

det är svårare att  få del av den. I moderaternas Sverige får den som  

har arbete sänkt skatt och den som är arbetslös sänkt inkomst. Jag bara  

undrar vad detta är för trygghet? Det är helt enkel en politik som  

skapar ökade klyftor och minskad trygghet. 

 

Arbetslöshet eller sjukdom är ju inte något som man själv väljer - vem  

som helst kan drabbas. Ersättningen är inte för ”de andra” utan den är  

till för oss alla. 
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Regeringens recept för att skapa fler tillfällen har bara två  

ingredienser - det ska vara ekonomiskt tuffare för den som är arbetslös  

och det ska vara billigare att anställa. Men det resonemanget bygger på  

att de som är arbetslösa ska sälja sitt arbete till ett lägre pris.  

Låg a-kasseersättning kan till slut tvinga den arbetslöse att acceptera  

jobb till löner långt under de kollektivavtalade. Något som på sikt  

också leder till en press nedåt på alla löner. Även du som har jobb  

påverkas alltså. Därför blir vår fackliga kamp för att hålla uppe  

lägsta lönerna så viktig.    

 

I höstas manifesterade vi kraftfullt till försvar för a-kassan och vi  

samlade in en kvarts miljon namnunderskrifter mot regeringens förslag  

till försämringar. Vi misslyckades den gången.  

Våra protester mot sänkningen av A-kassan kommer inte att tystna.  

 

Låt oss ta varandra i hand på att vi står upp för en  

arbetslöshetsförsäkring där de allra flesta får 80 procent och där vi  

solidariskt finansierar försäkringen. 

 

Låt oss tillsammans kämpa för en regering som inte tvingar bort  

löntagarna från sin a-kassa. 
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Mötesdeltagare, 

 

LO-förbunden har 1,8 miljoner medlemmar.  Något fler män än kvinnor är  

medlemmar, var fjärde medlem har utländsk bakgrund. Var femte invånare  

i Sverige är medlem i ett LO-förbund.  

 

Du möter LO-förbundens medlemmar varje dag - antingen personligen  

eller genom något de tillverkat.  

De finns på byggen och i industrin, de ger oss service i butiken eller  

på restaurangen, de ger omsorg till barn och sjuka, de vårdar vår miljö  

och många känner igen sig när medlemmen i Musikerförbundet, Jerry  

Williams drar igång med ”Working class hero”.  

 

De håller helt enkelt igång Sverige och det märks när de inte kommer  

till jobbet. Det är kunniga och yrkesskickliga personer som är  

nödvändiga om allas vår vardag ska fungera.  

 

Och varför detta brandtal till arbetaren?  

Jo, därför att jag upprörs över hur deras arbete nedvärderas i den  

offentliga debatten. De får höra att deras jobb är lågproduktiva, att  

de har för bra betalt och om de bara höll igen på sina lönekrav så  

skulle arbetslösheten försvinna. Är inte det märkligt att när vi kräver  

högre löner för de lågavlönade då hotar vi samhällsekonomin och  

sysselsättningen. Men direktörerna de behöver ökade inkomster för att  

ha ”incitament” nog för att anstränga sig. 
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Mötesdeltagare, 

 

Nu är det avtalsrörelse. I år kämpar vi särskilt för de lägst avlönade  

och för att höja kvinnors löner. För oss handlar det om att minska  

löneskillnaderna och ta ett tydligt steg mot jämställda löner. Det har  

vi ett starkt stöd för. 

 

För när hörde du senast, Personalen på dagis har alldeles för bra  

betalt, eller att tjejerna på H&M är överbetalda. Nej , så säger man  

inte. Däremot kan man säga att de unga borde ha lite lägre lön så att  

fler kan få jobb.  

 

Vår utgångspunkt är att i Sverige ska alla kunna leva på sin lön. Vi  

tror inte att unga får jobb lättare om de sänker lönekraven. Och vem  

tror att det stannar där. Ensamstående mamman  som ofta är hemma med  

sjukt barn , ska hon ha lägre lön? Eller den nyanlända invandraren som  

har familj? Nej, för oss är det självklart med lika lön för likvärdigt  

arbete. Att ställa grupp mot grupp är i lag förbjudet , det kallas  

diskriminering. 

 

Jag, och många med mig, tror att regeringens recept för fler jobb är  

sänkta löner. Därför är resultatet i avtalsrörelsen så här långt ett  

streck i räkningen för regeringen.  
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Regeringen hymlar inte om vilka grupper den vill gynna. Den ser inga  

problem med ofinansierade skattesänkningar för samhällets mest  

privilegierade grupper, men lågavlönade kvinnors möjlighet att komma  

ikapp sina manliga kollegor anses däremot samhällsekonomiskt skadligt.  

Då talar regeringen om risk för överhettning och förutspår  

räntehöjningar. 

 

Det är upprörande att regeringen mitt under pågående avtalsrörelse  

ifrågasätter om utfallet är förenligt med samhällsekonomisk balans. De  

enda som vädrar morgonluft är Svenskt Näringsliv som stämmer in i kören  

och dessutom anser att facken ”systematiskt missbrukar sin  

konflikträtt”. Det sägs i det land som har lägst antal konfliktdagar i  

hela Europa! 

       

Nu är det kamraterna i Hotell och Restaurang som står på tur. De har  

ett enat LO bakom sig. Men, kamrater, nog borde vi alla kunna sluta upp  

bakom principen att lågavlönade kvinnor, ungdomar och utlandsfödda  

måste få bättre löner och villkor inom ramen för vad LO kommit överens  

om.  

 

Mötesdeltagare,  

Är det inte beklämmande att samtidigt som löntagarna kämpar för höjda  

löner så genomförs skattesänkningar som så tydligt gynnar de allra  

rikaste. Bara borttagande av förmögenhetsskatten och skattreduktionen  

för hushållstjänster kostar statsbudgeten 6 miljarder kronor. Av dessa  

6 miljarder får LO-medlemmarna nästan ingenting. 
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Samtidigt får den tiondel av befolkningen som har allra högst  

inkomster hälften av skattesänkningarna.  

 

Den välbeställda direktörsfamiljen i Djursholm som slipper betala  

förmögenhetsskatt och utnyttjar skattereduktionen fullt ut för  

hushållsnära tjänster får 300 000 i skattelättnader per år. Dessutom  

får familjen ytterliggare 100 000 kronor  per år då fastighetsskatten  

tas bort.   

 

För de som har det sämst så vrider man till tumskruvarna, för vanliga  

löntagare som har jobb blir det, i bästa fall, några hundralappar mer i  

månaden, medan de som har riktigt gott om pengar får en extra årslön!  

Det visar hur cynisk den moderata politiken är. 

 

Det finns stora behov i välfärden som är mer prioriterade än  

skattesänkningar för de allra rikaste. Tänk om dessa pengar hade  

använts till att öka antalet anställda i kommunerna. Det hade handlat  

om totalt 15 000 fler anställda inom vården, omsorgen och skolan. 

 

Det finns ett gammalt fint talesätt som säger ”av var och en efter  

Förmåga, åt var och en efter behov”. Så enkelt kan ett  

välfärdssamhälle beskrivas. Men det har högern aldrig brytt sig om och  

det fanns tydligen inte heller med i ordboken för de nya moderaterna.  
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Mötesdeltagare, 

 

I Sverige finns en samstämmighet om att vi ska jobba mer. Men hur ska  

det gå till, där går meningarna isär.  

 

Regeringen drar ned på studiemedlen för vuxna, minskar platserna på  

komvux, försämrar möjligheterna för äldre som vill börja på högskolan  

och gör inga satsningar på arbetsmarkandsutbildning. 

  

Idag talar man om bristyrken, det finns lediga jobb men de som  

söker har inte rätt kunskaper. Jag tycker att det är en självklarhet  

att vi ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik där samhället ser till att  

erbjuda utbildad arbetskraft där det finns en efterfrågan.  

 

För att få en bättre fungerande arbetsmarknad vill vi i  

arbetarerörelsen öka platserna på komvux, förbättra studiestödet för  

vuxna, öka på arbetsmarknadsutbildningen i bristyrken och underlätta  

för både unga och äldre att studera på universitet och högskola. 

 

Vi vill också se ett arbetsliv för alla, där ingen lämnas utanför. Där  

vi hittar anställningsformer som passar individen så att alla kan vara  

med och bidra efter förmåga 

 

I vårt handslag ska de arbetslösa få arbetsmarkandsutbildning eller  

möjlighet att gå på komvux för att rusta sig för ett nytt jobb. I vårt  

handslag är arbetsmarkanden för alla.  
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Så bygger vi ett samhälle där ”alla ska med - där alla behövs”.  

 

Mötesdeltagare, 

Vet ni om att at arbetslösheten bland unga är nästan dubbelt så hög  

som hos resten av befolkningen? 

 

Vet ni om att unga är högt representerade i den grupp ”fattiga” som  

växer. Sämst har de unga det som ej påbörjat eller slutfört gymnasiet  

och har utländsk bakgrund. 

 

Samtidigt känns det som om klyftorna mellan de unga är gigantiska. Å  

ena sidan ser vi de unga som inte kommer in på arbetsmarkanden, som har  

deltidsjobb och visstidsanställningar. Å andra sidan läser vi i  

tidningarna om unga flickor som köper väskor för 15 000 kronor och om  

en kille som blev rånad och hade värdesaker för 50 000 på sig. 

 

De unga ser ju olika ut precis som föräldrar, pensionärer och kvinnor.  

Men det är klart att det är oroande när unga personer som har 40-45 år  

framför sig i yrkeslivet inte får ett jobb.  

 

För oss inom arbetarerörelsen är det viktigt att alla ska med.  Vi  

anser att de unga som har missat gymnasiet måste redan i tjugoårsåldern  

få en andra chans. Därför anser vi att det behövs  

arbetsmarkandsutbildning för unga så att de rustas för att kunna ta de  

nya jobb som kommer. Idag finns inte heller någon yrkesutbildning inom  

vuxenutbildningen  det borde vara en självklarhet att  

vuxenutbildningen även ska kunna ge yrkesinriktade kunskaper.  
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Jag blir så oerhört upprörd när regeringen nu föreslår att de som är  

under 25 år ska få lägre ersättning i A-kassan. Men om du är ung och  

har barn ska du ha lite högre ersättning, men  mindre än den som har  

barn och som har fyllt 25 år. Förstår ni vilket lapptäcke de gör av a- 

kassan!  

 

Sverige skulle må bättre om vi betraktade de ung som vuxna. Själv var  

jag 23-år när jag fick mitt första barn och självklart var jag vuxen  

då. Jag hade arbete och jag hade bostad. Idag förväntas unga att rea in  

sig på arbetsmarknaden och bo kvar hemma i brist på bostad. Det är en  

skam - vi måste behandla unga som vuxna, med samma rättigheter och  

skyldigheter som oss andra. 

 

Många unga kommer naturligtvis att få nya jobb och många kommer säkert  

att få jobb som är både kul, spännande och viktiga. Men många av dessa  

arbeten kommer att vara otrygga, det kommer att vara  

visstidsanställningar, projektanställningar, timanställningar och allt  

vad det kan heta. 

 

I facket måste vi vända oss till ungdomarna. Det handlar om att möta  

ungdomar i skolorna och på deras arbetsplatser. Det handlar om att visa  

att vi kämpar för att förbättra deras villkor på jobbet. Och vi som  

fack måste naturligtvis underlätta de fackliga kontakterna när de  

hoppar mellan olika branscher.  

 

 



Det talade ordet gäller 

 15

Ska vi kunna vara världens starkaste fackföreningsrörelse även i  

framtiden så måste vi se till att de unga vill vara med i facket. Det  

är en särkilt stor uppgift här i Stockholm. 

 

Vi som är här idag , många av oss vet nyttan och styrkan. Var och en  

av oss har ansvaret att berätta för våra yngre vänner och  

arbetskamrater styrkan med att vi tillsammans är med i facket. För det  

är just det som skapar världens starkaste fackföreningsrörelse. 

 

Mötesdeltagare, 

 

Sveriges framgångssaga bygger på att vi har lyckats ganska bra med att  

hålla ihop vårt land.  Vi brukar sjunga ”vi bygger landet i gärning och  

ord”. Moderaterna har försökt att låna våra ord men så här långt har  

politiken följt den gamla högerns mönster med ökade klassklyftor. 

 

Ett sådant samhälle vill vi i arbetarerörelsen inte ha. Idag  

protesterar vi mot den förda politiken. Idag tar vi varandra i hand på  

att vi ska kämpa för ett samhälle där alla är med.  

 

Vi behövs ”alla” om vi ska få ett samhälle:  

 

• där solidariteten ökar, där vi har ett samarbete över gränserna så  

att vi kan växa tillsammans. 
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• där löntagarna är trygga på jobbet. Där de kan utvecklas och påverka 

arbetets innehåll och där de inte behöver oroa sig för ekonomin vid 

sjukdom eller arbetslöshet. 

 

•  där löneskillnaderna minskar och de som jobbar i kvinnodominerade 

yrken får bättre löner. 

 

• där välfärden har hög kvalité och där det är möjligt att kombinera 

arbetsliv och familjeliv 

 

• där människor får ”flera chanser” att komma tillbaka in i arbetslivet 

eller att byta yrkesbana. 

 

• där ingen diskrimineras och där alla har lika värde och lika rätt.  

 

 

 


